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1- Apresentação
Por que a sociedade brasileira não consegue consumar a reforma

tributária ampla de que necessita e que está engatilhada oficialmente pelo
menos desde 1986? Por que os ajustes fiscais precários que se sucedem ao fim
de cada ano seguem sistematicamente itinerários centrífugos em relação às
diretrizes de reforma tributária que se reconhecem necessárias?
Paradoxalmente, ao mesmo tempo que a reforma tributária está na ordem
do dia, e o está há tantos anos, respondendo a uma demanda continuamente
crescente pela correção de distorções mais ou menos llnânimernente
diagnosticadas, sem que as soluções propostas se aproximem nem de longe
da mesma unanimidade (giramos l há mais de uma década) em ponto morto,
patinamos em meio a impasses difíceis de desatar, o que se torna tanto mais
exasperante quanto maiores tendem a tornar-se as deseconomias propiCiadas
por aquelas distorções e pelos remédios paliativos que terminam por agraválas), nesse tempo todo a qualidade das discussões não tem predominado
sobre a quantidade, as reflexões têm sido pobres) repetitivas, tendenciosas e
improdutivas, têm evitado abordar questões essenciais, têm desprezado idéias
novas que no entanto refulgem no contexto dos sistemas tributários
comparados e têm sucumbido miseravelmente a velhos tabus.
Este artigo pretende introduzir dois temas de alto interesse que, ·na
circunstância atual de impasse e turbulência, parece conveniente examinar:
primeiro, a TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA DO CONSUMO, idéia relativamente
recente na história dos sistemas tribut~rios) que abriu caminho poderosamente
na produção teórica sobre reforma tributária, sobretudo na Inglaterra e nos
Estados Unidos, chegando a materializar-se, nesse último país, em proposição
legislativa geradora de grande efervescência, o que foi captado em nosso
país, ao que parece isoladamente, pelo formulado r do programa de governo
do candidato a presidente Ciro Gomes; segundo, a TRIBUTAÇÃO DA
RIQUEZA, com referência á qual o sistema tributário brasileiro, cotejado por

qualquer analista sereno com o que se passa na média dos países
comparáveis, ostenta-se injustificavelmente mutilado; 'tt composição de
ambas as linbas impositivas representa provavelmente o que há de mais
avançado hoje no mundo em matéria de modelagem tributária.
Convém fazer preceder o exame dos temas por um~ contextualização
preliminar, que procure localizá-los nO interior da problemática das LACUNAS
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO, de sorte a elucidar o paradoxo
acima referido, sem olvidar o desafio momentoso do ajuste fiscal de
emergência,

2 - Lacunas do Sistema Tributário Brasileiro
2.I-Antccedentes próximos (desencorajadores)
A história da tributação moderna, no Brasil, inaugurou-se no último
quinquênio dos anos sessenta, com a grande reforma tributária que envolveu,
com patrocinio da USAID, a colaboração da Missão Carl Shoup, da Fundação
Getúlio Vargas, e de um punhado de brilhantes epígonos do pensamento trihutário
nacional (como Gérson Augusto da Silva, Gilherto Ulhoa Canto, Ruhens Gomes
de Souza), resultando na reorganização do Ministério da Fazenda, na edição do
Código Tributário Nacional de 1965, na institucionalização da Secretaria da
Receita Federal ao final da década.
Verifica-se relativo consenso na avaliação da alta qualidade e inusitada
performance do sistema tributário brasileiro ali reconfigurado, que é
aproximadamente o que perdura ainda hoje, se expurgarmos as excrecências
adventícias; essas últimas são basicamente o elenco de contribuições
desrespeitadoras do principio da não-cumulatividade, trazidas pela recorrente
premência de recursos, aliada ao oportunismo autoritário, fragilidade de escrúpulos
doutrinários e acomodação do público afetado.
Mas a beleza abstrata do avançado modelo jurídico, de que podíamos
orgulhar-nos perante o concerto das nações modernas, não logrou sobrepujar a
resistência das irracionalidades concretamente incrustadas em nosso solo sócio~
político-econômico; assim, a concepção original de uma estrutura equilíbrada
de tributos incidentes sobre a renda, a propriedade e o consumO" (produção e
circulação de bens e prestação de serviços), além de tributos regulatórios sobre o
comércio exterior e operações financeiras e alguns tributos especiais,
equilibradamente distribuidos entre as instâncias políticas e informados por
principios de não-curnulatividade, generalidade, progressividade, anterioridade,
capacidade contributiva, respeito ao devido processo legal etc, jamais logrou
realizar-se plenamente na prática, ainda que tenha transformado positivamente o
semblante tributário do pais de maneira notável.

Com a crise dos anos oitenta, proliferaram questionamentos sobre as
distorções acumuladas pelo sistema tributário desde 1965 até o encerramento

do ciclo autoritário, e o primeiro governo civil eleito nomeou a chamada
"Comissão Sayad", com o intuito de promover nova refonna tributária, presidida
por Fernando Rezende; produziram-se estudos interessantes, como a proposta
do imposto de renda abrangente de Carlos Longo, mas os efeitos práticos foram
estéreis, não foi possível formar-se um consenso, inclusive em função da
rivalidade entre as pastas do Planejamento e da Fazenda, o ministro Funaro
sustentando, com a SRF, em nome da inércia acomodada, que a reforma tributária
seria desnecessária e inoportuna, repisando o gasto bordão de que \<imposto
bom é imposto velho".
Pouco mais tarde sucedeu-lhe a chamada "Comissão Ary Oswaldo" que
identicamente não foi além da aglomeração de diagnósticos e estudos
fragmentários; pelo menos a "Comissão Sayad" alavancou uma inovação em
nosso sistema tributário, a inserção da figura do Imposto sobre Grandes Fortunas,
ou seja, o germe da tributação da riqueza, no arcabouço constitucional tributário
de 1988.
Ao fim da primeira metade dos anos noventa, testemunhamos o fiasco da
Assembléia Revisional projetada pelo constituinte de 1988, de cujas centenas de
bizarrices, proposições de baixa qualidade e pouca viabilidade, salvou-se nada
mais que um punhado de disposições bastante modestas, concernentes sobretudo
à exoneração de semi-elaborados exportáveis; o fracasso da revisão constitucional
desnudou a inequação insolúvel em que se converteu a problemática conciliação
das distorções da representação política, engendradas no período autoritário, com
a premência da atualização do pacto federativo, num quadro de demandas
financeiras crescentes da parte das instâncias politicas descentralizadas, e da
reformatação do Estado Nacional e do papel financeiro da União, dentro do
instável contexto externo de globalização acelerada.
Sobreviveram ao filtro revisional e aperfeiçoaram-se em seguida as duas
propostas mais elaboradas, a do Deputado Luiz Roberto Ponte, anti-declaratória,
estruturada principalmente em torno do Imposto sobre Transações Financeiras e
um imposto seletivo sobre itens de consumo muito produtivos, e a da FIPE,
alicerçada sobretudo no imposto de renda abrangente e um imposto sobre vendas
no varejo; a primeira, no afã de engolir críticas sem perecer, tornou-se um projeto
mutante, descaracterizando seu semblante original; o segundo, avançado nas
postulações sobre o imposto de renda, sobre a ética da contribuição e a importância
da declaratividade, optou no entanto por uma solução manifestamente irrealista
do lado do consumo, desonerando o setor industrial de obrigações, em detrimento
do setor comercial que as assumiria todas, na ponta do consumo, onde uma

fiscalização eficiente não se afigura viável na circunstância; ambas as propostas
pecam também pela ingenuidade de preconizar alívios exagerados na pressão
tributária total.
A versão de 1998 do projeto-FIPE admite arrecadar cerca de 30 % do PIB
mediante surpreendente reconversão oportunista ao IVA, mas sem abandonar o
IVV, opção curiosa que contraria a preferência fipiana pelas supostas vantagens
do IVV, cedendo estranhamente à dupla estrutura de conciliação insolúvel, no

momento mesmo em que o próprio "projeto-Parente'), onde o balão de ensaio
fora lançado,já havia atendido ás críticas e desistido da coexistência problemática
de tributos estruturalmente dispares sobre o consumo.
A nova versão mantém escolhas principiológicas elogiáveis pela ênfase
na tributação direta e progressiva e na declaratoriedade como atributo da cidadania,
mas não supera a omissão criticável quanto ao lado institucional do aparelho
tributário, fazendo estimativas numéricas temerárias, a partir de dados da
contabilid~de nacional, sem dar-se ao trabalho de conferir a capacidade concreta
da administração tributária brasileira de tornar efetiva a arrecadação potencial,

limitando-se a sugerir a criação de uma hipotética "comissão de reforma fiscal";
é o triunfo da fragmentação característica de nossos aparelhos universitários
cindidos em especialidades não-Comunicantes, de sorte que as sumidades capazes
de calcular a produtividade econômica potencial de um tributo recusam-se a
estudar a viabilidade institucional dessa previsão, que incumbiria presumivelmente
a outras especialidades.
Em 1995, o Governo encaminhou ao Congresso a proposta de emenda
constitucional de reforma tributária que materializa essencialmente a idéia da
introdução gradual de um Imposto sobre o Valor Adicionado a cargo da União,
vocacionado à unificação e racionalização da tributação do consumo e abolição
da "guerra fiscal" entre os Estados, a qual tramita ainda, três anos depois,
paralisada, na Comissão Especial de Reforma Tributária, no aguardo da versão
renovada que o Governo prepara para encaminhar depois do segundo turno das
eleições de 1998 e de mais uma proposta de ajuste fiscal de emergência.
Detectam~se

pois lacunas importantes no sistema tributário brasileiro,

suficientes para deflagrar uma reforma tributária, há duas décadas, tratadas com
improvisações durante o regime autoritário, e com repetidos esforços malogrados
de reforma tributária democrática em seguida; lacunas evidenciam-se no próprio

processo reformador, lacunas de natureza política, social, administrativa,
doutrinária.
2.2 - Abordagens (insatisfatórias)
O cipoal tributário brasileiro favoreceu a proliferação de um exército de

profissionais em áreas instrumentais jurídico~contábeis que seriam desnecessários
se o sistema fosse mais simples e racional (temos ai desvio de talentos e desperdicio
de custos num pais de carências); faltam-nos no entanto doutrinadores
multidisciplinares, formuladores de políticas tributárias, estrategistas tributários,

divulgadores tributários animadores da cidadania, funções necessárias numa
sociedade democrática de. cidadãos participativos.
Onde estão os departamentos fiscais dos partidos políticos, agitadores de

políticas tributárias alternativas? Onde estão as assessorias fiscais dos sindicatos,
encarregadas de traduzir inteligivelmente as repercussões do sistema tributário
na vida do seu particular segmento de associados e de levar à arena política as
reivindicações político-tributárias de seus representados? São funções óbvias,
que abundam nas democracias avançadas do Ocidente, mas falecem em nosso
país (excetuadas poucas corporações patronais mais poderosas, como FIESP e
FIERJ).
Nosso tropical "país dos bacharéis" é provavelmente campeão mundial de

