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1. O que é uma Reforma Tributária? 2

A expressão “Reforma Tributária” vulgarizou-se e tornou-se pouco mais do 
que um slogan político-partidário-eleitoral. Na realidade, uma verdadeira Refor-
ma Tributária costuma estar inserida no bojo de um conjunto de reformas mais 
amplas, compreendendo, no mínimo, uma reforma fiscal. Portanto, ela implica 
alteração também no regime de gastos do Estado. Mais ainda: normalmente, 
uma autêntica Reforma Tributária está a serviço da construção de um novo mo-
delo de desenvolvimento econômico-social. Ou o velho sistema tributário está 
atrapalhando o novo modelo de desenvolvimento que já se insinua, ou o novo 
sistema tributário estabelece as condições para a implementação do novo mode-
lo, ou, o que é mais comum, a Reforma Tributária serve de ritual de passagem 
(ou de consolidação) de um modelo para (ou sobre) o outro. 

Reforma tributária é muito mais do que extinguir, criar ou fundir tributos. 
Além das modificações no ordenamento jurídico, observam-se também: rupturas 
e reconstruções das estruturas administrativas que envolvem a questão fiscal (fis-
cos, advogados e contadores, tribunais etc.); perturbações nas cadeias do processo 
produtivo; e redistribuição da renda disponível das famílias e empresas; movimen-
tos causados por modificações radicais na tributação e no gasto público. 

No Brasil, os historiadores apontam a ocorrência de apenas duas efetivas 
reformas tributárias. 

As modificações no regramento orçamentário e no aparato arrecadatório 
do Império ocorridas ao longo do Período Regencial, em especial com a 
aprovação de leis entre 1831 e 1833 que realizaram uma espécie de partilha 
de competências tributárias entre Governo Central e Governos Provinciais. 
Essas reformas teriam propiciado bases fiscais e financeiras mais sólidas para 
o longo reinado de D. Pedro II.3

2 Agradeço a Cristiano Viveiros de Carvalho, Maria Emília Miranda Pureza e Paulo Euclides Rangel. 
Com grande paciência e generosidade, eles me ajudaram na correção das versões iniciais deste artigo. 
Agradeço ainda aos Deputados Virgílio Guimarães e Sandro Mabel; aos representantes do Ministério 
da Fazenda, André Luiz Barreto de Paiva Filho, Arno Augustin, Bernard Appy e Marcos Aurélio 
Pereira Valadão; aos colegas da Consultoria, Adriano da Nóbrega Silva, José Fernando Cosentino 
Tavares e Paulo Euclides Rangel; e aos vários técnicos das Fazendas Estaduais que participaram do 
processo de Reforma Tributária, dos quais evito citar nomes por medo de cometer a injustiça do 
esquecimento. Devo a todos esses profundos conhecedores do Sistema Tributário Nacional grande 
parte do meu aprendizado sobre o tema. Porém, as conclusões aqui expostas são de minha inteira 
responsabilidade.

3 Cf. ARMED, Fernando José; NEGREIRO, Plínio José Labriola de Campos. História dos Tributos 
no Brasil. Sinafresp: São Paulo, 2000, p. 196-209.



16 Cadernos ASLEGIS

A Reforma Tributária de 1966, implementada a duras penas pelo Re-
gime Militar. Com ela, foram realizadas várias outras reformas funda-
mentais, que serviram de base para o modelo econômico-social que via-
bilizou o Milagre Econômico. Com algumas recauchutagens, o Sistema 
Tributário Nacional (STN) ainda é o mesmo dessa época.

2. Há algum sinal de Reforma Tributária no ar?

Desde 2001, o país experimenta uma melhora visível na distribuição de 
renda entre os segmentos sociais. O fim da inflação, o aumento real do salário 
mínimo, a facilitação do acesso a crédito e a implementação de programas de 
garantia de renda explicam o empurrão inicial. Porém, a partir de 2005, o pró-
prio aumento do emprego formal e da massa salarial deve ser apontado como 
principal combustível de um modelo de desenvolvimento, original na história 
brasileira em pelo menos um aspecto: crescimento econômico e redistribuição 
de renda não somente convivem pacificamente, mas são dependentes um do 
outro. Enquanto o bolo cresce, ele é redistribuído e, por isso, ele cresce. Incor-
pora-se uma verdadeira multidão ao mercado de consumo e, outra novidade, ao 
mercado formal de trabalho. 

Como a tributação nacional recai substancialmente sobre o consumo e a 
folha salarial, poder-se-ia esperar uma pressão dessa classe emergente contra a 
carga tributária que lhe é imposta, não é mesmo? Todavia, não é isso que se nota.

Essa nova classe ascendente sequer percebe o esforço fiscal a que está subme-
tida. A tributação sobre o consumo é invisível, quase toda embutida nos preços 
dos produtos e serviços, e a incidência sobre os salários é indolor, descontada di-
retamente na fonte. Isso torna nosso Sistema Tributário um dos mais eficazes do 
mundo, pois arrecada muito dinheiro a um custo político relativamente pequeno. 

Há, porém, um clamor a favor da Reforma Tributária. Na realidade, o que 
acontece é uma apropriação do discurso antitributação por parte de setores em-
presariais, repercutido por vários outros segmentos da sociedade. É verdade que 
há certa inconformidade com a complexidade do STN, mas a principal queixa 
é o peso excessivo dos tributos. 

Então, a discussão não é, em princípio, tributária; ela é fiscal. E a primeira 
pergunta que deve ser respondida é: quais os gastos que vamos cortar? Vamos 
parar de pagar o Bolsa-Família? Vamos segurar o reajuste do salário mínimo? 
Vamos reduzir o número e o salário dos servidores públicos? Vamos reduzir as 
despesas com o SUS? Vamos cobrar pelos cursos da universidade pública? Ou 
vamos acabar com os empréstimos subsidiados do BNDES? Ou vamos evitar os 



17Artigos & Ensaios

parcelamentos e anistias dos débitos tributários e agrícolas? Ou vamos parar os 
investimentos? Ou vamos dar um calote na dívida pública?

Nesse momento, não há discussão séria sobre isso. Assim, não há clima para 
uma verdadeira Reforma Fiscal-Tributária. Os principais atores políticos estão re-
lativamente satisfeitos com o nosso Sistema Tributário. Satisfeitos, não; estão con-
formados e adaptados às suas falhas, tirando até proveito delas. Nesse momento, 
ninguém quer se arriscar a trocar o atual Sistema por outro, pois isso colocaria em 
risco as proteções e privilégios já conseguidos.4 Essa parece ser a melhor fotografia 
sobre a possibilidade de uma verdadeira Reforma Tributária. Quase nula.

3. Se não dá para reformar o Sistema Tributário,  
que tal uma “meia-sola” nele?

Não havendo clima para uma verdadeira Reforma Tributária, num futu-
ro não muito distante, a conjuntura internacional pode vir a exigir “remendos 
tributários”, alguns deles de grande envergadura e dependentes de negociações 
políticas tão penosas quanto as necessárias para se concretizar uma reforma efe-
tiva. A pressão por esses “remendos” poderá ganhar momentum caso ocorra a 
fragilização ainda maior do atual modelo macroeconômico frente à situação 
externa do pós-crise.

De fato, a conjugação do modelo em vigor (meta de inflação; câmbio flu-
tuante; e meta de superávit fiscal) com o panorama externo (crise nos países 
desenvolvidos; emissão de dólares em massa; juros externos negativos; guerra 
cambial; demanda voraz por produtos primários) coloca em risco essa inédita 
pax social brasileira. 

O real encontra-se fortemente apreciado, mas essa valorização atinge os seg-
mentos exportadores de forma diferente: os exportadores brasileiros de com-

modities, alçados à condição de global players no mercado de vários produtos, 
realinham seus preços quase pari passu com a desvalorização do dólar; já os 
exportadores de bens mais sofisticados não conseguem a mesma façanha. 

Na realidade, no Brasil, o mecanismo natural de ajuste da taxa de câmbio 
encontra-se descalibrado, desajustado, obstruído: ainda que o ritmo de cresci-
mento da economia e a apreciação da moeda nacional elevem a quantidade e o 
valor das importações, não há escassez de moeda externa, já que os exportadores 
brasileiros de commodities, mesmo sem aumentar o quantum exportado, rece-
bem mais dólares por unidade de produto. 

