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ANÁLISE DAS POSSIBILIDADES DE AUMENTO DA
TRIBUTAÇÃO SOBRE FUMO NO BRASIL

Adriano da Nóbrega Silva

Trata-se de estudo a respeito da influência da tributação sobre o

consumo de cigarros, com ênfase no caso do Brasil, a Em de verificar a possibilidade de criação

de eventuais novos tributos sobre a fabricação ou o consumo do produto, em especial um tributo

que venha a custear as despesas médicas de doenças ocasionadas pelo fumo.

A TRIBUTAÇÃO DOS CIGARROS NO BRASIL E NO MUNDO

Segundo o Banco Mundial, após a introdução do tabaco no Continente

Europeu por Cristovão Colombo, diversos países proibiram sua comercialização, posição essa

que somente foi alterada a partir do momento em que os órgãos de arrecadação perceberam que a

cobrança de impostos sobre esse produto era uma importante fonte de receitas tributárias, em

virtude de sua demanda inelástica (WORLD BANK, 2000, p. 238).

Especificamente a respeito da tributação, observa o Banco que há uma

relação entre a renda dos países, a exceção dos Estados Unidos, e os preços de cigarros e

impostos incidentes sobre fumo e derivados. As tabelas abaixo demonstram essas tendências:

PASISES DE BAIXA RENDA
Preço (em US$1 Imposto (em US$1 Imposto / Preço

Armênia 0,20 0,10 50
Bangladesh 0,09 0,03 30
Cambaia 0,05 0,01 20
China 0,20 0,08 38
India 0,37 0,28 75
Paquistão 0,28 0,21 73
Sri-Lanka 1,05 0,25 24
Vietnã 0,10 0,04 36
Zâmbia 0,65 0,20 30
Zimbabwe 0,43 0,34 80
(Fonte: World Bank, 2000, p. 239)
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PAISESDE REND A MEDIA
Pr eço (em US$J Imposto (em US$J Imp o sto / Preço

Albânia 0,29 0,20 70
Bolívia 0,32 0,20 61

Bul sária 0,60 0,25 42
Colômbia 0,06 0,03 45

El Salvador 0,67 0,28 42
Indonésia 0,0004 0,0001 30

lamaica 0,37 0,16 42
Filipinas 0,22 0,14 63
Tailândia 0,60 0,37 62
Turqui a 0,51 0,22 42
Ven ezu ela 0,07 0,04 50

PAI SES DE RENDAMEDIA·ALTA
Pr eço (em US$J Imposto (em US$J Imp o sto / Preço

Ar gen tin a 1,3 8 0,97 70
Bra sil 1,05 0,79 75

Chile 0,88 0,62 70
República T ch eca 0,33 0,0003 0,1
Hungria 0,52 0,22 42
Malásia 0,68 0,23 33

Méxi co 0,63 0,38 60
P olônia 0,50 0,20 39

E slov áquia 0,58 0,20 34
E slovênia 1,08 0,68 63

Africa do Sul 1,32 44 33
PAISES DE ALTA RENDA

Pr eço (em US$J Imposto (em US$J Imp o sto / Preço

Austr ália 4,85 3,15 65

Aus tria 2,96 2,16 73
B élzica 3,32 2,49 75

Canada 3,98 2,04 51
Dinamarca 5,21 4,38 84

Finlândia 4,49 3,28 73
França 2,90 2,17 75

Alemanha 3,38 2,43 72
G récia 1,90 1,39 73

Irlanda 1,69 1,27 75
Itáli a 2,19 1,60 73

Tapão 2,43 1,46 60
República da C órea 0,77 0,46 60

H olanda 2,99 2,15 72
N ova Z elândia 4,69 3,19 68

N orues a 7,01 5,47 78
Portugal 1,47 1,1 9 81
E spanha 1,3 8 0,99 72

Suéc ia 4,5 8 3,16 69
Suíça 2,80 1,45 52

Rein o Unido 4,16 3,24 78
E stados Unidos 1,94 0,58 30

(Fonte: World Bank, 2000, p. 239)
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A toda evidência, ainda que se leve em conta que o preço em dólares do

cigarro no Brasil é relativamente baixo, quando comparado com outros países, há que se observar

que o percentual da incidência de impostos sobre cigarros chega a 75%, limite esse que só é maior

em países de alta renda.

Segundo a Secretaria da Receita Federal, considerando apenas os

impostos e contribuições da União, foram arrecadados sobre Cigarros quase três bilhões de reais

em 2003 e três bilhões e duzentos milhões de reais em 2004.

De acordo com estimativas da Associação dos fulmicultores do Brasil,

em relação ao ICMS, no ano de 2003, foram pagos quase dois bilhões e meio de reais1

Os trabalhos do Banco Mundial tecem interessantes considerações sobre

a relação entre a maior tributação sobre cigarros e o consumo. Segundo o Banco, estudos

demonstram que, caso venha a se verificar um aumento no preço dos cigarros em função de uma

nova imposição fiscal, as indústrias do tabaco, as quais consistem, na generalidade dos países, em

oligopólios2
, podem lançar no mercado cigarros com menor qualidade, a fim de manter aqueles

consumidores que, de outro modo, deixariam de consumir o produto (WORLD BANK, 2000, p.
241).