intermináveis querelas jurídico-fonnais sobre enigmas artificiosos, como se a
deflagração da obrigação tributária tem sede no fato gerador ou no ato tributário
do lançamento, se a prescrição se distingue da decadência, se as contribuições e
a dita "parafiscalidade" se inserem no interior da classificação dos tributos, se as
imunidades e a proteção do sigilo constituem cláusula pétrea, e daí por diante.
Tais questões exaurem as habilidades e asseguram o pão de cada dia a um

sem-número de advogados, juristas, consultores, contabilistas, doutrinadores e
magistrados, a tal ponto que a isso costuma reduzir-se o status social da
especialidade tributária nos currículos universitários, nos congressos e simpósios
e em nossa práxis profissional cotidiana.
Acontece que essa chusma de profissionais, em cuja produção se esteriliza
parte significativa do chamado "custo Brasil", cuidando do lado operativo do

sistema tributário, assegurando a interface entre Fisco, contribuintes e Justiça,
estão motivados para a invenção de estratagemas pontuais economizadores de
imposto, adotando como horizonte de trabalho o ordenamento positivo vigente,

mas não estão orientados nem motivados a cuidar do lado construtivo, conceptual
e valorativo do sistema tributário holisticamente considerado.
Por isso (mas também em razão do semblante caótico de nossos tributos,
vários dos quais de inciçlência cumulativa), nem o homem simples da rua, nem
cientistas de prodigiosa inteligência, nem mesmo os especialistas em tributação,
são capazes de discernir qual é exatamente a parte com que cada um contribui
para o bolo do Tesouro coletivo, nem qual é a distribuição da carga tributária
entre os vários segmentos da coletividade, nem qual é o retomo que disso seria
de esperar-se.

Surpreendentemente (para visitantes estrangeiros), as pessoas não parecem
incomodar-se muito com essa situação de obscuridade em qu~ cidadãos pouco
afeitos às prerrogativas clássicas da cidadania ("no taxation without
representation") contribuem apenas com aquilo que não conseguem elidir,
lamentam-no como um custo inevitável do viver em sociedade, como alguma
espécie de fatalidade climática, sem perguntar por quê e para quê, sem refletir
sobre alternativas, limitando-se a cogitar de estratagemas imediatos para contribuir
com menos que seu vizinho.
Não costumam verificar-se por aqui as quase diárias manifestações
categoriais, ora dos padeiros, ora dos restauradores, ora dos pequenos
supermercadistas, ora das profissões médicas, e dai por diante, enraivecidos em
razão dos respectivos regimes fiscais, costumeiramente agitando, faça chuva ou
faça sol, a Rue de Rivoli (antiga sede do Ministério das Finanças francês, hoje no
Quai de Bercy), assim corno não acontece aqui algo corno a revolta dos cidadãos
britânicos contra a Poli Tax que contribuiu para a queda da "dama de ferro"
Margaret Thatcher; aqui, nossa tradição cartorial e autoritária habituou os lobbies
mais organizados a frequentar os bastidores do Poder, longe das vistas do público,
perante o qual se expõem apenas pormenores instrumentais.
A abordagem dominante na literatura tributária brasileira é
esmagadoramente jurídico-formal, técnico-contábil ou jurisprudencial; contamse nos dedos os manuais brasileiros de Finanças Públicas (os quais, de resto,
limitam-se a reproduzir generalidades esquemáticas, de colorido neoclássico,
emprestadas de autores estrangeiros politicamente inodoros, supostamente
"técnicos", abordagens alternativas sendo tidas por "ideológicas"); as matérias
em Economia do setor público, voltadas à tributação, restringem-se aos
circuitos confidenciais de pós-graduação e à pequena produção de entidades
oficiais corno IPEA e BNDES; praticamente inexiste entre nós produção em
História tributária e em teoria tributária sob o ponto de vista da Sociologia
Financeira; ignora-se entre nós a Psicologia Fiscal; não se teoriza entre nós a
respeito de Administração fiscal, de Inteligência fiscal, de Coerção fiscal, e
estas se exercitam, consequentemente, à base da importação de modelos
combinada com a improvisação burocrática (frequentemente buropática);
evita-se entre nós ("et pour cause") a abordagem Social do fenômeno
tributário; a Política tributária não se discute em público, tem tido tratamento
reservado ao Secretário de Economia e Secretário do Tesouro, por vezes com
exclusão do próprio Secretário da Receita, secundados por pequeno punhado
de assessores, suas decisões despejando-se sobre o Poder Legislativo sob
forma de Medidas Provisórias que logram, no mais das vezes, sobrevoar a
arena política, homologando-se sem suscitar discussão, sempre em nome de

supostas razões superiores de Estado.
Constatam-se pois entre nós lacunas notáveis na'lprodução social do
conhecimento tributário e na constituição de instituições tributárias democráticas l
além de nitida repressão do significado social e político do imposto.
2.3 - Institucionalidade fiscal (precária) e cousentimento ao imposto (vacilante)
Tributo, concretamente entendido, isto é, obrigação aceita como legitima
por contribuintes complacentes e solváveis, traduzindo-se em receita arrecadada l
aquilo que se conceitua como Tributação Efetiva, distancia-se bastante das
especulações acadêmicas contidas nos textos de Economia Pública ou de Direito
Tributário; o exame ingênuo do ordenamento juridico vigente desenha um
panorama irreal da tributação no país; há disposições que "pegam'l, outras que se
cumprem mais ou menos, outras ainda que não se tornam efetivas l que
simplesmente não são obedecidas, e as leis sugerem interpretações que a
jurisprudência frequentemente acaba desmentindo; portanto, figuras tributárias
formais distinguem~se nitidamente da tributação concreta.
A tributação concreta é uma realidade pragmática, fato social dialógico,
resulta da confluência das instituições fiscais administrativas e do público
contribuinte, resulta da interação entre a coerção e o consentimento; trata~se de
processo histórico tipicamente caracterizado pela espessura da produção social,
por sedimentações lentas, por inércias mais compativeis com evoluções modestas
do que com "revoluções fiscais"; este é o quadro em que faz sentido o bordão
"imposto bom é imposto velho", e de que "imposto é antes de tudo execução".
Aquém da beleza abstrata das grandes formulações especulativas, a
tributação concreta existe fundamentalmente no processo histórico de engenharia
institucional, de construção pragmática de tecnologias fiscais operantes, de
fonuações pontuais do par coerção-consentimento.
Assim, quando clivagens e tensões pronunciam-se entre uma
nonuatividade hipócrita desmentida por uma executoriedade mutilada, o analista
social tributário diagnostica imediatamente ali o espelho de falhas na condução
do processo democrático, de vícíos do pacto social; é inútil e inócuo falar-se de
refonua tributária sem ao mesmo tempo tratar-se de assegurar instituições fiscais
capazes de executar, impessoalmente e sem exceções, a generalidade da norma
tributária.
Sob esse ponto de vista, tratar seríamente de refonua tributária é antes de
tudo auditar as Administrações Fiscais, aumentar sua transparência, reforçar sua
capacidade operativa e mobilizar mecanismos de controle público de sua atuação.
É impossível conquistar a lealdade do contríbuinte se a autoridade fiscal
não está capacitada a oferecer-lhe garantias de tratamento isonômico, se a execução

da gestão fiscal suscita desconfiança quanto à sua legitimidade e imparcialidade
e se a contrapartida da extração fiscal desmerece o tamanho dó sacrifício.
A explicação do fracasso continuado de nossas tentativas de refonna
tributária estrutural é tão simples quanto isso: falharam seus requisitos sociológicos'
de possibilidade; enquanto, em nossa formação social de frouxa coesão, os setores

dominantes fragmentários não compuserem sua disputa num pacto hegemônico
nítido e coeso, onde os benefícios e as perdas estejam claramente configurados e
consentidos, enquanto isso nossa babei tributária continuará a ref1etir os conf1itos

obscuros dos segmentos sociais pela apropriação do excedente.
Lacunas enormes subsistem entre nós no que se refere ao controle social
e democrático da atuação institucional do Fisco em todas as esferas de Governo;
a percepção de imperfeições na institucionalidade fiscal destrói a motivação do

consentimento ao imposto.
2.4 - Fato social tributário (reprimido)
Imposto é fato social, alicerce da cidadania, é a contraparte que os

indivíduos consentem em dar ao Estado, e autorizam este a exigir daqueles, como
conseqüência de sua adesão ao Contrato Social fundante da organização dos
indivíduos em coletividade nacionaL
É fato social, é pacto político e essa é sua natureza essencial que, no entanto,

esforçamo-nos para esquecer; preferimos fingir que o tributo constitui um incômodo
capítulo "técnico" da Economia, da Contabilidade e do Direito, eventualmente
associado a complicações policiais, com o qual só cruzamos quando não logramos
escapar-lhe; é que nossa adesão ao Contrato Social é confusa e desconfiada, já
que a realidade cotidiana que vivemos é a da luta, ora surda ora declarada, de

todos contra todos, cada um procurando maximizar o benefício que extrai da vida
em sociedade, minimizando o respectivo custo.
Por isso é que a História do Imposto desnuda a verdade social ao mostrar,
naqueles que de uma forma ou de outra conseguem contribuir menos, os segmentos
hegemônícos, e nos que proporcionalmente contribuem mais, os perdedores do

contrato social; aristocratas, militares, sacerdotes, magistrados, altos comissários
do Estado, burgueses, fazendeiros, industriais, comerciantes, os notáveis de cada
época e lugar, ou foram beneficiários de exonerações legais, ou quando essas não
existem, auferiram vantagens de fato decorrentes das práticas administrativas
reais, prevaleceram-se de uma efetividade do imposto enviesada a seu favor em
detrimento de outras categorias,
Um pais toma-se tanto mais verdadeiramente democrático quanto mais

se institucionalizam mecanismos garantidores de transparência nas relações tributárias. interpessoaís e entre classes e segmentos relativamente uns aos outros

e das partes com o todo social, quando as Administrações Fiscais prestam contas
do que sabem e do que fazem ao público, ao Congresso e Assembléias, aos
Tribunais de Contas, aos sindicatos e corporações, aos setores organizados da
sociedade, e estes investigam, acompanham e confrontam as práticas das
Administrações, eliminando segredos e favorecimentos, assegurando ao máximo
a igualdade.
Em nosso país, lacunas ostentam-se do alto a baixo dessa escala de
requisitos democráticos, as Administrações pouco evoluíram em matéria de
prestação de contas desde os tempos do regime autoritário, prevalece a
obscuridade e a discrição, quando não o arbítrio, as corporações profissionais
privilegiam os mais favorecidos pela fortuna, aqueles que constituem sua
clientela solvável, o Poder Judiciário tem acesso elitizado, dá proteção demorada
e ineficiente, as organizações da sociedade civil não se capacitaram a explorar o
fenômeno tributário, a dimensão social do fato tributário permanece largamente
reprimida.
2.5 - Questão da carga fiscal bruta (insuficiente e iniquamente distribuida)
A carga fiscal brasileira não é de 35 %, nem 33 ou 32 %, nem mesmo de