4 V. MACIEL, Marcelo Sobreiro. Dependência de trajetória nos incentivos fiscais. Dissertação de 
mestrado. IUPERJ/CEFOR. 2009.
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Isso sem falar no ingresso pelo lado financeiro. As taxas de juros acima de 
10% ao ano (a.a.) para os títulos nacionais (sem pagamento de imposto para os 
estrangeiros) são imbatíveis frente às praticadas nos países desenvolvidos. Além 
disso, há grandes interesses específicos que atraíram e continuarão atraindo in-
vestidores estrangeiros: capitalização da Petrobras, exploração do pré-sal, realiza-
ção da Copa do Mundo, das Olimpíadas etc. 

O que poderia dar alguma sobrevivência a este modelo macroeconômico 
seria um drástico corte de juros, para, pelo menos, diminuir o impacto da conta 
financeira. Para evitar a perda de controle da inflação, essa redução de juros exi-
giria um ajuste fiscal de grande magnitude, o que parece politicamente inviável, 
haja vista o delicado equilíbrio que permitiu a coalizão de forças vitoriosa nas 
últimas eleições presidenciais.5 

É sob esse prisma que podem tornar-se necessários alguns bons “remendos” 
em nosso Sistema Tributário. E todos eles com viés empresarial, já que, pelo 
menos em relação à questão tributária, as classes populares não estão organizadas 
(talvez sequer esclarecidas) para participar efetivamente do debate. Dentre as 
várias contradições e complexidades decorrentes da chegada ao poder do Presi-
dente Lula, uma delas foi a desmobilização dos movimentos sociais. A rede in-
formal de técnicos preocupados com as repercussões da política tributária sobre 
a distribuição de renda, muitos deles ligados a sindicatos e a partidos políticos, à 
época, da oposição, foi praticamente desmantelada, até porque a política tribu-
tária adotada pelo Governo Lula em nada difere da do Governo FHC: altíssimo 
volume de arrecadação; tributação focada no consumo e no fator trabalho; e 
concessão de um sem número de anistias, parcelamentos e regimes especiais, de 
que mais se aproveitam os grandes contribuintes. Como o governo é “amigo”, o 
acompanhamento crítico dessas políticas tributárias não existe mais. 

Então, peço desculpas aos sobrecarregados consumidores de baixa renda 
e aos assalariados, mas o texto que se segue não tem a pretensão de sugerir 
uma transferência radical da carga tributária que lhes pesa sobre os ombros 
para outros contribuintes de maior capacidade econômica. A esses setores me-
nos favorecidos na distribuição da renda primária e mais sobrecarregados no 
pagamento dos tributos, meu único conselho é: não embarquem nessa balela 
de redução da carga tributária, sem saber, com absoluta certeza, onde os or-
çamentos públicos serão enxugados. Em geral, na falta de dinheiro, os setores 

5 O corte de despesas da ordem de R$ 50 bilhões, anunciado recentemente pelo governo federal, não 
pode ser considerado como uma reforma estrutural no regime de gastos públicos. A restrição orça-
mentária para 2011 é de natureza conjuntural, de alinhamento das políticas fiscal e monetária no 
combate às recentes pressões inflacionárias. 
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menos representados no Congresso Nacional e nos órgãos de decisão do Poder 
Executivo são os que mais sofrem. 

Sintetizando, este artigo tem como objetivo apenas mostrar como os “re-
mendos” aqui propostos podem ajudar o modelo em vigor. Tais sugestões bus-
cam oferecer alguma proteção ao produtor nacional e ao exportador de produtos 
mais elaborados. Não aquela proteção dos tempos da substituição de importa-
ções. Nada disso. Apenas o que a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
permite aos países dela integrantes. 

Então, os grandes beneficiários das propostas aqui expostas seriam, em prin-
cípio, os setores empresariais anteriormente mencionados. Até mesmo quando 
tratar sobre temas delicados aos mais aquinhoados, como uma maior generalida-
de na tributação da renda ou até alguma tributação do patrimônio, não terei em 
mente qualquer alteração profunda na repartição do efetivo encargo do finan-
ciamento do Estado entre as classes sociais, mas sim um melhor funcionamento 
desse estágio do capitalismo no Brasil. 

Quero pensar, contudo, que a produção de valor agregado dentro de nossas 
fronteiras, em alguma medida, acaba por transbordar dos bolsos dos mais afor-
tunados para os dos menos amparados. A meu ver, as sugestões que se seguem 
podem dar alguma sobrevida ao modelo econômico-social que, pelo menos até 
o momento, foi o que mais redistribuiu renda no nosso país. 

4. Guerra fiscal? Legislação complexa? Calote na devolução dos créditos 
aos exportadores? Uma solução genial, porém intrépida, para o ICMS.

Todo mundo já sabe de cor a cantilena do ICMS: “imposto sobre valor agre-
gado não pode ser de competência estadual”; “precisamos acabar com a guerra 
fiscal”; “não é possível acompanhar 27 legislações” etc. Desnecessário insistir 
nessa discussão que vem desde a Assembleia Nacional Constituinte. Vamos ver, 
realisticamente, o que dá e o que não dá para fazer quanto ao ICMS. 

O que não dá para fazer

Transformar o ICMS em tributo federal, ou mesmo partilhado União-
-estados, ainda que nos moldes alemães. Vamos esquecer esse sonho 
acadêmico. Se nem a ditadura militar conseguiu tal feito, é muito pouco 
provável que um governo democrático o consiga. 

Fazer um estado devolver integralmente créditos de ICMS recolhido 
em outro estado da Federação, creio que ninguém conseguirá essa faça-
nha. Secretário de Fazenda não gosta de devolver dinheiro recolhido em 
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outro estado. Pior ainda quando ele desconfia que o suposto crédito re-
clamado pelo contribuinte está contaminado por incentivos irregulares. 

O que dá para fazer

Implementar um mecanismo de cobrança do ICMS e de rateio entre os 
estados que acabe com a guerra fiscal e com o problema da devolução de 
crédito para o exportador. Ele estabeleceria o princípio do destino, sem 
seus inconvenientes. A proposta contida na Proposta de Emenda a Cons-
tituição (PEC) 233/2008 é muita inventiva, mas igualmente ousada. Tão 
revolucionária que muitos especialistas sequer a compreenderam. 

Estabelecer regulamento único do ICMS, aplicável nacionalmente, ex-
ceto pelas alíquotas internas, não é uma tarefa impossível.

Primeiro, vamos separar duas coisas distintas: a concessão de incentivos 
fiscais e a guerra fiscal. Escolher determinados objetivos extrafiscais e conceder 
incentivos para alcançá-los é da essência da política tributária. O problema é 
quando a renúncia de receitas decorrente desses incentivos, recai sobre cida-
dãos de outra jurisdição fiscal. No ICMS, é assim: ao permitir que um contri-
buinte beneficiado irregularmente emita uma nota fiscal afirmando, inveridi-
camente, que lhe pagou 12% ou 7%, o estado A sangra as receitas do estado 
B, para onde se destinam as respectivas mercadorias, no exato valor falsamente 
destacado na nota, uma vez que isso gera um crédito fajuto do imposto. Essa 
é a essência da guerra fiscal. 

Registre-se que tal instrumento mostrou-se contundentemente eficaz até certo 
momento. A guerra fiscal conseguiu atrair muito mais valor agregado para os es-
tados infratores do que o financiamento subsidiado de atividades empresariais por 
via dos fundos constitucionais (FNO, FNE, FCO). De fato, para “lucrar” com 
empréstimos de tais fundos é necessário conseguir o mero desembolso das parce-
las para implementação do projeto incentivado. Muitas vezes o empreendimento 
nem entra em funcionamento pleno, exigindo-se vistorias e fiscalizações para se 
verificar o cumprimento das metas contratuais. Já com a guerra fiscal a única for-
ma de o contribuinte se beneficiar é produzindo e vendendo a mercadoria. Se ele 
não fizer isso, o incentivo tributário concedido não lhe traz nenhum ganho.

Foi assim que alguns estados brasileiros conseguiriam atrair investimentos 
para a sua jurisdição. Os estados do Centro-Oeste estabeleceram em seus terri-
tórios uma considerável fração da indústria agropecuária nacional. Semelhante-
mente, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Goiás 
trouxeram montadoras e algum parque de autopeças para suas fronteiras. Mais 
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controversos são os benefícios na importação de mercadorias, mas que lograram 
formar uma considerável infraestrutura portuária no Espírito Santo. Já os bene-
fícios fiscais para atração de centros distribuidores de mercadorias quase sempre 
acobertam meros “passeios de nota”, sem produção de nenhum valor agregado. 

