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FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

Desde ha algum tempo se desenvolve 
no Pais a tecnica de criagao de fundos es-
peciais destinados ao atendimento de deter-
minados setores da economia. 

A medida corresponde a uma exi-
gencia da politica do desenvolvimento eco-
nOmico, a qual nao pode ser executada sem 
urn programa de longo prazo. 

A tecnica orgamentaria comum, assen-
tada basicamente no principio da anualida-
de, nenhuma garantia pode oferecer da re-
novacao dos recursos para sustentagao de 
determinado programa. 

Dal a ideia de se vincularem os recursos 
de certas fontes a setores selecionados. 
Alem da garantia de urn fluxo permanente 
e de facil estimativa quanto a sua produti-
vidade, mesmo em futuro distante, o que 
permite o estabelecimento de um progra-
ma realistico a longo prazo, a vinculagio 
tern ainda o grande merit° de atenuar a 
resistencia do contribuinte que, por esta 
forma, pode ver claramente os beneficios 
para a coletividade, resultantes do onus do 
tributo. 

Assim, varios fundos foram criados no 
Pais. Aqui, por enquanto, nos ocuparemos 
de tres deles apenas: o Fundo Federal de 
Eletrificagao, o Fundo Portuario Nacional 
e o Fundo de Marinha Mercante. Estes tres 
fundos se destinam, portanto, como seus 
prOprios nomes o indicam, a dois setores 
importantissimos da estrutura econOmica 
do Pais: o setor energetic° e o de trans-
portes. 

0 IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA 
ELETRICA E 0 FUNDO FEDERAL DE 

ELETRIFICAcA0 

0 Impost° Unico sObre Energia Eletri-
ca e o Fundo Federal de Eletrificagao fo-
ram instituidos em fins de 1954 (Lei mime-
ro 2.308, de 31-8-1954), tendo em vista o 
suprimento de recursos necessarios ao aten-
dimento das necessidades do setor energe-
tic°, do qual a atividade privada mostra-
va-se desinteressada, particularmente a 
partir da Ultima guerra. 

No entanto, a receita do Fundo se 
revelou, desde logo, insuficiente, agravan-
do-se este fato com o processo inflaciona-
Ho, dado o carater especifico da taxa do 
ImpOsto, cobrada a razao de Cr$ 0,10 por 
kWh para os consumidores industriais e 
Cr$ 0,20 por kWh para os consumidores 
comerciais e residenciais. 

Alem da quota do Impost° Onico &Ohre 
Energia Eletrica pertencente a Uniao (40% 
da receita do ImpOsto), o Fundo Federal de 
Eletrificagao contava, ainda, corn 20% da Ta-
xa de Despacho Aduaneiro e uma parte da 
arrecadagao do ImpOsto de Consumo, fixada 
em 4% da receita orgada do ano anterior. 

A transformagao da incidencia especi-
fica em "ad valorem" do ImpOsto Tanico 
sabre Energia Eletrica era uma medida que 
vinha sendo pleiteada corn insistencia, ate 
que a mesma foi concretizada na Lei nil-
mero 4.156, de 28-11-1962. 

As taxas adotadas para vigorar a partir 
de 1963 sac) majoradas nos exercicios de 
1964 e 1965, a excegao da taxa incidente so-
bre o consumo relativo as atividades ru-
rais, fixada definitivamente em 10%, assim: 
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a) atividade rural 	  
b) consumidores residenciais e industriais 
c) demais consumidores 	  

Atendendo a que as despesas corn ener-
gia eletrica incidem fortemente no custo de 
alguns produtos e que o fornecimento ener-
getics, neste caso, geralmente se faz nas 
mais elevadas tensOes, o que torna o custo 
por kWh mais barato, a lei determina uma 
reducao percentual do imposts, desde que 
o consumidor industrial comprove uma 
despesa corn energia superior a 4% do va-
lor de suas vendas. 

A base do impOsto e a tarifa fiscal, uni-
forme para todo o Pais. Como se sabe, o 
prego do kWh varia consideravelmente de 
um sistema a outro, isto em virtude de va-
rios fatOres, entre os quais pode-se citar: 
a fonte energetics .  utilizada, as escalas de 
producao e consumo, a extensao das linhas 
e a eficiencia corn que o sistema é operado. 