30 %, muito menos "a maior do mundo", como muitos desinfonnam com propósitos
tendenciosos.
Também não é verdade que a carga fiscal tenha aumentado enormemente
desde a vigência do Plano Real; nesse particular, os números enganam, porque
nas medições anteriores não estão computados os valores do chamado "imposto
inflacionário", a "taxa de senhoriagem" que Affonso Celso Pastare estima em
até 4 % do PIS; portanto, o aumento aparente da carga deve ser atribuído, na
maior parte, à explicitação do imposto inflacionário, com a redução drástica ou
eliminação da inflação, e também ao aumento da atividade econômica.
O trabalho criterioso de medição e agregação da carga fiscal bruta, ao
qual a Receita Federal deu publicidade recentemente em seu "site" na "web",
mostra definitivamente que a soma total das prestações compulsórias para União,
Estados, Municípios, Previdência Social, salário-educação e o que mais seja,
representou em 1997 pouco mais que 27 % do PlB (ou, excluindo a Previdência
Socíal, apenas 21 % do PIB); ora, uma vez que a carga fiscal ultrapassou 25 % do
PlB desde o ano de 1970, pode afmuar-se que ela estaria relativamente estabilizada
há quase três décadas.
Não são diferentes os resultados apresentados pelo também recente
trabalho dos economistas do IPEA/BNDES, Ricardo Varsano, José Roberto
Rodrigues Afonso e outros ("Tributação no Brasil", 1998), os quais advertem
que "a crise fiscal do Estado brasileiro praticamente elimina qualquer proposta

que implique diminuição significativa do patamar atua! de carga tributária".
Se essa cifra não é superior ao nível da carga norte-arnericana e pouco
superior à japonesa (são gigantes econômicos estruturalmente" incomparáveis
com o Brasil), é sensivelmente inferior aos padrões europeus (em torno de 40% do
PIB, superando 50% na Escandinávia).
Os ideólogos panfletários, que gostam de comparar nossa carga fiscal com
a do Japão e dos Estados Unidos, deveriam prestar atenção ao fato aberrante de que
nossa tributação do consumo alcança 15% do PIB, 60% da arrecadação tributária,
contra miseráveis 4% do PlB para o imposto de renda, no qual ainda os recolhimentos
das pessoas jurídicas predominam, sendo a tributação da renda pessoal em nosso
país uma das menores do mundo (como verificou a Prlce Waterhouse em comparação
relatada), e a tributação da riqueza patrimonial quase inexistente, ao passo que TI<
Japão os tributos sobre o consumo correspondem a apenas 13% da arrecadação
tributária e a renda pessoal responde por 70% da arrecadação, assim como nos
Estados Unídos a tributação do consumo representa apenas um quinto da
arrecadação total e a o imposto de renda das corporações menos de um quinto da
arrecadação do imposto de renda, incidente predominantemente sobre as pessoas
fisicas, este sim o grande tributo norte-amerieano, dotado aliás de progressividade
acentuadamente superior à que se pratica no Brasil; por outro lado, Estados Unidos,
Japão e Inglaterra extraem da tributação patrimonial de 10 a 12% das receitas fiscais,
o que aqui mal esbarra em 3%.
Em face desses dados, choca o cinismo espantoso com que certas
autoridades fiscais e alguns de nossos ideólogos econômícos respondem, ao
desafio de que seria recomendável incrementar nossa tributação progressiva da
renda e da riqueza, com a meia-verdade (que faz da resposta um sofisma grosseiro)
de que no mundo inteiro a tendência é a do aumento da tributação do consumo;
ora, a verdade inteira é que, com exceção ~os países atrasados, a tributação da
renda responde por metade a dois terços da arrecadação tributária da maioria dos
países membros da OCDE e que, de resto, a parte diminuta que cabe à tributação
do consumo tem sofrido pequeno aumento nos últimos tempos, a saber, em três
décadas, de 1965 a 1992, para a média da OCDE, a tributação do consumo subiu
de 3,4% para 6,7% do PIB e sua participação na arrecadação fiscal subiu de 11,8%
para 17.1%, segundo números oficiais da OCDE, ao passo que no Brasil, com 15%
do PlB e 60% da carga fiscal em tributos indiretos regressivos, emparelhamo-nos
aos paises mais atrasados do mundo, fazendo de nossos produtos um amontoado
indigesto de tributos!
À. nossa matriz tributária composta predominantemente por encargos
embutidos nos preços, a um nivel exuberante de infonnalidade, que se estima
entre 30% e 50% do PlB, à alta evasão e baixa eficiência repressiva do Fisco e à

ausência de vontade política de impor extração fiscal mais condizente ao setor
mais rico e influente da sociedade, a esse perfil factual de' nossa prática fiscal
anti-progressiva, acrescenta-se uma conformação da parte potencialmente
progressiva, de nosso sistema tributário formal, segundo alíquotas salientemen'te
moderadas, cuja baixa progressividade contrasta com as médias internacionais;
nossa aliquota comum do IRPJ, de 15% em 1997, é inferior ás aliquotas médias de
27,6% nas Américas e de 33,5% na OCDE; nossa aliquota máxima do IRPF, de 25%
no mesmo ano, apequena-se diante da média das Américas, de 34,2%, e da OCDE,
de 43,6%.
A acentuada regressividade dai resultante exibe-se nos números do último
estudo divulgado pela Receita Federal a respeito da carga tributária efetiva
sobre rendimentos do trabalho assalariado, onde se mostra que a carga tributária
indireta é de cerca de 13% na faixa de até dois salários mínimos, caindo para
aproximadamente 6% na faixa acima de 30 salários minimos, em 1996, sendo que
a pequena progressividade do IRPF anula-se na soma algébrica com as
contribuições regressivas à Seguridade Social; a carga total, dependendo do
grau de translação da contribuição do empregador, varia entre 34% e 44%
aproximadamente, sendo ainda maior entre empregados do setor público, não
incluidos no estudo; está claro, portanto, que o setor assalariado sofre uma
pressão tributária bem superior à média do pais, estudos ulteriores ficando a
dever mais acurada explicitação da distribuição efetiva da carga tributária entre
os vários setores da população.
Portanto, a carga fiscal brasileira não é excessiva, é razoável em sua cifra
absoluta, mas é distribuida iniquamente e sua qualidade tem muito a melhorar.
É certo que esse nível de carga fiscal é muito elevado para o segmento
dos pagantes; admitindo-se a estimativa reiterada pelos serviços fiscais, de que
para cada real recolhido há pelo menos um real sonegado, fica claro que a
racionalização do sistema e o aperfeiçoamento dos meios de coerção poderiam
levar a um alívio sobre os atuais pagantes, ao lado de notável alargamento das
bases tributáveis; está claro também que, se pudermos alcançar um novo patamar
de eficiência coercitiva, de racionalidade e efetividade do ordenamento tributário,
temos ainda um promissor potencial de amplíação do alcance tributário, se os
decisores politivos vierem a por-se de acordo a respeito dessa necessidade a fim
de resgatar nossa inquietante divida social.
Do ponto de vista da qualidade, resumidamente, são patentes os
desequilíbrios de nosso sistema tributário, primeiro, com super-tributação
regressiva do consumo distorcida por excesso de tributos cumuiativos e pela
sobreposição de esferas tributantes distintas, segundo, com subtributação da renda
pessoal, distorcida pela baixa progressividade e pela alta evasão das rendas não

salariais, com oneração mais que desejável das pessoas jurídicas (o que repercute
nos preços e distorce a competitividade), e terceiro, com triblrtação patrimonial
meramente residual; são muitas as lacunas segundo critérios de qualidade, ou
seja, em consistência, em racionalidade, em simplicidade, em efetividade, em"
eqüidade, em harmonização com os palses parceiros, em indução de um saudável
espirito capitalista produtivista.
A racionalização da tributação do consumo, com a introdução de um IVA
de legislação unificada, ainda que de arrecadação descentràlizada, e com
eliminação das incidências cumulativas, é sem dúvida um bom passo à frente
que a nova proposta governamental pretende empreender.
Restam lacunas importantes na tributação da renda pessoal, que reclama
bases mais abrangentes, menos deduções e incentivos, maior progressividade,
menor perseguição aos rendimentos do trabalho, maior alcance sobre rendas não
salariais, incidência mais equitativa sobre rendimentos e ganhos de capital e entre
domiciliados no país e residentes no exterior.
Dentre os tributos patrimoniais, apenas o IPVA é bem explorado pelos
Estados, a tal ponto que nossa pequena frota de 15 milhões de veiculas, metade
dos quais praticamente imprestáveis, consegue produzir arrecadação superior ao
IPTU incidente sobre todas as edificações industriais e comerciais, todas as
mansões e palácios do pais, sem falar do patético fiasco da administração do ITR;
as prefeituras, com exceção de poucas cidades mais desenvolvidas, subutilizam
sua competência de lançar o IPTU, preferindo amamentar-se junto aos Fundos de
Participação; uma criteriosa tributação federal das fortunas poderia corrigir esses
exemplos de subtributação patrimonial.
Nesse capitulo da riqueza patrimonial, portanto, são gritantes as lacunas
de nosso sistema tributário, que fazem de nosso país figura desviante dos padrões
internacionais, paraíso fiscal a atrair os Rona,lds Biggs do mundo.
2.6- Reforma tributária estrutural (improvável) versus ajuste fiscal de emergência (deformado, possivelmente inútil)
Enquanto a idéia da reforma tributária estrutural continua amadurecendo
ao longo dos anos sem nunca vir à luz, os brasileiros se acostumaram à sucessão
de remendos fiscais que comparecem pontualmente todo fim de ano, os chamados
"pacotes" fiscais, a cada ano mais um trôpego remendo, improvisação defeituosa,
elaboração apressada, descuidada, sem sentido de conjunto, sempre e toda vez
empurrados de roldão, atropelando os mecanismos democráticos, sob o manto
da emergência e de imperativos superiores.
Este artigo foi escrito após a apresentação do Programa de Estabilidade
Fiscal (o "pacote" - 1998) e antes de sua discussão no Congresso Nacional,

sendo ainda incerto seu sucesso; a apresentação oficial do programa promete
uma reforma tributária a médio prazo, contemplando a racionálização da tributação
do consumo no pais, com a extinção das incidências cumulativas (PIS, COFINS,
CPMF), a instituição de um IVA substituindo ICM, IPI, ISS, complementado

por "excise tax" sobre itens específicos de consumo; mas ao mesmo tempo,
concentra o aumento de receitas, no capitulo do Esforço Fiscal no Governo
Central, em aumentos de 90 % da CPMF e 50 % da COFINS, mais a incorporação
dos depósitos judiciais à receita tributária corrente.
É evidente a inconsistência entre o propósito explicitado de reforma
tributária de médio prazo e o SOCOrro de curto prazo à CPMF e à COFINS,

oficialmente reconhecidas corno maus tributos, enquanto cumulativos e
prejudiciais à competitividade da produção nacional; agrava-se a inconsistência
em face da diretriz presidencial publicamente expressa, de onerar os mais bem

aquinhoados e de resguardar os menos favorecidos; é exatamente o contrário
que acontece, pois a CPMF e a COFINS repercutem nos preços, em cascata, são

tributos regressivos; se fosse para cumprir a diretriz presidencial, seria preciso
desistir de reforçar a tributação regressiva do consumo e recorrer a tributos
diretos progressivos, atacando jazidas inexploradas de capacidade contributiva
na área do imposto de renda e sobretudo em nossa raquitica tributação
patrimonial.