Não obstante vários casos de sucesso, o fato é que a guerra fiscal do ICMS é 
feita à custa do bem-estar dos cidadãos de outros estados. Além disso, o instru-
mento vulgarizou-se e não consegue mais atrair investimento, tornando-se pri-
meiramente uma forma de se extorquirem os governos estaduais e municipais. 

E não há texto constitucional que impeça a guerra fiscal. É inocência pensar 
que a redação em vigor seja defeituosa ou que a guerra fiscal ocorre por leniência 
dos estados prejudicados. O STF tem sistematicamente afastado leis e decretos 
estaduais que concedem benefícios irregulares. E não adianta: logo após são 
reeditadas outras leis e decretos. Somente intervenções em massa nos estados 
poderiam produzir algum efeito. Mas isso não vai ocorrer.

Então, para acabar mesmo com a guerra fiscal, sem federalização do ICMS, 
só tem um jeito: a adoção do princípio do destino, que, de lambuja, elimina os 
problemas do acúmulo de créditos não honrados em operação interestaduais e 
da falta de ressarcimento do imposto aos exportadores.

Hoje, nas operações interestaduais, o ICMS é partilhado entre estado 
de origem e estado de destino. A repartição ocorre por meio da aplicação 
de alíquotas interestaduais e concretiza-se em duas etapas do processo de 
circulação da mercadoria. Quando realizada uma venda interestadual entre 
contribuintes,6 o vendedor destaca 7% ou 12% na nota fiscal,7 recolhendo 
o imposto referente a essas alíquotas para o estado de origem. No estado 
de destino, o comprador credita-se desse imposto destacado na nota e, ao 
revender a mercadoria na sua jurisdição, debita-se do valor da revenda mul-
tiplicado pela alíquota interna, em geral 17%, recolhendo a diferença ao 
respectivo fisco. 

Então, num exemplo hipotético, se a mercadoria tivesse sido integralmen-
te elaborada no estado de origem, sem qualquer benefício fiscal, e revendida 
sem sobrepreço no estado de destino, o estado de origem ficaria com ICMS 
equivalente a 7% ou 12% do valor da mercadoria, enquanto o estado de desti-

6 Se a venda é realizada ao consumidor final, não se aplica alíquota interestadual e o produto da arre-
cadação do ICMS é integralmente do estado de origem. No caso de energia elétrica, combustíveis e 
serviços de comunicação, o ICMS pertence integralmente ao estado de consumo. 

7 A alíquota de 7% é aplicada quando o vendedor é domiciliado nas regiões Sul e Sudeste e o compra-
dor, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no estado do Espírito Santo. Nos demais casos, a 
alíquota é de 12%.
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no com a diferença de 10% ou 5%. Um estado não tem qualquer relação com 
o outro; a própria sistemática de débito e crédito, utilizada pelos dois contri-
buintes nas duas operações ocorridas em jurisdições fiscais distintas, realiza a 
partilha do tributo.

A última tentativa de Reforma Tributária (Relatório Sandro Mabel – PECs 
31/2007 e 233/2008) propõe uma nova e inusitada forma de operacionalizar a 
partilha do imposto. O mecanismo provocaria a desconexão entre o recolhimen-
to do ICMS e a partilha do tributo entre os estados. Deixaria de existir alíquota 
interestadual. O contribuinte situado no estado de origem faria o cálculo do 
ICMS utilizando a alíquota normal da mercadoria, no nosso exemplo, de 17%. 
O produto dessa arrecadação seria integralmente do estado de origem, mas por 
conta da operação interestadual, esta Unidade da Federação contrairia uma obri-
gação, não tributária, para com o estado de destino, no valor do ICMS cons-
tante da nota fiscal menos 2% do valor da venda, uma espécie de ressarcimento 
pelos custos da arrecadação. Numa única etapa da circulação da mercadoria seria 
realizada a partilha do tributo. 

Deve-se notar que, tomando o exemplo anterior, se a revenda da mercadoria 
não tiver sem sobrepreço em relação à venda interestadual, o estado de destino 
nada recolheria de ICMS propriamente dito, pois em sua jurisdição débito e cré-
dito seriam idênticos. Porém receberia 15% do valor da operação interestadual, 
receita repassada pelo estado de origem.

Pela nova sistemática, as operações internas a as interestaduais sujeitar-se-
iam à mesma alíquota. Em atendimento a uma obrigação acessória (informação 
da ocorrência de operação interestadual) decorrente da principal (recolhimento 
do ICMS), o contribuinte declararia uma venda no valor de Y para contribuinte 
domiciliado no estado X e sairia do circuito. A partir daí, o problema seria resol-
vido entre os estados da Federação: o estado de origem passaria a dever 15% de 
Y ao estado de destino X. Na sequência dos eventos, todos os estados ficariam 
devendo uns aos outros, havendo uma câmara de compensação que faria o acer-
to entre as unidades da Federação. 

Dessa forma, a cobrança do ICMS seria feita na origem, o que favoreceria 
o controle da sonegação, mas o produto da arrecadação seria repassado para o 
destino, o que evitaria créditos não honrados. Por exemplo, se a revenda da mer-
cadoria fosse uma exportação, o estado X poderia devolver o crédito do exporta-
dor sem grandes prejuízos, uma vez que teria recebido 15% de Y. Embora ainda 
pudesse haver uma pequena diferença entre o recebido e o devolvido ao expor-
tador, afinal o estado de origem teria ficado com 2% de Y, essa perda poderia ser 
evitada se a legislação infraconstitucional já previsse a desoneração da operação 
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a partir do seu início. Contudo, mesmo que fosse uma exportação esporádica, 
desamparada de um regime especial que permitisse sua completa desoneração 
na passagem pelas fronteiras internas, a perda do estado X seria muito menor do 
que a decorrente da sistemática atual, na qual ele nada recebe e ainda é obrigado 
a devolver ao exportador 7% ou 12% de Y. 

Esse mesmo raciocínio serve para várias outras situações, que não envol-
vem necessariamente exportação, nas quais os estados relutam em aceitar cré-
dito de ICMS recolhido em outra unidade da Federação. Por exemplo, quan-
do o maquinário é adquirido num estado, mas a planta industrial se localiza 
noutro, ou vice-versa. 

A solução proposta é genial, porém intrépida. Genial, porque resolve um 
grave problema do princípio do destino: o perigo da sonegação. De fato, o prin-
cípio do destino, adotado na forma tradicional (alíquota zero do ICMS nas 
operações interestaduais), é um convite à sonegação, pois os contribuintes, ao 
emitirem a nota fiscal, são fortemente tentados a registrar as operações internas 
(taxadas à alíquota padrão de 17%) como se fossem interestaduais (taxadas a 
0%). Sob o ponto de vista da evasão fiscal, o princípio do destino está redimido: 
ao contribuinte é indiferente registrar a operação como interna ou interestadual. 
Além disso, os fiscos estaduais passariam a fiscalizar com mais afinco as opera-
ções interestaduais, com as quais obteriam uma renda compensatória pequena 
(2% do valor da operação), mas contrairiam uma pesada obrigação não tributá-
ria (15% devidos ao estado de destino).

Há, porém, grandes riscos na adoção do mecanismo. Primeiro, haveria um 
descompasso entre a arrecadação do ICMS e o repasse de recursos entre os es-
tados. O estado destinatário da mercadoria receberia 15% do valor da operação 
interestadual mesmo que o contribuinte não recolhesse nenhum centavo para o 
estado de origem. Em regra, o ICMS não é recolhido nota fiscal a nota fiscal. Ele 
é apurado ao fim de determinado período-base, ao se confrontar débitos e crédi-
tos. Quando os créditos superam os débitos, não há recolhimento do imposto. 
Mesmo diante de uma situação como essa, o estado de origem teria que repassar 
o dinheiro do estado de destino. Da mesma forma, no caso de o contribuinte 
simplesmente não recolher o ICMS por pura inadimplência. 

Segundo, o controle das operações interestaduais tem que ser próximo da 
perfeição, sendo inimaginável qualquer outra forma de escrituração e emissão de 
documento fiscal das empresas que não a eletrônica. Portanto, o estado da arte 
da tecnologia seria crucial para o sucesso do modelo. 
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Terceiro, a câmara de compensação teria que funcionar perfeitamente, com 
processamento célere de uma montanha de informações fiscais e repasse imedia-
to dos recursos para os cofres estaduais. 