Caso o percentual tributario simples-
mente incidisse sabre o prego de venda, o 
impOsto gravaria mais pesadamente aquele 
consumidor ja obrigado a pagar urn prego 
mais elevado por kWh. A tarifa fiscal, co-
mo base do imposts, 6, assim, uma solugao 
bem engendrada. Seu calculo se faz, se-
gundo a lei, tomando-se o valor ern cru-
zeiros da energia vendida no Pais em de-
terminado mes e o dividindo pelo corres-
pondente volume fisico (nitmeros de 
quitowatts-hora de energia consumida du-
rante o mes. 

A dotagao orgamentaria para o Fundo 
Federal de Eletrificagao, prevista no antigo 
diploma legislativo, a renovada na atual lei, 
mas em novas bases. 0 percentual e o mes-
mo (4%), mas ja agora calculado sabre a 
proposta orgamentaria do prOprio exerci-
cio a que a dotagao se refere, enquanto an-
teriormente a dotagao de urn ano era fixa-
da corn base no orgamento do ano anterior. 

Tal como na lei passada, a atual tarn-
bem determina que 20% da Taxa de Despa-
cho Aduaneiro sejam recolhidos ao Fundo 
Federal de Eletrificagao. 

Para reforco da capacidade de investi-
mento no setor energetics, alem dos recur-
sos obtidos por via tributaria, a Lei nit-
mero 4.156, de 28-11-1962, determina o lan-
gamento de um emprestimo compulsOrio e 

1963 1964 1965 em diante 
10% 10% 10% 
20% 30% 35% 
30% 35% 40%  • 

autoriza as concessionarias a condicionar a 
ligagao de novos consumidores a contribui-
gao, por estes,' de importancia eqiiivalente 
a ate 30 vezes a conta mensal de energia 
prevista para o fornecimento pedido. A con-
tribuicao sera capitalizada pelo consumidor 
mediante subscrigio dos aumentos de capi-
tal da ELETROBRAS que, por sua vez, 
subscrevera, pelo mesmo montante, os au-
mentos de capital social da concessionaria. 

O emprestimo compulsOrio antes refe-
rido sera cobrado nos exercicios de 1964 a 
1968, a razao de 15% no primeiro exerci-
cio e 20% nos demais, sabre o valor das 
contas pagas pelo consumidor. 

O emprestimo sera resgatado em dez 
anos, a juros de 12% ao ano, assegurada a 
responsabilidade solidaria da Uniao, em 
qualquer hipOtese, pelo valor nominal dos 
titulos do emprestimo. 

Uma inovagao interessante da lei e a 
que determina que os recursos orgamenta-
rios proporcionados pela Uniao as conces-
sionarias de servicos de eletricidade para 
serem aplicados em suas instalagOes, quan-
do superiores a Cr$ 50 milhoes, sejam ha-
vidos como credit° para fins de subscricao 
dos aumentos de capital da ELETROBRAS. 

A forma da participacao societaria e 
adotada, tambem, obrigatOriamente para to-
dos os financiamentos proporcionados pelos 
organismos oficiais de credit°, em favor de 
empresas de energia eletrica, quaisquer que 
sejam os montantes desses financiamentos. 

Corn o propOsito de diminuir a grande 
disparidade existente nos pregos de energia 
eletrica nas varias areas do Pais, a lei au-
toriza a ELETROBRAS a aplicar ate 5% dos 
recursos do Fundo Federal de Eletrificacao 
na redugao das tarifas que excedem o nivel 
da tarifa fiscal. 

I•Tao a so o Govern Federal que se en-
contra engajado no esfOrgo do suprimento 
de energia eletrica ao Pais, mas tambem os 
Estados e os Municipios. A estes, de acardo 
corn preceito constitucional, devem caber 
60% do Impasto Unico sabre Energia Eletri-
ca. A lei determina que desses 60%, 50% 
sejam entregues aos Estados e 10% aos 
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Municipios, em parcelas diretamente pro-
porcionais a produgao (2%) e consumo 
(35%) de energia eletrica, superficie (18%) 
e populagao (45%) de cada uma das uni-
dades e subunidades federadas. 

Conquanto tenha sido aumentada con-
sideravelmente, corn a nova lei, a receita 
do impOsto, ainda assim, dado o criterio de 
sua distribuigao aos Municipios, as parce-
las que cabem a muitos dales sao diminu-
tas, criando-se o problema de excessiva pul-
verizagao dos recursos e consequente perda 
de sua produtividade. 

Os Municipios participam, como ja vi-
mos, corn apenas 10% da arrecadacao do 
impasto, devendo o total assim obtido ser 
fracionado por cerca de tres mil unidades. 