As opções governamentais, inspiradas exclusivamente no critério da
facilidade, robustecem as modalidades cumulativas de nossajá caótica tributação

do consumo, excessiva diante dos padrões médios internacionais, agravando os
desequilíbrios de nosso sistema tributário, em lugar de atenuá-los.
É claro que opções tão desastradas não foram escolhidas por gosto, e sim

porque seus formuladores não encontraram alternativas melhores para o esforço
de emergência; com efeito, tanto a CPMF como a COFINS desfrutam da dupla
vantagem de não se sujeitarem a partilha com Estados e Municipios e de terem
vigência rápida (noventa dias), além de serem mais simples, produtivas, facilmente
estimáveis, rapidamente mobilizáveis e menos sonegáveis (sobretudo a CPMF)
que qualquer outra alternativa; aliás, hoje é preciso reconhecer que, dentro de
nosso cardápio tributário, a CPMF, se é mau imposto permanente, pelas distorções
que provoca no sistema produtivo, é excelente tributo de emergência, cuja
regressividade pode ser atenuada mediante o mecanismo da compensação com o
imposto de renda devido, por parte dos contribuintes desse imposto; é até mesmo
provável que dificuldades juridicas da extensão da COFINS ao sistema financeiro
e da incorporação dos depósitos judiciais sejam severamente atacadas na Justiça,
restando incólume, de todo o esforço fiscal cogitado, apenas a CPMF, apesar de
desagradar aos congressistas e ao público em geral.

Está claro que o aumento emergencial da COFINS é alternativa tecnicamente
inferior ao aumento da CPMF, porque a COFfNS exibe configuração juridicamente
delicada e tumultuado contencioso judiciário, é muito sonegada, na medida que o
controle do faturamento é precário, distorce e prejudica a produção e a exportação, .
pune fortemente as empresas que operam com margens diminutas (por exemplo,

neste momento, os setores com margem líquida inferior a 4%, como

O

textil,

alimentício, eletroeletrônico, papel e celulose); por outro lado, o estratagema de
permitir a dedução, do adicional proposto, ao imposto de renda devido, é uma
esperteza a mais no s~ntido de esvasiar o imposto de renda partilhável com Estados
e Municípios, aumentando a centralização de receitas do Governo Central; aliás,
tudo isso agregado à proposta de prorrogação do FEF com elevação do percentual
não partilhável, sinaliza direção sem volta no sentido da centralização e
consequentemente da quebra do pacto federativo de 1988.
Essas escolhas nefastas explicam-se também pelo esquisito arranjo
institucional que elaborou o Programa de Estabilidade Fiscal, onde tudo dá mostras
de pouca familiaridade com a prática tributária, enquanto, misteriosamente, a
Receita Federal, titular da "cozinha" tributária e dos números e estudos capazes
de fundamentar hipóteses alternativas, foi estranhavelmente alijada do processo
de estruturação do esforço fiscal de emergência, em razão de obscuras disputas
nos bastidores institucionais; desse lamentável episódio resulta um modelo de
esforço fiscal emergencial de concepção amadoristica, particularmente frágil e
discutivel (isso o próprio Ministro Pedro Malan não pôde deixar de reconhecer,
atribuindo eufemisticamente à "pressa" os defeitos do "pacote fiscal") e a lição

outra vez repetida de que sistemas tributários não se constroem no papel, mas
resultam da confluência dos conceitos abstratos com as estruturas institucionais
e suas vicissitudes concretas.
A boa lógica recomendaria que se lançasse mão, dentro do esforço fiscal
de emergência, de modalidades, entre aquelas que jazem nas gavetas da Receita
Federal ou outras, tendentes a reduzir os desequilíbrios de nosso sistema tributário
e não a agravá-los, tendentes a aproximar-se coerentemente das diretrizes da
reforma tributária de médio prazo, e não distanciando-se dela e com ela
contrastando tão vivamente.
Assim, deveriam ter sido descartadas hipóteses de aumento da tributação
do consumo, mais ainda modalidades cumulativas de tributos facilmente
repassáveis aos preços; a oportunidade poderia ter sido aproveitada para corrigir

distorções na área do imposto de renda, rever renúncias fiscais nesse âmbito,
promover uma reestruturação da tabela de incidência do imposto de renda das
pessoas fisicas, tornando-a mais abrangente e mais progressiva (ela é hoje uma
das menos progressivas do mundo), aumentando o número de faixas e reduzindo

o intervalo das alíquotas, reduzindo o piso de incidência e a alíquota inicial e
aumentando significativamente as alíquotas e faixas mais altas, inspirando-se
no que se pratica entre os países parceiros, adotando medidas mais efetivas de
controle das rendas não salariais que em grande parte logram subtrair-se 'ao
imposto.
Sobretudo, num momento em que sacrificios se impõem a todos e faltam

alternativas de geração de receitas, a ocasião seria propícia para desatar o tabu
em que se converteu o capital como matéria tributável em nosso país; somos um
paraíso fiscal para a riqueza patrimonial, sobre a qual estamos arrecadando menos
de um por cento do PlB, menos de 3% da carga fiscal bruta, várias vezes menos do

que os padrões médios internacionais.
Temos aí um vasto campo virgem a explorar, onde variadas alternativas
se levantam, como a normatização geral do imposto sobre sucessões e doações,
a instituição de imposto sobre ativos das empresas (eventualmente com o perfil
de um imposto de renda mínimo calculado sobre o capital das empresas), talvez
um imposto de emergência sobre o patrimônio pessoal (um IGF provisório, capaz

de contornar, em razão da emergência, a aversão das elites a uma tributação
permanente das fortunas), e, melhor, a regulamentação do imposto sobre as
grandes fortunas.
Atesta a insuspeita economista ortodoxa Nancy Birdsall, ex-vicepresidente executiva do BID, que o Brasil é "provavelmente o país mais desigual
do mundo" ("Life is Unfair, Inequality in the World", in Foreign Policy, apud
Rubens Ricupero); o Brasíl é o país-membro da ONU, entre os relatados pelo
Banco Mundial, com a mais iníqua distribuição de renda, sabendo-se que a riqueza

tende a concentrar-se ainda mais que a renda, especialmente num país onde a
tributação da riqueza patrimonial sempre foi desprezada.
Esse estado de coisas esteriliza nossas potencialidades de
desenvolvimento e de formação de um mercado mais pujante, não havendo
outro remédio senão a intensificação das prestações estatais orientadas à
promoção e qualificação do homem brasileiro, financiadas mediante tributação

fortemente progressiva.
Nesta grave crise que sela o esgotamento do modelo insensatamente
dependente de capitais externos voláteis, o bom senso retoma seus prestigias e
redescobre-se a necessidade de fomentar a poupança interna, de estimular a
produtividade do trabalho e a competitividade da produção.
O consenso que parece estar se formando a respeito desses valores poderia
ensejar finalmente uma discussão mais fecunda sobre a reforma tributária
estrutural capaz de suprir as lacunas de nosso sistema, consistente com um projeto
de civilização moderna e viável, onde o capital se ponha a seviço do homem.

Apresentam-se a seguir idéias ainda pouco difundidas em ~osso país a
respeito da tributação progressiva do consumo e da riqueza, consistentes com o
fomento à poupança, ao investimento, à produção, ao trabalho, à mobilização e
rentabilização de ativos para o progresso solidário e o desenvolvimento.
3 - Tributação Progressiva do Cousumo
3.1 - Denominação
Imposto sobre a Despesa (expenditure tax) é como o chamou o grande
desbravador moderno da idéia, Lord Nicholas Kaldor; esta designação denota,

com clareza e simplicidade, que não se trata de uma incidência sobre estoques
(riqueza, propriedade, patrinlônio), mas sobre a parte do fluxo periódico de renda
auferida que não se destinou à poupança, ou seja, a renda despendida, a parte da
renda convertida em consumo pelo contribuinte no periodo de incidência.
Esse nome tem circulação generalizada, é assim que também o chamou o
Prêmio Nobel britânico James Meade no famoso Relatório sobre Reforma Fiscal

por ele capitaneado nos anos setenta para o Governo britânico, assim como a
Royal Commission canadense em 1966 e também os relatórios mais recentes do

Tesouro norte-americano.
Imposto sobre a Renda Pessoal Consumida ou Imposto Progressivo sobre

o Consumo Pessoal são duas designações estritamente equivalentes, sugerindo
com razoável precisão o alcance do tributo.
Imposto de Renda com Dedução Integral da Poupança, Imposto sobre
Fluxos Líquidos de Caixa, Imposto sobre Fluxo de Caixa Despendido, Imposto
sobre Gastos Pessoais Supérfluos (supérfluo defmido como excedente ao mínimo
vital), são outros nomes aventados pelos diversos teóricos que refletiram sobre
essa modalidade tributária.
Os eminentes Senadores que apresentaram em 1995 ao Congresso norteamericano a proposição conhecida pela aglomeração de seus sobrenomes, a
emenda Nunn-Domenici, conceberam a engenhosa etiqueta "the USA-tax"
(Unlimited Savings AlIowance), para ressaltar a natureza essencial desse tributo

por eles idealizado para tomar-se o maior imposto norte-americano, "o" imposto
americano predominante ou quase único, um imposto progressivo sobre o
consumo caracterizado pela exoneração irrestrita à poupança, entendida no sentido
mais amplo, associando assim essa modalidade tributária à sigla pátria e à idéiaforça do estimulo ao trabalho, à produção, à poupança, ao investinlento, a padrões
de vida sóbrios e produtivos, como alicerce fiscal de uma civilização americana
viável e desejável.