Quarto, os problemas técnicos podem até ser resolvidos, mas persistiria a 
questão da disputa federativa pelo bolo do ICMS. Os estados produtores per-
deriam recursos para os estados consumidores em relação à atual partilha do 
tributo. E essa transferência seria cruamente explicitada pelo mecanismo.

Nenhum desses inconvenientes é insuperável. Os Relatórios Virgílio Gui-
marães (PEC 31/2003) e Sandro Mabel (PEC 233/2008) propõem uma série de 
soluções e formas de compensação para os problemas acima apontados, inclu-
sive prevendo a presença da União como principal garantidora da reforma e da 
implementação do novo sistema do ICMS aos poucos, com redução paulatina 
das alíquotas interestaduais e utilização de outros mecanismos tributários, como 
a substituição tributária. 

A concessão de benefícios irregulares do ICMS irá terminar? Talvez não, 
embora constem do Relatório a proibição de se estabelecerem incentivos fis-
cais sem decisão do Confaz e a criação de um fundo – o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Regional – especialmente voltado para a realização de 
políticas de atração de empreendimentos. Os governos estaduais poderão até 
continuar utilizando estratagemas inconstitucionais para atrair investimentos, 
mas a guerra fiscal acaba. Tudo que o governo estadual deixar de arrecadar re-
cairá sobre seu próprio orçamento. Se o estado produtor não cobrar o ICMS, 
o estado consumidor vai receber de qualquer jeito os seus 15%. Os próprios 
eleitores do estado infrator julgarão se o governador fez bem, ou não, em con-
ceder os incentivos irregulares. 

Quanto ao regulamento único, há certo exagero retórico quanto à comple-
xidade da legislação do ICMS. Na realidade, ela é volumosa, instável, chata e, 
até mesmo, secreta. Há benefícios da guerra fiscal que são concedidos por por-
tarias ou contratos sequer publicados em diário oficial. Porém, os regulamentos 
estaduais são muito semelhantes na sua estrutura geral, até porque seguem uma 
única lei nacional – a Lei Kandir – e a batelada de convênios definidos no Con-
faz. O que os difere mesmo são as alíquotas internas e os incentivos fiscais irre-
gulares. Acabando a guerra fiscal, sobrariam somente as alíquotas diferenciadas.8

8 A próxima seção, dedicada ao PIS/Cofins, aborda a questão do crédito financeiro. O ICMS padece 
de problemas semelhantes aos ali tratados. Registre-se que foi aprovada a “toque-de-caixa” a Lei 
Complementar nº 128/2010, postergando mais uma vez a produção de efeitos do art. 33 da Lei 
Kandir, que concede (ou melhor, concederia) o direito ao aproveitamento integral dos créditos refe-
rentes à aquisição de mercadorias de uso e consumo, energia elétrica e serviços de comunicação, agora 
empurrado para 2020. Isso faz um mal terrível para a produção nacional, como se verá à frente. 
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Dito assim, a reformulação do ICMS parece muito esforço para pouco re-
sultado. Porém, estou convencido do contrário. Extinta a guerra fiscal, facilitada 
a devolução do imposto aos exportadores e resolvido o problema dos créditos 
e débitos de ICMS gerados pela movimentação de máquinas, matérias-primas 
e produtos finais pelas fronteiras internas, o ganho de produtividade da nossa 
economia pode ser brutal.

5. Crédito financeiro para o PIS/Cofins. Já.

Como é sabido, o PIS e a Cofins são duas contribuições sociais que pouco 
diferem entre si, exceto pela vinculação de suas receitas. A consolidação de am-
bas em um só tributo exigiria um sem número de alterações na Constituição e 
traria suspeitas aos setores irrigados com suas arrecadações. Parece, então, que a 
fusão traria mais dores de cabeça do que benefícios. Em termos de simplificação, 
bastaria uma consolidação das legislações, com homogeneização das pequenas 
diferenças entre elas. 

A meu ver, a mudança que realmente merece ser tentada é a aplicação do 
chamado crédito financeiro na apuração do PIS/Cofins do regime não cumula-
tivo. Isso quer dizer o seguinte. O aproveitamento de crédito das contribuições 
passaria a ser ditado por um único critério: se houve ou não cobrança nas aqui-
sições realizadas pela empresa. Se houve, a empresa tem direito integral e instan-
tâneo ao crédito, independentemente da destinação da mercadoria ou serviço; 
se não houve, não tem. Simples assim. 

Hoje, a apuração segue, grosso modo, o critério do “crédito físico”: se o bem 
ou serviço adquirido incorpora-se ao produto final vendido ou ao serviço pres-
tado pela empresa, ela tem direito a creditar-se; caso contrário, não. Em outros 
termos, custos de produção são admitidos como crédito; despesas administrati-
vas, mesmo que com incidência de PIS/Cofins, não. 

É fácil imaginar as consequências da adoção do “crédito físico”. As mais 
óbvias são: i) A interminável discussão jurídica sobre a natureza dos dispêndios 
realizadas pelas empresas. A cada desembolso, contadores, advogados, fiscais e 
juízes ficam se perguntando: isso é custo de produção ou despesa administrativa? 
ii) A fiscalização é praticamente impossível. Para saber se há direito ao crédito, 
exige-se dos agentes fiscais até mesmo a verificação do trânsito interno da merca-
doria ou da apropriação do serviço pelos departamentos da empresa. O sistema 
do crédito financeiro, embora não imune a fraudes, é muito mais simples de 
controlar: grosso modo, basta cruzar informações da contabilidade fiscal das em-
presas vendedora e adquirente. 
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A consequência menos óbvia é a que mais está sobrecarregando nosso modelo 
macroeconômico. iii) A adoção do crédito físico impõe uma tributação mais pe-
sada por unidade de mercadoria produzida ou de serviço prestado internamente 
do que a cobrada na “alfândega” na importação da mercadoria ou serviço. Atu-
almente, a alíquota conjugada do regime não cumulativo do PIS (1,65%) e da 
Cofins (7,6%) é de 9,25%. Pelas regras da OMC, esse é o valor máximo que 
podemos impor às mercadorias e serviços importados. Ocorre que os países mais 
desenvolvidos adotam a tributação sobre o valor agregado com regime de crédito 
financeiro, com total desoneração do tributo na exportação, inclusive devolvendo 
celeremente, e, se necessário, em moeda corrente, o IVA embutido nos insumos 
adquiridos pelos exportadores. Então, cada unidade de produto ou serviço impor-
tado acaba sendo taxada na fronteira em exatos 9,25%. Já o produto ou serviço 
nacional, por unidade de valor, tem um custo de PIS-Cofins maior, uma vez que 
um volume significativo de créditos (os relativos às despesas administrativas) não é 
aproveitado, onerando desproporcionalmente a produção doméstica. 

Evidentemente, a discussão sobre o assunto é muito mais complexa. A ado-
ção do crédito financeiro também tem seus problemas. Ela exigiria, quase certa-
mente, alíquotas mais elevadas das contribuições para compensar a redução nas 
suas bases de cálculo, afinal um volume maior de aquisições será admitido como 
crédito. Uma série de importantes insumos, produtos e serviços importados che-
gariam mais caros aqui.

Porém, as vantagens são muitas: simplificação da legislação, diminuição do 
contencioso sobre a natureza de tal ou qual despesa/custo, facilidade de fisca-
lização, alinhamento com o IVA cobrado em grande parte dos países europeus 
etc. Entretanto, aumentaria, principalmente, a (legítima) proteção da produção 
nacional. Na realidade, a adoção do crédito financeiro apenas reposicionaria a 
proteção do produto ou serviço nacional ao correto patamar. Convenhamos que 
nesse momento internacional difícil, de verdadeira guerra cambial, com derreti-
mento do dólar, melhorar as condições de competitividade do produto nacional 
sem ferir as regras de comércio internacional seria muito conveniente.

Detalhe muito importante: a transição do regime de crédito físico para o de 
crédito financeiro não deveria representar aumento de carga tributária global. 
Caso mantida a neutralidade arrecadatória, haveria apenas um aparente aumen-
to de tributação sobre o produto doméstico, afinal as alíquotas mais elevadas 
apenas compensariam a redução na base de cálculo9. O custo das contribuições 

9 Ainda que se consiga garantir a neutralidade arrecadatória global na adoção do sistema de crédito 
financeiro, pode haver algum desequilíbrio na distribuição dos efeitos sobre os setores, com eventual 
sobrecarga de uns em favor de outros.
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aumentaria apenas para o produto importado. Eventual aumento da arrecada-
ção nas alfândegas deveria ser transformado em diminuição das alíquotas gerais, 
até ser encontrado um ponto de equilíbrio.