A Lei n.0  4.156 introduziu alguns dis-
positivos no sentido de aproveitar as quo-
tas devidas aqueles Municipios que, por nao 
possuirem servigo pr6prio de energia ele-
trica e por nao contarem corn recursos su-
ficientes a sua instalagao, nao podiam uti-
liza-las. Para muitas comunas os recursos 
oriundos do impOsto nao chegavam nem 
para urn modesto plano de instalacaes de 
suprimento de energia eletrica. 

As quotas estariam assim neutralizadas, 
nao fossem os novos dispositivos que deter-
minam a transferencia dessas quotas para 
a sociedade de economia mista supridora 
de energia eletrica ao Municipio, ou para a 
ELETROBRAS, no caso da ausencia desse 
servigo. Em contrapartida, a empresa que re-
ceber as quotas emitira acaes ern favor do 
Municipio. 

Conquanto se tenham feito investimen-
tos macigos no setor, a partir sobretudo de 
1952, a evolucao por que passou o Pais esta 
a exigir um esfargo major a fim de que o 
setor nao se transforme num serio ponto 
de estrangulamento da economia nacional. 

A antiga lei do Impost° enico sabre 
Energia Eletrica, que desde o inicio se re-
velara inadequada ao pleno atendimento 
de seus objetivos, evidentemente necessi-
tava de ser reformulada a fim de que o se-
tor nao entrasse em colapso. 

0 merit° do novo diploma esta sobre-
tudo na transformacao do impost° Anico 
em "ad valorem", nao se compreendendo a 
instituigao e manutengao de uma inciden-
cia especifica numa fase de inflagao acele-
rada. Enquanto os orcamentos de investi- 

mentos cresciam rapidamente, em razao do 
ritmo inflacionario, a receita do impost°, 
destinada ao setor, tinha urn crescimento 
meramente vegetativo. 

Outras medidas reforgaram o Fundo 
Federal de Eletrfficagao, e carrearam major 
quantidade de recursos para a ELETRO-
BRAS e Empresas Estaduais sob a forma 
de emprestimo compulsOrio ou sob a de 
participagao societaria. 

Embora o nay° estatuto haja contri-
buido para urn consideravel aumento de re-
cursos destinados ao setor, ainda assim es-
tes sera° insuficientes para cobrir as exi-
gencias da area, havendo portanto necessi-
dade de um aporte extra de outras fontes. 

FUNDO PORTUARIO NACIONAL E 
FUNDO DE MARINHA MERCANTE 

Uma rapida visao sabre o mapa do 
Pais, com sua imensa costa e grande con-
centragao dos centros populosos em sua orla 
maritima, e o bastante para nos convencer 
da enorme importancia do transporte ocea-
nic°. Some-se a into a existencia das cau-
dais amazanica, platina e do sao Francisco, 
muito comumente as Anicas vias de acesso 
a nAcleos populacionais esparsos por area 
vastissima, e ter-se-a a dimensao do pro-
blema dos transportes hidroviarios. 

Em termos econamicos nao ha outra 
alternativa para este tipo de transporte. 
NA° se pode substituir, a nao ser com pe-
sadissimos onus, o transporte por agua, 
pelo transporte rodoviario ou aeroviario. 
Infelizmente, porem, isto e o que tem acon-
tecido no Brasil devido a nossa imprevi-
dencia ou nosso erro em sobrepor as solu-
gOes tecnicas as solucaes econamicas. A po-
litica que adotamos de incentivo ao trans-
porte rodoviario, em detrimento do aqua-
tico e ferroviario, assume aspectos parti-
cularmente graves em virtude de ser o Pais 
urn grande importador de petrOleo. 

Descuramos durante longo tempo do 
nosso sistema portuario e de nossas embar-
cacOes, de tal modo que o setor passa a ser 
hoje o ponto de estrangulamento mais gra-
ve de nossa economia. 

Nao se trata tao samente da faita de 
aparelhamento de nossos portos e da reno-
vagao da marinha mercante. Ha , agravando 
o problema, questoes de ordem administra-
tiva e de natureza social ou politica. 
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Em que pese tudo isto, porem, algu-
mas iniciativas foram tomadas no sentido 
de se atenuar esta grave situacao. 