3.2 - Fontes de referência
Kaldor, o genial epigono de Cambridge, foi selo dúvida o grande
desenvolvedor da idéia, em seu clássico "An Expenditure Tax" (1955), idéia cujos
precedentes seminais ele próprio escavou nos filósofos Thomas Hobbes e Jobn
Stuart Mill, tendo-se projetado nos trabalhos económicos de Marshall, Pigou,
lrving Fischer e Einaudi; Keynes teria achado a idéia tão sedutora quanto
impraticável; Kaldor identificou em Fischer soluções contra a alegada
impraticabilidade, mas, ao que parece, não foi bem sucedido em seus experimentos
indianos de reforma tributária, nem alcançou novos triunfos em termos de
viabilização do ideal que configurara.
No fim dos anos setenta, Bradford (Princeton, Estados Unidos) e Meade
(Cambridge, Reino Unido) retomaram entusiasticamente a idéia, em seus
respectivos relatórios sobre reforma tributária, suscitando reflexos difusos que
se multiplicaram nas últimas duas décadas, até consubstanciarem-se pela primeira
vez no projeto de Nuno-Domenici, marco que inaugura a irrupção conereta da
idéia no mundo institucionaljuridieo e político contemporâneo, alimentando desde
então animada produção no âmbito das discussões sobre a reforma tributária
norte-americana.

3.3 - Objetivos
Induzir o aumento e a sustentação de uma taxa elevada de poupançainvestimento, sem no entanto prejudicar aprogressividade e ajustiça: eis o intento
dessa modalidade tributária, que constitui o alicerce de um projeto como o de
Nunn-Domenici.
A regra básica está em excluir da incidência do imposto toda poupança
sob qualquer forma e valor, portanto, correlativamente, submeter á tributação
progressiva a totalidade dos ingressos a qualquer título auferidos no período e
não convertidos em poupança, em outras palavras, tributar progressivamente as
saidas de caixa despendidas em consumo.
Imagina-se que esse mecanismo de índução tributária possa fomentar
estilos de vida sóbrios e produtivos que se traduzam em progresso econômico,
minimização do desemprego, ampliação do equipamento á disposição do público,
melhoria da qualidade geral de vida.
Ganhos suplementares obtidos pelo trabalho ou pelo empreendimento,
inclusive pela especulação, deixam de ser desestimulados, como ocorre sob o
regime do imposto de renda, pois não são mais os ganhos que sofrem tributação
e sim a destinação deles ao consumo; se forem poupados, ganhos de qualquer
espécie estarão excluídos de tributação; desaparece o problema insolúvel dos
regimes especiais de imposto de renda sobre rendimentos e ganhos de capital,

indutores da poupança e do investimento, implodem as complicadas fórmulas de

arbitragem tributária entre aplicações concorrentes; toda e i'qualquer aplicação
não sofrerá tributação, o imposto será neutro em relação às alternativas de

investimento.
Os tributos estarão portanto sempre presentes apenas no consumo, sob
dupla incidência, de um lado, embutidos proporcionalmente nos preços dos bens
e serviços consumidos (IVA, VAT, TVA), sob aliquota moderada, e de outro
lado, onerando progressivamente as saidas de caixa alocadas em finalidades
consumistas (IrC, "USA-tax"); a incidência pessoal progressiva, acoplada á

incidência empresarial proporcional, assegura a progressividade e a equidade do
cGnjunto.

3.4 - Fundamentos
O pressuposto de filosofia tributária implícito nessa fórmula impositiva é
o de que O fundamento último da tributação, consagrado no Ocidente, o princípio
da capacidade contributiva (contribui mais quem ganha mais, quem tem mais,
quem pode mais), admite uma alternativa instigante e moderna, o princípio do
saque sobre a riqueza social ou da mordida no bolo social (contribui mais quem
mais retira do bolo da riqueza coletiva para seu próprio desfrute).
Em outras palavras, o eixo da noção de justiça fiscal sofreria um
reviramento; o novo axioma que se propõe é o de que seria mais justo tributar
mais quem consome mais, isto é, quem abocanha uma fatia maior do bolo coletivo,
em vez de tributar mais quem ganha mais, isto é, quem agrega mais à produção
coletiva.
Esse reviramento conceptual é consistente com uma postura
produtivista e progressista que considera injusto e indesejável perturbar quem
cria, produz, empreende, trabalha, inventa, acha, agrega riqueza nova á
coletividade; o que não significa que se incrimine quem consome, destrói,
incorpora, afana para si parte do bem coletivo, simplesmente exige-se em função
desse último tipo de comportamento uma contribuição para o financiamento
da atividade estatal.
Essa inversão de perspectiva estaria redimindo enfim a secular condenação
do trabalho, do esforço, do empreendimento, do suor culposo que remonta ao
mito da expulsão do paraiso; passa a valorizar-se quem faz, transforma, rentabiliza
seus ativos e seus talentos, agrega ao bolo soeial, em detrimento de quem esteriliza,
desperdiça, depreda, diminui o bolo social.
Evidentemente, não se trata aqui de estabelecer uma divisão maniqueista
entre classes sociais, longe disso, já que ambos os comportamentos estarão
necessariamente presentes em todos os cidadãos; trata-se ,de desonerar

comportamentos produtivos, considerados de alta utilidade social e, em
contrapartida, onerar comportamentos também úteis (se não há consumo não há
produção, pode-se opor exempliflcativamente extremos como a excessiva
precaução japonesa anti-consumista, de um lado, e o estilo despreocupadamente
alavancado dos consumistas norte-americanos, de outro), úteis mas não
prioritários,
Enfim, posto que natmalmente ocorrem desigualdades e que cabe ao Estado
minorá-las pela oferta de prestações acessiveis a todos, e que isso deve ser financiado
pelos cidadãos, postula-se que o critério mais justo da extração eontributiva estaria no

quanto se retira do bolo social e não no quanto se agrega a ele,
3.5 - Dimensões do projeto de Nunn-Domeniei ("USA-tax")

Esse projeto insere-se num contexto de discussões sobre reforma tributária
em que se questiona a tributação do consumo final ("sales tax"), em substituição
ao qual se cogita de adotar o modelo europeu de vocação universal de tributação
do consumo pelo valor adicionado (imposto sobre o valor adicionado IVA, taxe
sur la valeur 'lioutée TVA, value-added tax VAT), ao mesmo tempo que se contesta

o imposto de renda e se sugere, seja suprimi-lo, seja atenuar sua progressividade,
entendendo-se que O imposto de renda desestimula o trabalho e a luta pela
obtenção de resultados econômicos.
Nesse contexto, engendrou muito ruido o projeto da "fiat tax", que vem a
ser uma fórmula de tributação da renda muito levemente progressiva, na medida
que incide mediante alíquota única a partir de um piso de isenção, sobre fatos
geradores bastante abrangentes; essa idéia ganhou muitos adeptos, sobretudo e
evidentemente entre aqueles que ficariam aliviados da incidência das alíquotas
mais elevadas do imposto progressivo e das obrigações muitas vezes extremamente

complicadas de preenchimento de formulários, assentamento de contas, guarda
de documentos e relacionamento eom a temivel buroeracia do InternaI Revenue

Service.
Mas o atrativo aparente do alívio fiscal ao trabalho e ao lucro tem sido

tisnado por quantidade de estudos iluminando inconsistências da "flat tax" e
pondo em dúvida suas promessas, a tal ponto que um relativo consenso se
formou, pode-se dizer, no sentido de que está fora de cogitação a supressão do
imposto sobre a renda pessoal e de que uma progressividade razoável, visando
um sensivel efeito redistributivo, constitui valor básico e perene da civilização

americana,
Em meio a essa querela, a" USA-tax" insere-se oportunamente no candal
dos qne preconizam a abolição do imposto de renda e propõe um sistema tribntário
radicalmente favorável ao trabalho e á produção, á poupança e ao investimento,

nisso sendo superior ao imposto de renda, mas sem sacrificar a progressividade
do imposto de renda, mantendo-a no mesmo nível atualmente graticado, mediante
a implantação da VAT (imposto sobre () valor adicionado) acoplada à tributação
progressiva de todos os ingressos pessoais não-poupados, o que viria a constituir:
uma vasta tributação da despesa ou do consumo, em duas vertentes, corporativa
(VAT) e pessoal (USA-tax), preservadoras da poupança, do investimento, da
capitalização, e do trabalbo.
Relativamente à VAT, na verdade o projeto da "USA-tax" opta pelo
"método da subtração", em lugar do "método da compensação de créditos"
europeu, apenas por razões de conveniência local, sendo que ambos os métodos
devem proporcionar resultados matematicamente idênticos, e a distinção de
somenos.
Seus autores estão convencidos de que a modalidade é nitidamente superior
às alternativas no que diz respeito aos efeitos econômicos e que, em tenuos de
simplicidade, embora apenas nisso inferior à "fiat tax", seria superior ao modelo
corrente de imposto de renda e da "sales tax" (imposto sobre vendas no varejo).
O modelo da "USA-tax" aproxima-se do paradigma ideal de uma pura
tributação progressiva do consumo, embora se afaste dele em pormenores
resultantes de concessões políticas, menos no entanto que o modelo misto dos
estudiosos que preconizam uma combinação da tributação progressiva do
consumo com uma tributação da riqueza.
3.6 - Mecanismo
A dimensão mais problemática de qualquer proposta tributária nova, por
mais quc conceitualmente seu funcionamento econômico pareça desejável, está
na viabilidade dos procedimentos operacionais, a qual é sempre tanto mais
problemática quanto mais sofisticados são os pressupostos de justiça tributária
investidos na modalidade proposta; este raciocínio se aplica igualmente à
tributação progressiva do consumo e à tributação da riqueza.
No caso do IPe, uma vez que se trata, no fundo, de um imposto sobre a
renda consumida, de um imposto de renda com dedução das aplicações em
poupança, é a velha e conhecida tecnologia do imposto de renda, com todos os
seus truques, fÓlmulas de retenção antecipada e compensação ou restituição futura,
e suas dificuldades de apreensão de formas menos visíveis de ingressos, que os
serviços fiscais devem estar habilitados a presumir a partir de indícios exteriores
de riqueza, é essa tecnologia conhecida que poderia operacionalizar o novo
imposto, tecnologia custosa, trabalhosa e em constante aperfeiçoamento.
Em suma,não é mais difícil que o imposto de renda, mas enfrenta idênticos
óbices no que se refere à evasão; do ponto de vista do contribuinte, sua tarefa

ficaria mais fácil porque diminuiria a complexidade das deduções (isso é válido
especialmente para os contribuintes do terrivelmente compleXo imposto de renda
norte-americano).
Num modelo idealmente puro, bastaria somar, no período de incidêncià,
todas as entradas de caixa a qualquer título e subtrair todas as aplicações em
poupança a qualquer titulo, disso resultando a base tributável, o que dito dessa

forma parece extremamente simples.
Na prática, complicações aparecem que acabam tornando o IPC muito

parecido com o imposto de renda; assim, por razões de equidade, é politicamente
dificil de evitar a dedutibilidade do que venha a convencionar-se como o mínimo
vital de sobrevivência; por outro lado, é inevitável que determinados itens de

gasto venham a ser conceituados politicamente como investimentos dedutíveis,
por exemplo os gastos em educação formal e em qualificação profissional, e dai
por diante.
Arbitramentos teriam de fazer-se para distinguir entre gasto para desfrute e

investimento profissional, em itens como imóveis, fazendas, aviões, barcos etc.
No modelo puro, pretende-se irrelevante a riqueza patrimonial previamente
detida pelo contribuinte, a qual só despertaria interesse tributário ao realizar-se

em espécie e converter-se em consumo; essa vertente poderia ou não combinarse com algum tributo incidente sobre a riqueza.
Considerações de equidade exigiriam que a riqueza patrimonial fosse
tributada pelo menos uma vez ao longo da vida de seu detentor, caso contrário as

pessoas mais ricas escapariam eternamente ao imposto, apenas pennutando e
manipulando seus ativos.
Várias fórmulas engenhosas têm sido propostas, para a hipótese de

inexistência de um tributo específico sobre a riqueza, em que o patrimônio
previamente detido pagaria, como direito de entrada no sistema, por ocasião da
passagem do sistema tributário antigo para a nova tributação baseada no consumo,
um módico "pedágio" qUinqüenal, entre outras; sem dúvida isso traz complicações
e, ao que parece, o projeto Nunn-Domenici não está fechado ainda entre as várias
alternativas.
Possivelmente a fórmula mais simples consistiria em ignorar a questão
patrimonial do lado da tributação do consumo, desde que uma forma eqüitativa
de tributação da riqueza fosse implementada.