O problema é: quem vai acreditar em promessas de neutralidade arreca-
datória? No caso da implementação do PIS/Cofins não cumulativos, não foi 
exatamente isso – uma reforma neutra do ponto de vista arrecadatório – que os 
Governos Fernando Henrique Cardoso e Lula prometeram e não cumpriram? 

No entanto, essa é a beleza de todo novo governo: ainda não há antecedentes 
que o desabonem. O Governo Dilma pode e deve restabelecer a confiança e a 
transparência no debate tributário, assunto de que trataremos à frente. 

6. Redução da contribuição do empregador sobre folha  
de pagamentos? Sim, mas quem paga a conta?

Esse talvez seja o tema tributário mais complicado do ponto de vista políti-
co. Vamos aos fatos.

Enquanto a contribuição do empregado para a Previdência Social está relati-
vamente em linha com a experiência internacional, a do empregador está fora de 
qualquer parâmetro de comparação. De fato, a cobrança de 20% sobre a folha de 
pagamento é muito elevada, isso sem falar das opacas contribuições ao “Sistema 
S”, que podem, em alguns casos, onerar a folha em mais de 2%, além do Seguro 
Acidente de Trabalho (SAT), cobrado a 1% (atividade com risco leve), 2% (risco 
médio) ou 3% (risco grave) e do Salário-Educação, correspondente a 2,5%.

Enquanto os salários dos brasileiros eram risivelmente baixos, o estrago era 
pequeno. Contudo, com o expressivo aumento do salário mínimo e dos salários da 
economia brasileira em geral, cumulado com a apreciação do real e a concorrência 
direta de países praticamente sem rede social de proteção (Índia e China, especial-
mente), a tributação sobre folha de pagamentos tem-se tornado fator de perda de 
competitividade, além de empecilho à contratação formal de mão-de-obra. 

Recomendável, portanto, trazer a alíquota para patamares mais próximos 
do cenário internacional. E isso não é coisa de um ou dois pontos percentuais 
apenas. Nesse sentido, o Relatório Mabel colocou no papel aquilo que estava 
somente na carta de intenções do Governo: redução da alíquota da contribuição 
do empregador de nada menos que seis pontos percentuais, garantida no pró-
prio texto da Emenda Constitucional, além da extinção do Salário-Educação, 
que já constava da PEC original (PEC nº 233).

O problema é a gigantesca perda de receitas para a Previdência Social e a 
enorme celeuma política que envolve o seu financiamento. De um lado, há 
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aqueles que creem haver um déficit monumental em formação e pregam medi-
das de endurecimento das regras de aposentadoria (elevação da idade, aumento 
do tempo de contribuição, contenção nos reajustes das aposentadorias etc.); de 
outro, há os que enxergam a Seguridade Social, como um todo, superavitária, se 
consideradas a arrecadação bruta de todas as contribuições sociais previstas na 
Constituição e a perda de receitas referentes às concessões de benefícios fiscais 
usufruídos pelos empregadores (por exemplo, no caso do Simples). 

Ambos os lados parecem ter parcela de razão. Por um lado, o envelhecimento e o 
aumento da expectativa de vida da população realmente trazem problemas sérios ao 
financiamento da Previdência Social; por outro lado, não seria razoável descarregar 
todo e qualquer ajuste do sistema nas costas dos empregados/aposentados. 

O que sei é: o problema da sobretributação da folha de pagamentos existe 
e quanto mais redistribuirmos renda mais ele se agravará. Por outro lado, a 
redução pura e simples das alíquotas da contribuição do empregador, sem uma 
compensação de receitas claramente definida para o INSS, pode colocar em 
risco direitos de trabalhadores e aposentados. 

A minha fonte preferida de compensação é a CPMF. Para compensar a re-
dução de seis pontos percentuais da contribuição do empregador seria necessária 
sua recriação com alíquota de, grosso modo, 0,24%, além de um adicional de 
0,075% para substituir o Salário-Educação.10 

Enquanto cobrada, a CPMF mostrou-se um tributo muito sólido juridica-
mente, praticamente imune à sonegação e de fácil administração, sem nenhu-
ma obrigação acessória para o contribuinte. Conforme o jargão que se estabe-
leceu, trata-se de um tributo de “alta produtividade”. Seu pagamento cria um 
estridente indicador da capacidade econômica do correntista, constituindo-se 
em eficaz instrumento de combate à sonegação dos demais tributos. Ademais, 

10 A estimativa toma por base arrecadações do ano de 2007: a) CPMF = R$ 36,3 bilhões, b) Salário-
-Educação = R$ 7,1 bilhões; c) parcela do empregador na contribuição sobre folha de pagamentos 
+ SAT = R$ 83,3 bilhões. Não foi considerado o aumento da participação relativa da contribuição 
previdenciária na arrecadação federal, ocorrido entre 2007 e 2010, o que exigiria uma alíquota de 
CPMF maior. Tampouco foi considerado qualquer aumento da contratação formal de mão de obra, 
que é esperado haja vista a expressiva redução da tributação sobre folha, com reflexos positivos sobre 
a arrecadação da contribuição previdenciária, o que possibilitaria a aplicação de uma alíquota menor 
de CPMF. 

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. Carga Tributária no Brasil – 2008. 
Estudos, jun. 2009. Disponível em: <www.receita.fazenda.gov.br>. Acessado em 2 fev. 2011.
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estudos indicam que sua incidência não é regressiva,11 nem atrapalha tanto 
assim o mercado financeiro.12

As demais contribuições sociais também poderiam se prestar à tarefa de su-
prir recursos para a Previdência Social, mas com graves inconvenientes. Um 
adicional de Cofins resultaria em aumento da tributação da produção e consu-
mo, exacerbando a regressividade do sistema tributário nacional. Mais razoável 
seria fazer um “pente fino” nos inúmeros regimes especiais de apuração do PIS/
Cofins, revogando aqueles que estejam se prestando apenas para aliviar a carga 
tributária dos poucos privilegiados neles acolhidos.

Aumentar a CSLL, também não parece aconselhável. A atual tributação do 
lucro das empresas (IRPJ + CSLL = 34% na margem) encontra-se mais ou me-
nos no nível da internacional. Elevá-la acima disso pode provocar (ou piorar) 
o tradicional problema de deslocamento do lucro das empresas transnacionais 
para países com tributação menos onerosa.

O problema é que a recriação da CPMF, o estabelecimento de adicional de 
Cofins ou CSLL e até mesmo a revogação de regimes especiais, tudo será enxer-
gado como aumento de carga tributária. Ainda que se trate de mera compensa-
ção pela desoneração da folha de pagamentos. Portanto, os obstáculos políticos à 
construção de uma solução para o problema são enormes, pois empresários (que 
só aceitam redução de tributos) e trabalhadores (que temem pelos recursos do 
INSS) dificilmente acreditarão em promessas de neutralidade arrecadatória ou 
de preservação de direitos, respectivamente. 

7. Tributação da renda. Que tal acabar com milhões de  
falsas pessoas jurídicas?

O imposto de renda cobrado dos cidadãos deveria ser o tributo mais “de-
mocrático” do cardápio do sistema tributário. Ultrapassado certo volume de 
recursos recebidos (estabelecido pelo limite de isenção, na teoria da tributação, o 
piso de renda indispensável a uma sobrevivência digna), todos deveriam recolher 
o IR segundo uma mesma tabela de incidência. 

É verdade que, no Brasil, esse ideal teórico nunca foi, nem remotamente, 
tentado. Porém, nos últimos tempos a situação vem beirando o paroxismo. Não 

11 PAES, Nelson Leitão; BugarIn, Mirta Noemi Sataka. Parâmetros Tributários da Economia Brasileira. 
Estudos Econômicos, São Paulo, v. 36, n. 4, p. 699-720, out.-dez. 2006. Disponível em: <www.
estecon.fea.usp.br>. Acessado em 2 fev. 2011.

12 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. CPMF – Mitos e Verdades sob as 
Óticas Econômica e Administrativa. Texto para Discussão, 15 set. 2001. Disponível em: <www.
receita.fazenda.gov.br>. Acessado em 2 fev. 2011.
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vamos enveredar a discussão aqui pelo prisma do princípio da isonomia tribu-
tária. Como dito na introdução, esse tipo de problema não está, infelizmente, 
na ordem do dia; o conjunto de forças políticas que poderia suscitar seu enfren-
tamento com alguma chance de sucesso encontra-se amortecido ou até mesmo 
comprometido com o status quo. 