Partindo-se da ideia de que a geragao 
de recursos sem uma vinculacao estreita a 
aplicagao de determinado setor, pode indu-
zir o Govern° a fazer inversiies menos es-
senciais, e ainda de que qualquer progra-
magao requer urn longo espago de tempo 
para sua concretizacao, criaram-se, entao, 
fundos corn finalidades especificas. Entre 
estes a oportuno aqui citar o Fundo Por-
tuario Nacional e o Fundo de Marinha Mer-
cante. 

0 primeiro, instituido pela Lei n. 0  3.421, 
de 10-7-1958, tern por finalidade prover re-
cursos para o melhoramento dos portos e 
das vias navegaveis do Pais, segundo a pro-
gramagao prevista no Plano Portuario Na-
cional. 

Uma das fontes desse Fundo consiste 
numa parte do produtd (60%) da Taxa de 
Melhoramento dos Portos, a qual incide 
sabre tadas as mercadorias movimentadas 
nos portos organizados, de acardo corn a 
seguinte razao sabre o valor comercial da 
mercadoria: a) 1%, quando importada do 
exterior; b) 0,2%, quando exportada para 
o exterior; c) 0,2%, quando importada ou 
exportada no comercio de cabotagem e de 
navegagao interior. 

Ao Fundo Portuario Nationale ainda 
devido 8% do montante da arrecadagao 
prevista dos direitos de importagao para 
consumo. 

Acrescente-se ainda o produto do afo-
ramento dos acrescidos de marinha, quando 
resultantes de obras realizadas pelo De-
partamento de Portos e Vias Navegaveis; o 
reembalso de servigos de dragagem exe-
cutados por conta do Fundo, e outras fon-
tes de menor importancia e nao permanen-
tes. 

Esses recursos sera° recolhidos em de-
posit° ao Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econamico, em conta especial, a or-
dem do Departamento Nacional de Portos 
e Vias Navegaveis. 

A aplicagao dos recursos do Fundo po-
dera ser feita: a) pelo prOprio Departamen-
to em estudos, projetos, servigos, obras, 
aquisicOes e pagamentos de servigos de 
dragagem; b) atraves das administracOes  

de portos, quando os servigos acima referi-
dos estiverem a cargo dessas adrninistragOes; 
e finalmente, c) atraves de emprestimos pa-
ra pagamentos de juros, amortizaceles e des-
pesas contratuais de financiamentos. 

O outro Fundo relacionado corn o 
transporte hidroviario e o Fundo de Mari-
nha Mercante, criado pela lei n°. 3.381, de 
24.4.1958. 0 Fundo destina-se a proporcio-
nar recursos para a renovagao, ampliagao e 
recuperagao da frota mercante nacional, bem 
como para o desenvolvimento da inclustria 
de construgao naval do Pais. 

CompOem o Fundo: o produto da Taxa 
de Renovagao da Marinha Mercante, for-
mada por adicional sabre o frete de mer-
cadorias; 32% da Taxa de despacho adua-
neiro; dotagOes orgamentarias da Uniao; 
receitas resultantes da aplicagao dos re-
cursos do prOprio Fundo; e os saldos anuais 
apurados pela Comissao de Marinha Mer-
cante no desempenho de suas atribuigOes. 

Os recursos acima referidos devem ser 
recolhidos, em conta especial, a ordem da 
Comissao de Marinha Mercante, que os 
aplicara: a) na compra ou construgao de 
embarcagOes para as empresas de navega-
gao de propriedade da Uniao, bem como na 
recuperagao e reaparelhamento das mes-
mas; b) na construgao e reaparelhamento 
de estaleiros, diques, carreiras e oficinas de 
reparo das empresas estatais; c) na subs-
erica° de agOes de sociedades nacionais de 
navegagao ou de construgao naval. 

Os recursos do Fundo ainda poderao 
ser utilizados em financiamentos a empre-
sas nacionais de navegagao ou construgao 
e reparos navais, privadas ou estatais, para 
aquisigao de materiais para construcao ou 
recuperagao de embarcaciies da Marinha 
Mercante, bem como construgao e reapare-
lhamento de estaleiros e diques pertencen-
tes a este Orgao e para compra ou constru-
cao de embarcagOes, reaparelhamento e re-
cuperagao das mesmas. 

Corn estes dois Fundos, o Portuario 
Nacional e o de Marinha Mercante, e corn 
pianos bem estudados de sua aplicagao, 
aliados a uma boa administragao e a uma 
rigorosa politica de pessoal, a possivel que 
se recupere e modernize nosso sistema de 
transporte hidroviario, cuja eficiencia 
absolutamente necessaria ao desenvolvi-
mento economic° do Pais. 
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