4- Tributação da Riqueza
4.1- Antecedentes
A riqueza constitui a matéria tributável mais antiga que a História registra;
a tributação da riqueza é a forma paradigmática de tributação, consagrada já no

Egito antigo do terceiro milênio anterior à nossa era, acoplada à tributação do
produto da riqueza (renda) e à manutenção de um cadastro de pessoas,
equipamentos e desempenhos produtivos e comerciais, num precedente singelo
mas surpreendentemente inteligente e avançado das fórmulas atuais de tributação,
muitas das quais ficam devendo em harmonia, engenho e senso de conjunto, à
sabedoria tributária dos faraós.
Sobrevoando a jato a História do Imposto, é pitoresco observar a
simpática e inusitada cidade de Amsterdam, na Holanda, onde aquelas casas de
fachadas estreitíssimas, com uma porta apertada desembocando em longas
escadarias conduzindo a fundos intermináveis, testemunham a imaginação
arquitetônica a serviço de estratégias de economia de imposto, O " imposto
sobre janelas", fónmula antiga de tributação da riqueza, em que esta era avaliada
simplificadamente pelo número de janelas ostentadas pelo contribuinte na
fachada de seus imóveis.
A fórmula moderna de tributação anual da -riqueza declarada, seja agregada,
como na Escandinávia, seja a partir de itens específicos da riqueza, como na
Alemanha desde Bismarck, precedeu em alguns casos a implantação do imposto
de renda moderno e não desapareceu de todo, com a evolução contemporânea
dos impostos de alta produtividade sobre fluxos de renda ganha ou gasta.
Contemporaneamente, o imposto anual sobre a riqueza aplica-se em
algumas das civilizações democráticas mais avançadas do mundo, onde ele exibe
vocação menos arrecadatória do que estatística, isto é, funciona em todos esses
paises acoplado á administração do imposto de renda, permitindo não só alicerçar
contas nacionais patrimoniais como sobretudo controlar as rendas não salariais,
assegurando maior efetividade ao imposto de renda (não é por menos que todos
esses paises responderam a questionário formulado pela OCDE, declarando
unanimemente acharem muito útil esse tributo para incrementar a efetividade do
imposto de renda), além de alavancar a progressividade do sistema tributário
como um todo.
Alemanha, Áustria, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Holanda,
Luxemburgo, Noruega, Suécia e Sulça ostentavam esse tributo em 1990,
dentre os países memhros da OCDE, sendo que neles todos, com exceção da
Espanha, o tributo está tranquilamente consagrado por mais de sessenta
anos de prática; os dois casos relatados de desistência são o Japão, que
teve curta experiência logo após a Segunda Guerra e a Irlanda, entre 1975 e
1977; sustenta-se que a "property tax" de alguns Estados norte-americanos
seria suficientemente abrangente para aparentar-se com um tributo anual
sobre a fortuna pessoal; a França implantou em 1981, com o advento do
governo socialista de François Mítterrand, um Imposto sobre Grandes

Fortunas e desativou-o em 1988, num quadro de disputas políticoideológicas, para logo após convertê-lo no atual Imposto de Solidariedade
sobre a Fortuna, O qual se aplica atualmente sobre pouco mais de 170 mil
contribuintes, gerando arrecadação não negligenciável,-ainda que inferipr
ao potencial, de aproximadamente dois bilhões de dólares.
Sendo os modelos mais recentes, juridicamente mais sofisticados, os da

Espanha e da França, são os que mais influenciaram o constituinte brasileiro de
1988 e os projetos de regulamentação ulteriores.
4.2 - Modalidades

Édifícil demarcar precisamente as fronteiras entre riqueza e renda, não só
porque a própria avaliação da riqueza é função da renda que ela é capaz de propiciar ou que se acredita que ela propicie, como também porque, hoje em dia, a
grande maioria dos paises passou a adotar um conceito ampliado de renda, que
abrange toda variação patrimonial positiva num periodo dado; a riqueza deve ser
concebida, então, como uma coagulação da renda, como um desaguadouro da
renda, ou como uma configuração da renda dotada de certa estabilidade.
As fronteiras relativamente difusas entre renda e riqueza aparecem
notadamente nas opções de política tributária envolvendo as valorizações
patrimoniais e os ganhos de capital; quando esses fenômenos se focalizam a
partir da perspectiva do capital, considera-se pertinente tributar valorizações ou
ganhos apenas incorridos (por exemplo. de certa maneira, a contribuição de
melhoria brasileira), ao passo que, focalizadas segundo a perspectiva dos fluxos
de renda, considera-se preferível tributar exclusivamente os ganhos realizados,
as valorizações convertidas em efetiva disponibilidade financeira.
Mas, substancialmente, a tributação da riqueza ocupa-se de estoques
patrimoniais; assim, todos os tributos sobre itens parciais da propriedade, 'como
impostos sobre veículos ou imóveis, direitos de registro sobre títulos mobiliários,
objetos preciosos ou formações empresariais, e equivalentes, são modalidades
de tributação da riqueza
Impostos sobre sucessões, heranças, legados, partilhas, antecipações e
doações são uma modalidade quase universalmente utilizada de tributação da
riqueza que, num exercício de equivalência matemática, correspondem a um
imposto anual sobre a riqueza capitalizado, este aplicando-se em intervalos
temporais curtos, aqueles aplicando-se uma vez em cada geração; embora
equivalentes, vários países os utilizam conjuntamente, complementarmente,
reforçando-se e completando-se mutuamente.
Os impostos de transmissão, Hinter vivos" ou "causa mortis", geralmente
de alíquotas modestas e uniformes, aparentam-se mais a impostos sobre a

circulação de bens, sobre o consumo, do que a impostos sobre o patrimônio; mas
há casos em que verdadeiros impostos sobre o capital, progressivos e com
alíquotas marginais elevadas, cobrados por ocasião de transmissões sucessórias
ou doações, são designados como impostos de transmissão; como sempre em
matéria tributária, não é o nome, mas a substância econômica do fato, que decide
sua natureza,
Impostos sobre ativos empresariais, inclusive impostos "mínimos" ou em
valores fixos sem relação com os resultados das empresas, são impostos sobre a
riqueza do ponto de vista de sua incidência fonual, mas convertem-se de fato em
tributação do consumo na medida que repercutem nos preços dos produtos e
serviços,
A tributação da riqueza, no sentido conceitual mais rigoroso, deve ser
pessoal e direta, preferencialmente genérica e o mais abrangente possível (para
minimizar distorções), declaratória e de periodicidade regular e curta (para facilitar
a liquidação do imposto e também para otimizar seu alcance estatístico).
Há casos, como o dos cantões suíços, que aplicam o imposto em
periodicidade bienal; há casos, como o da "wealth tax" indiana, em que o imposto
atinge exclusivamente os bens improdutivos; e daí por diante, como a arrecadação
não costuma ser o principal objetivo desse tipo de tributo, variadas funções
extrafiscais são passíveis de conformá-lo.
4.3 - Objetivos
Sendo o objetivo básico e mais prosaico dos tributos a arrecadação de
recursos para financiar as atividades do Estado, a tributação da riqueza não
deixa de persegui-lo, mas não como objetivo prioritário; esse objetivo é atingido
mais facilmente e com maior eficácia e menor custo pelos tributos modernos de
alta produtividade incidentes sobre os fluxos da dinãmica econômica; no entanto,
dependendo do grau de acumulação e concentração da riqueza, o potencial
arrecadatório é bem maior do que se gosta de admitir.
a objetivo administrativo, freqüentemente citado pelos paises que o
aplicam, no sentido de conferir maior efetividade ao imposto de renda, inclui em
seu bojo, além do objetivo de justiça fiscal, intuito arrecadatório; desse ponto de
vista, é possivel que seu efeito incrementai sobre a arrecadação do imposto de
renda seja virtualmente mais importante que sua arrecadação própria.
Agrega-se a isso o objetivo especificamente estatístico, de conhecimento
da dinâmica da acumulação patrimonial, sua estrutura, distribuição e evolução,
inclusive para levantamento de contas nacionais de patrimônio, o que tem
relevância do ponto de vista de políticas econômicas.
Não é generalízada a vinculação de tributo sobre a riqueza a ideais
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socialistas, por exemplo, essa associação não prevalece na Suíça e na Alemanha;

n

já na França a idéia da tributação das fortunas aderiu Ifistoricamente à luta

s

político-ideológica de comunistas e socialistas, mas não exclusivamente, não
tendo essa coloração o modelo de Imposto sobre o Capital propugnado por
Maurice Aliais.
Não necessariamente subordinado ao ideário socialista, o objetivo de equidade é usualmente atribuido de maneira marcante a essa modalidade tributária
capaz de desconcentrar a riqueza, de quebrar a rigidez excessiva da acumulação,
de conferir maior fluidez e mais larga utilidade social aos bens econômicos.
Dentro dessa linha, o professor Edward Wolff (New York University)
observa que a difusão da riqueza ocorrida depois da Segunda Guena, o paradigma
da prosperidade americana capilarmente distribuida, está sofrendo forte
deterioração nesta fase globalística do capitalismo fmanceiro, mediante aceleração
concentradora inquietante, de tal sorte que um por cento dos norte-americanos
estão detendo 48% da riqueza financeira do País; Wolffsugere, como remédio, a
implantação de um imposto sobre fortunas inspirado no modelo cantonal suíço, o
que significaria um aperfeiçoamento da "property tax" dos norte-americanos.
19natio Ramonet acaba de ressaltar, em "Stratégies de la faim" (Le Monde
Diplomatique, novo 98), cifras abissais que se constituíram depois de duas
décadas de neoliberalismo: as três pessoas mais ricas do mundo detém hoje
uma fortuna maior que os PlBs somados de todas as quarenta e oito nações
mais pobres, ou seja, um quarto das nações do Planeta; é intuitivo que essa
selvageria concentradora reclama mecanismos redistributivos patrocinados pelos
Estados.
Mas o objetivo econômico mais interessante da tributação do capital,
puramente capitalista (surpreendente para quem se habituou a focalizar o tributo
sob ótica ideológica rosa ou vermelha), está em incentivar o trabalho, o esforço,
o emprendimento, o risco, o progresso, a mobilização e rentabilização de ativos,
a multiplicação da riqueza, a dinâmica capitalista; esta é a vertente do, por exemplo, norte-americano Maxwell Spencer, que preconiza, com essa finalidade, um
tributo proporcional sobre a riqueza sob aliquota uniforme, igualou levemente
superior à taxa básica de remuneração do capital, ou do francês laureado com o
prêmio Nobel de 1988 em Economia, Maurice AlIais, o célebre proponente do
Imposto Único sobre o Capital, nos anos cinqüenta, e que ainda hoje visualiza,
como ideal para a União Européia, um imposto proporcional sobre o capital
físico acoplado à tributação moderada do consumo pela TV A. como
impulsionadores da dinâmica econômica.