O foco aqui é nos reflexos desse descalabro sobre o ambiente empresarial. 
As distorções da tributação da renda estão criando disfunções significativas para 
a economia. Sócios e acionistas de empresas estão isentos do pagamento do 
imposto de renda. Além disso, flexibilizou-se sobremaneira a possibilidade de 
pagamento do IRPJ/CSLL pelo lucro presumido, em especial após a extinção 
do regime de tributação das sociedades civis de profissão regulamentada. Então, 
para um profissional liberal, em termos tributários, é muito melhor ser con-
tratado como uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, situação na 
qual a carga dos tributos federais reduz-se de 27,5% (o que pagaria na margem 
de IRPF) para algo como 14,5% (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins). Para a empresa 
contratante, esse procedimento também é vantajoso do ponto de vista fiscal: 
superadas as restrições já mencionadas quanto ao crédito físico, a contratação do 
profissional como pessoa física não gera direito a crédito de PIS e Cofins; como 
pessoa jurídica, sim. Além disso, embora com certo risco jurídico, a empresa 
contratante livra-se de uma série de encargos da legislação trabalhista (férias, 
décimo terceiro, horas extras, FGTS etc.). 

Consequência: a criação de milhões de pequenas empresas “de fachada”, com 
despesas de cartórios, contratação de despachantes e contadores, entregas de decla-
rações suplementares (DIPJ, DIRF, DCFT, etc.), além de todos os inconvenientes 
de se manter um CNPJ em nome dos pretensos “sócios” da empresa. 

Embora, em termos individuais, haja inegável vantagem financeira para 
contratante e contatado, em termos sociais, isso gera uma montanha de gastos 
improdutivos, aumentado o “custo Brasil”. Além disso, como corolário, forma-
-se um verdadeiro exército de profissionais sem qualquer proteção trabalhista ou 
previdenciária, sem direito a férias ou descanso, o que certamente traz prejuízos 
de longo prazo à competitividade nacional e ao sistema de saúde. Fora a difusão 
do “jeitinho” brasileiro e a consequente desmoralização institucional.

Aviso aos governantes: não será tarefa fácil corrigir essa distorção do sistema 
tributário. Locupletam-se dela profissionais com muito poder de mídia: jorna-
listas influentes, atletas, artistas, empresários, advogados, médicos e consultores 
de alto coturno. Em 2004, o Governo tentou realizar um tímido remendo na 
legislação para diminuir a vantagem fiscal, mas foi humilhantemente derrotado 
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no Congresso Nacional (MP nº 232), com direito a inflamados discursos contra 
a carga tributária realizados por atores renomados e outras celebridades.

8. O problema (da falta) da tributação do patrimônio  
ou como deixar o capitalismo mais ágil e produtivo.

Não há clima algum para a racionalização dos tributos sobre o patrimônio, 
eu sei. A resistência dos mais aquinhoados é férrea, oposição que tem todo o 
sentido quando vista do prisma individual, mas que, em termos sociais, não 
se sustenta. A grande maioria dos países capitalistas desenvolvidos tributa com 
bastante ênfase o patrimônio, especialmente o doado ou herdado. Além disso, 
nesses países, a tributação da renda não costuma conter vazamentos que possi-
bilitem o acréscimo patrimonial sem o justo pagamento de algum imposto.13

No Brasil, ocorre a situação inversa. O patrimônio é base de incidência 
praticamente inexplorada pelo nosso Sistema Tributário. Um pouco mais de 
eficiência na sua cobrança, ao contrário do que prescreve o senso comum, seria 
muito adequado para o capitalismo pátrio. Vejamos o deveria ser feito a respeito.

Primeiro, a integração da tributação das movimentações patrimoniais seria 
muito produtiva em termos arrecadatórios. É bom lembrar que a incidência sobre 
a transferência de propriedade (ITBI, ITCD), e até mesmo sobre a sua manuten-
ção (IPTU, ITR, IPVA), é uma contraface da cobrança do imposto de renda (seja 
pela via da apuração do ganho de capital, seja pela via do controle da variação pa-
trimonial na declaração de bens). A integração das legislações desses tributos e da 
atuação dos fiscos dificultaria sobremaneira a evasão fiscal de todos esses tributos.

Além disso, há determinados ganhos patrimoniais que, na prática, nun-
ca são tributados pelo imposto de renda. Muitas vezes o principal objetivo 
de um planejamento tributário é a postergação ad eternum (não a supressão) 
da ocorrência do fato gerador. Registre-se que os gastos administrativos com 
advogados e consultores tributários atingiram patamares altíssimos no Brasil – 
um dispêndio improdutivo em termos sociais. Com uma maior produtividade 
da arrecadação dos impostos sobre o patrimônio, poder-se-ia cogitar a dimi-
nuição das alíquotas dos demais tributos, reduzindo a atratividade da evasão 
e da elisão tributária.

Finalmente, uma palavrinha sobre a tributação da herança. No Brasil, esse 
assunto tornou-se um dogma, uma heresia. Entretanto, praticamente todos os 
países capitalistas mais desenvolvidos taxam pesadamente a transmissão pura e 

13 Para análise da tributação do patrimônio v. Reforma Tributária: Tributação Progressiva do Consumo 
e do Patrimônio, op. cit.
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simples da propriedade para os herdeiros. Muitas vezes essa taxação é utilizada 
não como fonte de arrecadação, mas sim com o intuito de: diminuir a excessi-
va concentração de riqueza; incentivar as doações para universidades, museus, 
fundações; antecipar a partilha entre os herdeiros ainda em vida, para evitar 
os turbulentos, arrastados e custosos processos de inventário, que muitas vezes 
destroem o patrimônio construído em vida pelo falecido.

9. Breves observações sobre os demais tributos  
do Sistema Tributário Nacional

Creio que os problemas acima apontados sejam os mais preocupantes no 
momento. Teço alguns breves comentários sobre os demais tributos do STN.

O IPI enquanto tributo de incidência geral morreu. Ele traz muita dor de 
cabeça administrativa aos contribuintes, mas desempenha atualmente três fun-
ções: servir de apoio i) para a Zona Franca; ii) para a Lei de Informática; e iii) 
oferecer proteção alfandegária para produtos industriais nacionais. 

Haveria como transferir as duas primeiras funções do IPI para a legislação 
do PIS/Cofins ou até mesmo para um futuro excise tax. Mais difícil seria repli-
car a função da proteção alfandegária, pois, creio que, quanto ao IPI, ocorre 
situação inversa à descrita para o PIS/Cofins e para o ICMS. Embora não lhe 
seja aplicado o sistema de crédito financeiro, como a incidência do IPI é menos 
universal, adstrita ao processo industrial e ao comércio atacadista, a parcela de 
créditos não aproveitada é menor. Ademais, a legislação contempla uma série de 
benefícios fiscais e créditos presumidos. 

Isso faz com que o produto importado recolha tanto ou mais imposto na 
alfândega por unidade de valor do que o similar nacional. Não vejo, em relação 
ao IPI, o problema da oneração excessiva do PIS/Cofins e do ICMS sobre a pro-
dução nacional. Seria mais sensato substituí-lo por um imposto seletivo arreca-
datório. Contudo, as tentativas desse tipo sempre esbarraram na forte resistência 
dos beneficiados pela sua cobrança. 

Quanto ao ISS, se não há condições de se criar um IVA nacional que englobe 
o tributo municipal, parece-nos desaconselhável mexer nesse vespeiro. É muita 
encrenca para pouco resultado. Uma solução intermediária seria transferir para a 
base do ICMS serviços que extravasam a lógica da tributação local, tais como os 
vários serviços bancários alcançados pelo imposto municipal, bem como agregar 
à base do ISS certas operações que escapam da tributação de ambos os impostos, 
como o aluguel e a cessão de bens móveis.
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Sobre o IRPJ e a CSLL, deve-se lembrar que as estruturas de incidência dos 
dois tributos são praticamente idênticas, diferindo somente na destinação das 
receitas. A fusão, a exemplo do PIS e da Cofins, exigiria alteração de vários dis-
positivos constitucionais. Não vale a pena. Melhor seria a mera homogeneização 
da legislação infralegal. 

O setor empresarial está bem feliz com a isenção na distribuição de lucros 
aos sócios e acionistas (inclusive aos domiciliados no exterior); com a dedução 
de despesas com juros sobre o capital próprio (que permite às grandes empre-
sas reduzir a alíquota efetiva do IRPJ e da CSLL); e com outros dispositivos 
da legislação que permitem toda sorte de planejamento fiscal (amortização 
de ágios, mudança de regimes cambiais, etc.). Estancar esses vazamentos, só 
numa Reforma Tributária focada em efetivamente redistribuir o encargo do 
financiamento do Estado.