4.4- Fundamentos

As funções arrecadatória e regulatória dos tributos"são axiomáticas; a
função redistributiva ainda suscita polêmica, alimentando copiosa literatura; em
última instância, a preferência relativa que se dê aos princípios da equidade diante
do imposto e da equidade pelo imposto, em outras palavras, da equidade antes
do imposto e da equidade depois do imposto, decorre de valorações subjetivas;
é nesse contexto que se insere o dilema entre progressividade e proporcionalidade,
que não será desenrolado aqui.
Mas convém ressaltar o fundamento a seguir, comumente omitido pelos
adversários da tributação do capital, a saber, que fortuna é renda congelada, é
renda sedimentada, logo, onerar a renda e não a fortuna significa punir a gestação
de riqueza, punir a riqueza nova, e premiar a esterilização da riqueza, a deterioração
da riqueza, premiar a riqueza velha; em outras palavras, não tributar a fortuna
significa valorizar a ociosidade, significa promover o rentista, significa apoiar o
predador; simetricamente, tributar a fortuna significa valorizar a iniciativa, o esforço,
a agregação de valor, o desenvolvimento, -a pujança produtiva, significa promover
o trabalhador, o produtor, o criador, significa apoiar o construtor, o agregador de
valor social; a tributação da riqueza implica priorizar a riqueza em constituição,
relativamente à riqueza já constituída, significa atribuir preferência à geração de
riqueza nova, em relação à esterilização de riqueza velha.
A simples detenção de riqueza demarca assimetrias sociais, confere poder
a quem tem sobre quem não tem, assegura a possibilidade excludente de desfrute
e autoriza presumir capacidade contributiva; é evidente que quem possui
exclusivamente sua força de trabalho, seu capital humano, encontra-se em posição
desvantajosa, na arena econômica, relativamente a quem possui algum capital,
alguma fortuna material; essa distinção é incontornável, de tal maneira que,por
menos atenção que se dê a um critério de justiça fiscal, não se pode ignorar a
capacidade contributiva suplementar daqueles que detêm fortuna além do seu
próprio capital humano.
Tributar a fortuna detida e os bens consumidos significa valoriz.ar o capital
humano, que representa em nossa era, de aceleração científica, tecnológica e
infOlmacional, a fonte suprema de valor, aquilo que mais convém preservar, favorecer
e promover; privilegiar a propriedade ociosa de fortuna estéril, em detrimento do
capital humano, representa em nossos dias o cúmulo da insensatez.
Se quisermos lima sociedade que incentive o esforço, o empreendimento, o
risco, é preciso de um lado desonerar trabalho e o lucro, que vitalizam o capitalismo,
e de outro lado tributar a riqueza, de tal maneira que se um detentor de riqueza não
fizer nenhum esforço nem assumir nenhum risco, obtenha aumento zero de seu
patrimônio, ou preferivelmente sofra pequena redução patrimonial, o que só
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acontecerá se a taxação da riqueza for em média equivalente à taxa de remuneração
básica vigente naquela economia no periodo dado; só a tributação do capital forçará
os detentores de capitais improdutivos ou mal utilizados a dar-lhes usos mais
produtivos ou a transferi-los a pessoas mais hábeis capazes de extrair deles màior
utilidade social.
A experiência e o raciocínio sereno mostram que tributar o capital em um país
e não em outro (apesar de que o ideal seria todos tributarem), com exceção das
aplicações de curto prazo, não provocam fuga de capitais nem desencorajam o
aporte de investimentos, já que o investidor decide em função da rentabilidade
líquida esperada de seu investimento; assim, do ponto de vista do investidor, é
obviamente melhor que o capital sofra tributação enquanto o produto da inventividade
e de uma hábil combinação de fatores seja desonerado, do que não sofrer tributação
sobre o capital e ver amputados implacavelmente seus ganhos de produtividade e
seus lucros.
Parece, enfim, bastante sedutora a teoria segundo a qual uma sadia dinâmica
capitalista é mais consistente com um sistema tributário centrado na taxação do
consumo pelo valor agregado, e da riqueza, do que na tributação do lucro e do
trabalho.
4,5 - Mecanismo
A operacionalidade de um imposto anual sobre a fortuna casa-se
perfeitamente com a técnica administrativa do imposto de renda, nenhum
impedimento havendo a que se fundam manuais, formulários de declaração,
prazos, processamento, fiscalização, contencioso e institutos de direito tributário
passíveis de pattílha, dado o íntimo parentesco dos dois tributos.
A maior dificuldade operacional está na problemática da avaliação
patrimonial; pois diferentemente da declaração de bens para fins de imposto de
renda, a valores históricos de aquisição, a declaração de patrimônio deve ser
lançada a valores de mercado atualizados ano após ano; isso levanta questões
complicadas de avaliação de bens fora do comércio, de ações não cotadas em
Bolsa, e dai por diante; por outro lado, sanções dissuasivas devem ser definidas
contra a omissão e a subestimação patrimonial e outros estratagemas ilícitos de
evasão.
Como a tríbutação global da riqueza acaba funcionando como mecanismo
coordenador e sintetizador de tributações fragmentárias de itens patrimoniais,
inclusive entre várias esferas de governo, parece razoável admitir a dedução
dessas últimas ao valor da primeira, se bem que em princípio nada obriga o
imposto sobre a fortuna a ser sintético em relação a todas as demais incidências
patrimoniais do país, podendo perfeitamente ganhar natureza suplementar,

justapondo-se aos demais impostos sobre propriedade.
Conveniências administrativas e políticas, variando de país a país e segundo
as circunstâncias, conduzem à adoção de fórmulas de avaliação presumida de
alguns itens patrimoniais, e definem a dedução total ou parcial de itens sensíveis'
como casa própria, equipamento profissional, poupanças, seguros, investimentos
incentivados, e de itens considerados de relevância social, ambiental ou cultural,
como obras de arte, edificações tombadas, florestas; itens de ajuste, como
subtração de dividas vinculadas aos bens declarados, e outras tecnicalidades
menores, dispensam desdobramento aqui.
Quer de aliquotas uniformes, quer de tabelas progressivas, encontram-se
vários exemplos nos paises praticantes da tributação da fortuna; entre os valores
mais altos de aliquotas máximas, podem citar-se a França, com 1,8%, a Espanha,
com 2%, a Dinamarca, com 2,2%, o Paquistão, com 2,5%, e a Suécia, com 3%; o
projeto brasileiro em tramitação prevê alíquota máxima de um por cento, bastante
modesta, coroando uma tabela moderadamente progressiva.
Um requisito administrativo importante, que é o fim do anonimato na
emissão de cheques a partir de determinado valor, assim como a limitação da
cadeia de endossos, já está implantado em nosso país e portanto, para nós, sua
anterior ausência não constitui mais estorvo.
4.6 - Caso brasileiro
As lacunasjá referidas do sistema tributário brasileiro desenham um leito
mais que perfeito para a introdução de um tributo federal, anual, genérico e
progressivo sobre a riqueza.
Na área patrimonial, podemos ainda fazer muito até aproximar-nos de
uma carga comparável à média internacional; nossos tributos patrimoniais
renderam, em 1996, 0,89% do PlB, ou 0,79% excluindo o lTBl; em 1997,
respectivamente, 0,95% ou 0,86%; são cifras irrisórias, sendo que não ganhamos
nada em continuar a ser um paraíso fiscal para a riqueza l a não ser a imigração de
lavadores de dinheiro.
Na qualidade de pais mais desigual do mundo, desafiados por formidável
divida social, não podemos furtar-nos á utilização do mecanismo fiscal com fins
redistributivos, ainda que moderadamente; as distorções de nossa
vergonhosamente baixa tributação da renda não salarial só aguardam providências
de controle mais efetivo dos patrimônios, para diminuírem consideravelmente;
as lacunas da tributação federal das terras rurais e da tributação municipal de
imóveis urbanos, assim como da tributação estadual das transmissões "causa
mortis" e doações, ficariam incentivadas a diminuir e em todo caso seriam supridas
por uma tributação federal adequada da riqueza, a qual, por fim, estimularia a

utilização mais eficaz dos patrimônios, contrariaria o velho ranço colonial ibérico
que ainda alimenta o espirito brasileiro com o desprezo pelo lfabalho e pelo esforço,
com valores viciosos de malandragem e de ociosidade, defeitos culturais que
continuam a dificultar nossa inserção competitiva no mundo capitalista
desenvolvido.
Em nosso pais, apresentar declaração de rendimentos de pessoa fisica é
um luxo ao qual costumava prestar-se até há pouco tempo apenas cinco por
cento de nossa população economicamente ativa, aproximando-se neste momento de dez por cento; incluem-se no rol dos declarantes, presumivelmente, toda a
elite do pais e também nOssa diminuta classe média.
Portanto, nossa elite já está habituada ao lançamento anual de uma
declaração de bens; mas a declaração de bens para fins de imposto de renda,
tendo por finalidade o controle de acréscimos patrimoniais e de rendimentos
omitidos, é apenas um elenco pouco sistemático de bens lançados por seu valor
histórico de aquisição; já a declaração de patrimônio distingue-se pouco dessa
declaração de bens, porém seria mais sistematizada e envolveria a questão delicada
da avaliação anual dos itens de patrimônio a preços de mercado; as variações de
valor não realizadas, sem correspondência em operações patrimoniais, seriam
lançadas como rendimentos não tributáveis; esse pequeno aperfeiçoamento, somos
forçados a convir, não chega a ser nenhuma novidade de outro planeta.
Nossa Administração Fiscal domina bem a tecnologia da declaração de·
pessoa fisica; a introdução do imposto sobre fortunas, representando
operacionalmente nada mais que o acréscimo de um capítulo no manual e no
formulário do imposto de renda das pessoas físicas, em princípio não acarretaria
nenhum custo administrativo adicional; ora, sendo nulo o custo adicional, qualquer
aporte financeiro representaria uma rentabilidade infinita, lucro puro; logo, não
há o que justifique a rejeição ao pequeno aperfeiçoamento, a não ser a aversão de
nossas elites ao aumento de sua participação na esforço fiscal coletivo.
Um esboço de declaração de patrimônio chegou a ser experimentado, na
altura de 1989-1990, mas não teve seqüência a partir do momento em que se
convencionou esquecer a previsão constitucional do Imposto sobre Grandes
Fortunas, há dez anos pendente de regulamentação.
A demarcação do tipo "Imposto sobre Grandes Fortunas" na matriz dos
impostos federais, pelo Constituinte de 1988, decorreu do descortino de (a hoje
Deputada pelo PT) Maria da Conceição Tavares, que teve a sensibilidade de
captar o alcance da idéia (relatada na "Comissão Sayad" de Reforma Tributária
por este articulista associado ao Secretário Geral da Comissão, a partir de reflexões
sobre a experiência francesa), fazendo introduzi-Ia no programa econômico do
PMDB, ao qual então se enfileirava, entre outros "economistas do PMDB".