Reservo, por fim, um breve comentário sobre o imposto de exportação. 
Depois da aprovação da Lei Kandir, a exportação dos produtos primários e 
semi-elaborados ficou isenta (atualmente é constitucionalmente imune) do 
pagamento de ICMS. Decisão correta. Não há sentido cobrar um tributo per-
manente, de índole arrecadatória, sobre exportações. Porém, essa desoneração 
total dos produtos menos elaborados não incentiva a agregação de valor em 
território nacional. Não há uma tributação punitiva para exportação de grão 
de soja em vez do óleo; minério de ferro em vez dos laminados metálicos mais 
nobres etc. Nesses casos não é heresia utilizar o imposto de exportação, de 
índole transitória e regulatória, como instrumento de incentivo à agregação de 
valor em território nacional, sendo incompreensível a relutância do governo 
federal em fazê-lo.

Feitas essas considerações, passo a tratar de outro problema grave do atual 
panorama tributário: a desconfiança generalizada entre todos os participantes 
do processo.

10. A envenenada atmosfera tributária

No cotidiano da vida tributária, ninguém confia em ninguém. O Poder 
Executivo não confia no Legislativo, e vice versa. O fisco federal não confia nos 
estaduais, que não confiam nos municipais, que não confiam nem na União 
nem nos estados. Os contribuintes, por sua vez, não confiam nos fiscos e a re-
cíproca é verdadeira. Os mais ricos preferem gastar fortunas com advogados e 
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contadores para evitar o pagamento de tributos a recolhê-los. Por isso, o Poder 
Judiciário encontra-se afogado num mar de execuções fiscais e outros processos 
de natureza tributária.

Só notei a gravidade do problema quando me deparei com a seguinte tabela 
1, constante de um texto do FMI.14

Tabela 1 – Valor das restituições de IVA  
(média do período 1998-2001)

(% da arrecadação bruta do IVA)

Economias Avançadas
Economias  

em transição
Economias  
emergentes

Outras economias

Canadá 50,3 Bulgária 21,5 Chile 28,8 Argélia 24,3

França 21,2 Hungria 48,2 Colômbia 4,1 Bolívia 10,4

Irlanda 24,9 Letônia 49,1 Indonésia 12,4 Camboja 2,8

Holanda 50,0 Romênia 24,7 México 32,1 Camarões 8,8

Nova Zelândia 35,5 Rússia 44,6 Marrocos 5,1 El Salvador 9,6

Suécia 48,6 Rep. Eslovaca 53,9 Peru 19,8 Quênia 7,2

Reino Unido 40,9 Ucrânia 24,1 África do Sul 39,5 Moçambique 2,7

O volume de restituições de IVA tem relação com a participação das ex-
portações (a principal causa de devoluções do imposto) e das importações (que 
geram receitas na alfândega) no PIB. Em todo caso, imaginem devolver metade 
da arrecadação bruta do IVA! É muito dinheiro, mesmo para os países superavi-
tários no comércio de bens e serviços com o exterior.15 Que dirá a devolução do 
imposto ocorrida nos países deficitários... 

Isso mostra um forte grau de confiança entre fiscos e contribuintes. Quem 
deve pagar o tributo, faz o recolhimento sem muita “fusquinha”; em contra-
partida, quando têm que devolver créditos do contribuinte, as administrações 
fiscais o fazem sem delongas. Nesse ambiente de amadurecimento institucional, 
o brutal volume de devoluções do IVA passa a constituir-se num poderoso ins-
trumento de competitividade dos países mais avançados. 

14 HARRISON, Graham; KRELOVE, Russell. VAT Refunds: A Review of Country Experience. IMF 
Working Paper - Fiscal Affairs Department, nov. 2005, p. 9.

15 Em 2009, Holanda e Suécia tiveram superávits no comércio internacional de bens e serviços de, 
respectivamente, 8,22% e 7,46% do PIB. No mesmo período, Reino Unido teve déficit de 2,37% do 
PIB; a França, de 1,95%; o Canadá, de 1,72%. Embora o período de comparação não seja o mesmo, 
países mais estabilizados não sofrem mudanças dramáticas nas suas contas macroeconômicas.



35Artigos & Ensaios

No Brasil, não estão disponíveis estatísticas de restituição do PIS, Cofins, 
IPI e ICMS. Porém, como é notório, os exportadores têm grande dificuldade em 
receber de volta os créditos referentes aos tributos incidentes sobre os insumos 
utilizados, mostrando que as relações entre administrações tributárias e contri-
buintes, especialmente os de grande porte, encontram-se muito abaladas. 

Meu palpite: o principal motivo desse esgarçamento das relações é o cauda-
loso contencioso tributário nacional. Sonegação; “caixa dois”; fraudes; simula-
ções; planejamentos tributários; discussões tributárias judiciais e administrativas; 
dinheiro em paraísos fiscais; bons e maus contribuintes; bons e maus cidadãos; 
isso existe em todos os lugares do mundo. O que não existe em lugar nenhum, 
somente no Brasil, é o seguinte: o contribuinte que consegue uma liminar do 
juiz para não recolher o tributo e ganha tempo, levando o processo às últimas 
instâncias, tem uma expressiva vantagem financeira ainda que perca a causa. 
Ele não perde dinheiro nunca, pois há um descasamento entre o cálculo dos 
encargos sobre o tributo que deixa de ser recolhido e o retorno financeiro que 
essa verba lhe proporciona. Enquanto, no mercado financeiro, os juros são com-
postos (“juros sobre juros”), os juros equivalentes à taxa Selic, incidentes sobre 
os débitos tributários, são cobrados aritmeticamente. Embora as multas sejam 
elevadas, ao longo do tempo, a remuneração do mercado financeiro suplanta os 
encargos tributários. Quanto maior a taxa de juros, mais rapidamente se chega 
ao break-even e maior a vantagem financeira.  

Um exemplo hipotético: digamos que um contribuinte tenha conseguido 
uma liminar para não pagar (nem depositar em juízo) um tributo no valor de R$ 
100,00,  no início de junho de 1997. Ele pode aplicar essa quantia no mercado 
financeiro obtendo rentabilidade do CDI, que, em termos de percentuais, é basi-
camente igual à taxa Selic. Tratando-se de aplicação financeira, ela é capitalizada 
geometricamente. Doze anos depois, tempo médio estimado pela Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional para os processos judiciais tributários,16 o saldo da 
aplicação financeira alcançaria R$ 772,00. Por seu turno, o débito tributário seria 
de apenas R$ 402,00, já computados todos os acréscimos legais: multa de ofício de 
75%, juros de mora calculados aritmeticamente com base na taxa Selic e encargos 
legais de 20%. Na realidade, já a partir de fevereiro de 2003, o litígio tributário 
passaria a ser vantajoso financeiramente para o contribuinte, independentemente 
de ele ganhar ou não a causa. Se perdida, bastaria a ele resgatar a aplicação, quitar 
o tributo e seus acréscimos legais e embolsar definitivamente a diferença. 

16 Exposição de Motivos nº 204/2008 - MF, referente ao PLP nº 5.082/2009. O tempo médio da fase 
administrativa do processo é estimado em quatro anos.
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E mais, toda vez que uma causa relevante é decidida em favor da Fazenda 
Nacional, o legislador acaba por aprovar algum tipo de parcelamento especial, 
com perdão, total ou parcial, de multa e juros, o que, aliás, é também muito 
conveniente para o governo, que consegue se livrar dos processos corresponden-
tes e ainda embolsa uma receita extraordinária. 