Mas, na designação do tipo constitucional, cometemos o mesmo erro que
os franceses já corrigiram, a saber, ficamos reféns da armadnha técnico-jurídica
expressa no qualificativo "grandes"; grande é o que nem é médio nem pequeno,
o que já exclui muita coisa, seja qual for a fórmula que sc adote para calcular a'
média; a grande maioria dos países onde a riqueza é tributada costuma situar o
piso de incidência em níveis relativamente modestos; se isso não for feito, ficará
comprometida boa parte do efeito de controle sobre a renda, estimulando-se a
evasão por fragmentação, o que fica inviável apenas se o piso for baixo; o apelo
do qualificativo "grande" é nitidamente emocional e demagógico, jogando com
sentimentos negativos de ciúme, rancor, vingança, contando com um padrão
psicológico pressuposto pelo qual todos gostaríamos que "os ricos" fossem
taxados, desde que nossa casinha, eventualmente nossa piscina, nossas jóias,
nosso sítio, nossa lojinha, ficassem isentos; o qualificativo "grandes" deveria
ser ignorado, deveria reputar-se sem conteúdo jurídico, o que na prática será
dificilmente consentido pelos advogados.
Bom número de proposições de regulamentação apresentou-se no
Congresso, ganhando destaque o projeto do então Senador Fernando Henrique
Cardoso, projeto enxuto e moderado, ao qual os demais foram apensados,
repousando neste momento na Câmara dos Deputados, após movimentado périplo,
com voto favorável da Relatora Deputada Conceição Tavares, no aguardo de
inserção em pauta para votação; explica-se a longa permanência do projeto fora
de pauta, embora tão brilhantemente apadrinhado, em razão de que seu eminente
Autor perdeu simpatia por ele, juntamente com as novas forças políticas que
passaram a dar-lhe sustentação, pois o projeto inovador que num primeiro
momento lhe granjeara prestigio, logo depois passou a ser estigmatizado pelas
elites, de tal sorte que é hoje identificado como bandeira do PT e das forças à
esquerda do espectro político.
Nossos doutrinadores econômicos dominantes, hipnotizados pela idéia
de um Brasil transfigurado (ou desfigurado ?) em paraiso para o jogo especulativo
de capitais adventícios, sempre viram com horror hipóteses de tríbutação do
capital, supostamente desencorajadoras do investimento; talvez agora, com menos
trinta bilhões de reservas, na súplica por socorro multilateral, percebam que
esses capitais fogem não porque temam taxação e sim porque desconfiam da
consistência de nossa política macroeconômica.
Talvez nesse momento de crise venha a florescer um pensamento
econêmico menos enfeitiçado pela primazia do jogo financeiro e pela exposição
aos humores do capital volátil, mais centrado numa visão produtivista, mais
comprometido com a utilização máxima de nossos recursos, com o
desenvolvimento de nosso potencial, com o crescimento de nossas forças

produtivas, mais favorável ao espirito do trabalho, do esforço, do
empreendimento, em oposição ao espírito rentista e ""ao excessivo jogo
especulativo, esses valores alternativos sendo plenamente consistentes com
uma inteligente taxação do capital.
Esta matéria não tem sido explorada em nossa literatura especializada; os
formadores de opinião referem-se a ela mediante chavões destituídos de
conteúdo, do tipo "é inócuo", "prejudica o investimento", "não deu certo em
outros países"; o único estudo mais alentado que aqui se conhece sobre
tributação da riqueza, de abordagem predominantemente juridica, data de uma
década, assinado pelo saudoso Professor Henry Tilbery, o qual, baseado

sobretudo em antiga literatura alemã, omitindo reflexões mais recentes, exprimia
indisfarçada simpatia pela tributação da fortuna corno modelo especulativo,
mas concluía desfavoravelmente à sua implantação no Brasil, com o argumento
de que nossa Administração Fiscal, com as falhas de que padece, certamente
aplicaria o tributo de maneira distorcida.
O argumento é válido mas se refuta facilmente, pois se fosse indispensável
constituir um Fisco perfeito antes de implantar um tributo, então deveríamos
forçosamente desistir de toda e qualquer modalidade tributária.
Tudo indica que nosso Fisco está suficientemente aparelhado para aplicar
uma tributação das fortunas e que ela poderia ser razoavelmente eficaz e mesmo
surpreendentemente rentável, desde que houvesse vontade política a sustentá-la,
sobretudo nos anos iniciais, enquanto estratagemas de evasão estivessem sendo
deflagrados e mapeados, até que a reação do público atingido se estabilizasse.
Na ausência de estatísticas patrimoniais em nosso país, a extrapolação de
observações estrangeiras permite estimar o patrimônio nacional entre quatro a
cinco vezes O PIB (oito vezes nos EUA); conhecido o grau extremo de
desigualdade que aqui prevalece, não seria surpreendente constatar-se que um
por cento dos proprietários detenha cinqüenta por cento do patrimônio e vinte
por cento dos proprietários detenham noventa por cento do patrimônio; é certo
que os grandes patrimônios se concentram em poucas mãos, o que facilita seu
controle fiscal, vale repetir, desde que haja sustentação política; a arrecadação
dependeria evidentemente da definição de piso de incidência, alíquotas e exclusões
da base tributável, mas a potencialidade provavelmente supera em dez ou vinte
vezes o que tem sido divulgado, o valor de duzentos milhões de reais,
presumivelmente subestimado para desmerecer a inovação; ora, como raciocina
Maurice AlIais, se o capital fisico manta a quatro vezes o PIB, então sua tributação
uniforme e sem exclusões, à alíquota de 2%, geraria potencialmente arrecadação
de oito por cento do PIB!!!; se metade desse patrimônio escapar à incidência,
ainda restaria arrecadação de 4% do PIB, equivalente a toda a arrecadação do

imposto de renda brasileiro sobre pessoas físicas e jurídicas somadas!!
Divulgamos essas reflexões na esperança de que p€lssam servir para
fecundar novos avanços em nossa modelagem tributária, com esteio em valores
de promoção humana e progresso social.
RESUMO
Preconizando abordagem inovadora e multidimensional do fenômeno
tributário, o autor articula insuficiências conhecidas de nosso sistema tributário
e ousa investigar· lacunas nem sempre enfatizadas, sem receio de fonnular
indagações sobre fundamentos da tributação que têm parentesco com os
alicerces da sociabilidade; desenha, sucintamente, um vasto panorama onde
cada subitem representa uma agenda fecunda para futuras investigações,
apontando a repressão do significado social e político do imposto como
explicador do fracasso em conceber e implementar uma reforma satisfatória,
disso decorrendo institucíonalidade fiscal precária e consentimento ao imposto
vacilante, carga fiscal insuficiente e iniquamente distribuída, e ajustes
emergenciais deformados.
Introduz em seguida, provavelmente pela primeira vez em nosso país,
noções genéricas instigantes sobre a tributação progressiva do consumo, desde
sua concepção por Nicholas Kaldor até a emenda Nunn-Domenici proposta perante
o Congresso norte-americano, e também, sobre a tributação da riqueza,
especialmente o imposto sobre fortunas, na história, no mundo e no Brasil.
o autor postula que o aperfeiçoamento tributário depende do
robustecimento da cidadania e do amadurecimento das práticas democráticas, e
sugere que uma reformulação do sistema tributário, orientada para a imposição
progressiva da despesa e da riqueza, desonerando ao mesmo tempo o trabalho e
a produção, induziria uma civilização favorável ao esforço, à iniciativa, à
criatividade, ao progresso e ao desenvolvimento com equidade.
NOTA de fevereiro-1999
Entre o primeiro turno das eleições de outubro de 1998 e esta data,
precipitou-se o derretimento da economia brasileira e o desabamento do Real e
patenteou-se a fragilidade do ajuste fiscal proposto, bem como o envolvimento
oblíquo do Governo com a problemática da reforma tributária; a proposta
governamental, conhecida como "projeto-Parente", esboço de baixa densidade,
insinuado sorrateiramente junto à Comissão de Reforma Trihutária da Câmara
dos Deputados sem mais profundo comprometimento governamental, desistiu
da ambição de um IVA unificador e racionalizador da tributação do consumo,
ficando numa proposta hibrida de um lCMS nacional incompleto, sem prejuízo

do ISS municipal e de impostos seletivos unifásicos; o ICMS nacional seria
arrecadado pelos Estados e partilhado com a União,já que d>; Estados se rebelaram

contra o mecanismo inverso anteriormente proposto para o rVA, sem que se saiba
qual arranjo institucional implementaria o novo monstrengo, dando-se 12 anos (!)
para a eliminação progressiva da guerra fiscal e implantação progressiva do

princípio do destino; está. implícita uma opção por matriz tributária regressiva,
indireta, quase exclusivamente constituída por encargos sobre o consumo, gerida
por confusa aglomeração de Estados em alguma nova espécie de CONFAZ
ressuscitado, desprezando-se a experiência acumulada pela Receita Federal e condenando-a ao definhamento; contra esse posicionamento nefasto, manifestou-se
lúcida e firmemente o competente secretário Nakano, de São Paulo, visceralmente
favorável a uma matriz tributária progressiva e centrada preàominantemente na
imposição da renda; os percalços financeiros dos Estados, e também da União,
agravados pela recessão que se instalou e pelo turbilhão econômico e político
resultante do colapso do modelo, embaraçam certamente a eonsumação de uma
refonna tributária abrangente, lúcida e harmoniosa, favorecendo outra vez as

improvisações, os imediatisrnos, as soluções darwinistas, ao mesmo tempo que
realçam as soluções tributárias criativas consistentes com outro projeto de país,
doravante comprometido com a soberania e o auto-governo, a valorização da
Nação e de seus recursos e potencialidades, a ênfase no trabalho, na produção,
na criação de valor, na promoção do homem, na solidariedade coletiva.