Como se vê, os contribuintes com fôlego financeiro e estrutura adminis-
trativa – basicamente os grandes grupos econômicos –, ao optarem por discutir 
seus tributos no Poder Judiciário, não fazem “apostas”, nem esperam solução 
rápida. E não precisam fazer muito esforço para levar os processos até a última 
instância, o Supremo Tribunal Federal. Afinal, outra peculiaridade brasileira, 
nossa Carta Magna possui nada menos que 197 dispositivos (artigos, parágrafos, 
incisos e alíneas) de índole fiscal-tributária no capítulo específico dedicado o 
Sistema Tributário Nacional e outros 65 similares espalhados pelo resto do texto 
Constitucional e pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Então, quando um grande exportador solicita uma restituição junto à Re-
ceita Federal, o agente fiscal levanta o histórico da empresa e verifica que: há um 
sem-número de débitos com exigibilidade suspensa, sendo necessário realizar ave-
riguações quanto à eficácia das respectivas liminares, cautelares, antecipações de 
tutela e outras decisões judiciais que permitiram o não pagamento do tributo; a 
empresa mantém parcelamentos em aberto, não raro com decisões judiciais inter-
rompendo o fluxo regular do pagamento das prestações; a empresa sofreu uma sé-
rie de autuações, em alguns casos, envolvendo simulações e fraudes, que em outros 
países resultariam em cadeia imediata dos sócios e administradores envolvidos. 
Enfim, o servidor, que é pessoalmente responsável pela liberação da restituição ao 
contribuinte, não sente qualquer segurança em fazê-lo, afinal não sabe ao certo 
quem deve o que para quem, e, nos limites da legislação que lhe ampare, tergiver-
sa, posterga, denega o direito do contribuinte. É claro que, em alguns casos, esse 
procedimento protelatório extrapola os limites do razoável e até da lei. 

Vejam que estamos numa daquelas situações em que se pode dizer que a 
culpa é de ninguém. A Constituição Federal garante a apreciação do Poder Judi-
ciário em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito (Art. 5º, inciso XXXV). Os 
administradores da empresa, frente à imensa vantagem financeira em não pagar 
o tributo, não hesitam em encampar qualquer tese jurídica desenvolvida pelos 
seus advogados e consultores tributários, ainda que temerária, até porque seus 
concorrentes utilizam-se do mesmo expediente para ganhar fôlego financeiro.

Há uma solução para o problema, em tese, muito simples, mas muito com-
plicada na prática. Conscientizar os órgãos do Judiciário sobre os efeitos dele-
térios da concessão indiscriminada de liminares que dispensem o contribuinte 
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de depositar em juízo o tributo litigado. Concedida a liminar, os procuradores 
da Fazenda deveriam agravar a decisão. Porém, até mesmo esse ato trivial da 
prática forense assume ares de uma tarefa hercúlea, haja vista que, em função do 
reduzido quadro de pessoal, a PGFN mal consegue administrar os 2,5 milhões 
de processos referentes à dívida ativa da União.17 Entretanto, esse parece ser o 
único caminho possível, pelo menos enquanto as taxas de juros não diminuírem 
substancialmente. Qualquer tentativa de restringir a concessão de liminares por 
meio de lei tem grande chance de ser afastada por inconstitucionalidade.

 Se esse é o estado de espírito entre fisco e contribuinte, a inter-relação 
entre União, estados e municípios também não é das melhores. Os governos 
subnacionais sempre reclamam do esvaziamento da arrecadação dos tributos 
partilhados – o imposto de renda e o IPI. Também acusam o governo central de 
descumprimento de promessas feitas à época da aprovação da Lei Kandir. Cada 
estado da Federação, por sua vez, tem seu próprio interesse na questão fiscal, 
sendo praticamente impossível a formação de coalizões propositivas, embora 
sejam muito comuns as reativas. O conjunto dos municípios é mais hetero-
gêneo ainda, tanto que não se sabe direito quem os representa. Enquanto, o 
Confaz/Cotepe é o canal de interlocução com as fazendas estaduais, as fazendas 
municipais são representadas por várias entidades e associações. É verdade que 
o diálogo da União com os municípios teve alguns avanços nos últimos anos. 
Prova disso é a MP nº 462/2009 (Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009), 
que prestou apoio financeiro aos municípios que sofreram variação negativa do 
FPM, em 2008 e 2009. Contudo, é pouco. 

Seria necessário restabelecer a confiança entre todos esses agentes para se 
conseguir avançar na solução dos problemas tributários aqui tratados. Sem isso, 
melhor nem tentar. 

11. O que não deu certo nas últimas tentativas de  
Reforma Tributária, evitando erros já cometidos

As últimas propostas de Reforma Tributária foram tentadas de uma tacada 
só e no “escuro”, ou seja, o Governo remetia uma PEC ao Congresso Nacio-
nal, que continha apenas as modificações no texto constitucional, que, embora 
compreendessem quase todo o espectro dos tributos nacionais, vinham desa-
companhadas das simulações dos impactos econômico-fiscais e das minutas das 
normas infraconstitucionais que concretizariam, de fato, a reforma. 

17 Exposição de Motivos nº 186/2008 – MF/AGU, referente ao PL nº 5.080/2009.
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Consequências: não havendo uma base de dados que permitisse formar uma 
avaliação comum, ainda que não unânime, dos efeitos da proposta e não haven-
do um texto da legislação infraconstitucional, sobre o qual os acordos políticos 
pudessem ser realizados, os agentes buscavam inscrever na própria PEC suas 
garantias, ainda que o assunto fosse matéria de lei complementar, lei ordinária 
ou até de regulamento. Resultavam do processo de discussão no Parlamento 
PECs imensas, contendo vários dispositivos não adequados a figurar em texto 
constitucional. Claro, não deu certo. 

Sugestões para a(s) próxima(s) tentativa(s): 

Elaborar um cronograma plurianual para as alterações no Sistema Tri-
butário, evitando implementá-las por atacado. No máximo, tratar em 
conjunto matérias que tenham estrita inter-relação entre si. Com isso, 
consegue-se dosar os efeitos das modificações no sistema tributário. 
Além disso, o cumprimento do cronograma e dos compromissos entre 
os agentes pode ajudar a restabelecer a credibilidade do processo. Os 
governantes não precisam ficar envergonhados em estabelecer prazos 
longos (a década da Reforma Tributária?). O importante é iniciar o pro-
cesso e cumprir o cronograma. 

Montar um banco de dados público que sirva para realizar simulações 
dos efeitos das propostas em discussão, bem como avaliar as consequ-
ências das alterações já implementadas. Na realidade, desde 2003, algo 
desse tipo já deveria estar sendo feito pelo Senado Federal, que tem 
como atribuição “avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema 
Tributário Nacional (...) e o desempenho das administrações tributárias 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Art. 52, 
inciso XV, CF-88). Além de oferecer uma base concreta para a realização 
dos acordos políticos e compensações por perdas, pode-se acompanhar 
os efetivos resultados da reforma com aqueles que dela se esperavam e, 
com isso, realizar um balanço mais coerente dos benefícios e sacrifícios 
que couberam a cada agente participante do processo. Porém, não é só: 
com dados públicos, o debate poderia tornar-se mais arejado, com par-
ticipação de um número maior de segmentos da sociedade.

Iniciar pelas medidas mais simples, em termos de processo legislativo e 
de potencial de conflito. Os representantes da União precisam despir-se 
de qualquer tipo de arrogância. O Sistema Tributário mostra sinais de 
fadiga em todas as esferas de governo. Os problemas do ICMS – que são 
muito graves – não são mais prejudiciais ao país do que os causados pelas 
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disfunções nos tributos federais. Por que não começar “arrumando a pró-
pria casa”? Em alguns casos, bastaria uma medida provisória. Todavia, por 
favor, não me façam uma desfeita dessas ao Congresso Nacional. 

Falando nisso, vamos acabar com a medida provisória em matéria tributária? 
Mas tem que ser para o bem e para o mal. Seu uso para aumentar tributos seria 
vedado, mas também para conceder anistia, remissão, parcelamento, regimes 
especiais ou outros benefícios de que se aproveitem apenas alguns poucos con-
tribuintes. Que tal? Poderia ser um bom início. 

Abreviaturas: 

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CDI: Certificado de Depósito Interbancário
CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
Cofins: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Confaz: Conselho Nacional de Política Fazendária
CPMF: Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
DIPJ: Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
DIRF: Declaração do Imposto Retido na Fonte
DCTF: Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
FCO: Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
FGTS: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FMI: Fundo Monetário Internacional
FNE: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
FNO: Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
FPM: Fundo de Participação dos Municípios
ICMS:  Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermu-
nicipal e de Comunicação

INSS: Instituto Nacional do Seguro Social
IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados
IPTU: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPVA: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
IRPF: Imposto de Renda da Pessoa Física
IRPJ: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
ISS: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ITBI: Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis
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ITCMD: Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações
ITR: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
IVA: Imposto sobre Valor Agregado
OMC: Organização Mundial do Comércio
PGFN: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PIS: Contribuição ao Programa de Integração Social
SAT: Seguro Acidente de Trabalho
SUS: Sistema Único de Saúde
STF: Supremo Tribunal Federal
STN: Sistema Tributário Nacional
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