Além disso, por se tratar de oligopólios e de um produto com demanda
inelástica, o aumento no imposto seria compensado por um aumento mais que proporcional no

preço do cigarro, como forma de a indústria de cigarros cobrir a diminuição de receitas com o

menor ingresso no mercado de consumidores do produto, situação essa que não ocorrerá apenas

na hipótese em que os consumidores tenham acesso a cigarros provenientes de outros Estados,

em que haja menor tributação (WORLD BANK, 2000, p. 242).

Especificamente no caso brasileiro, há um outro argumento a considerar,

qual seja, o de que a elevação na já alta incidência tributária estimularia a sonegação e o

contrabando do produto, o que diminuiria os efeitos da eventual restrição da demanda que

poderia ser verificada.

Levando em conta os dados acima apontados, vê-se que, sob a ótica

econômica, a tributação do setor no Brasil já é extremamente elevada e nem sempre acarreta

diminuição do consumo, o que parece desestimular a criação de um novo tributo.

1 Chama-se atenção para o fato de que os valores apurados pela Associação para os tributos federais são muito
superiores àqueles apurados pela Secretaria da Receita Federal, o que pode indicar uma tendência de que também
o valor do ICMS esteja superestimado..
2 A situação no Brasil é exatamente a de oligopólio, pois, segundo a Receita Federal, há dezesseis
estabelecimentos autorizados a fabricar cigarros no Brasil e apenas cinco autorizados a importar, sendo que
desses cinco, dois constam da relação anterior.

-----------IIr------------



APRECIAÇÃO JURÍDICA DA POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE NOVOS

TRIBUTOS SOBRE CIGARROS

Após a análise em bases ecânomicas acima efetuada, há que se levar em

conta a possiblidade jurídica de instituição de novos tributos sobre cigarros no Brasil.

As espécies tributárias brasileiras clássicas, até a Constituição Federal de

1988 (CF), eram os impostos, as taxas, as contribuções de melhoria, as quais foram consagradas

no Código Tributário Nacional (CTN). Além dessas espécies, até a Carta Política em vigor, havia

discussão sobre o empréstimo compulsório.

A Constituição de 1988 previu, ao lado das figuras anteriormente

mencionadas, as chamadas contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio

econômico e contribuições de interesses das categorias profissionais.

A fim de delimitar o objeto do estudo, convém relembrar que a intenção

é tributar a fabricação ou o consumo do cigarro, especialmente a Em de possibilitar o custeio de

despesas com saúde.

Estabelecido esse escopo, fica excluída a possibilidade de cnação de

taxas, tendo em vista que, no ordenamento jurídico brasileiro, essa figura tem como fatos

geradores o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço

público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (CTN, art. 77).

Também fica excluída a possibilidade de criação de contribuição de

melhoria, cujo fato gerador é a valorização imobiliária decorrente de obras públicas (art. 83).

De maneira análoga, não se justificaria a imposição tributária consistente

em empréstimo compulsório, haja vista que o intuito é a incorporação permanente do valor

arrecadado aos cofres públicos, a fim de custear despesas públicas, não se cogitando de restituição

posterior do valor aos contribuintes, além da circunstância de que não se trata, no caso, de

despesas extraordinárias ou de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse

nacional (CF, art. 148).

Em relação à criação de novos impostos, a União somente poderia fazê

lo na iminência ou no caso de guerra externa (CF, art. 154, II), o que não se verifica no caso, ou,

mediante lei complementar, desde que seja um imposto não-cumulativo e que não tenha fato

gerador ou base de cálculo próprios dos demais impostos discriminados na Constituição.
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Assim, em princípio, poderia ser criado um imposto no uso da chamada

competência residual da União. Entretanto, convém lembrar que há a intenção de que os recursos

arrecadados sejam utilizados para o custeio de despesas médicas decorrentes de doenças

relacionadas ao consumo de fumo ou produtos dele derivados e, em se tratando de imposto, é

vedada a vinculação de sua receita a órgão, fundo ou despesa (CF, art. 167, IV).

É necessário questionar se a exceção a essa vedação prevista no texto

constitucional relativa à possibilidade de vinculação de recursos de impostos para as ações e

serviços públicos de saúde, na fonna do que determina o art. 198, § 2", da Carta Política, é

aplicável ao caso em comento.

Em princípio, há que se entender que tal exceção não é aplicável ao

presente caso, tendo em vista que a Constituição Federal faculta a vinculação de um mínimo de

recursos para as ações e serviços públicos de saúde, de modo global, e não, como se pretende, de

modo específico para o custeio de despesas decorrentes do consumo de fumo ou derivados.

Resta analisar a possibilidade de tributação sob a fonna de uma das

contribuições previstas no art. 149 da Constituição Federal.

A toda evidência, está excluída a possibilidade de instituição, para o

presente caso, de contribuição de interesse de categorias profissionais.

Também não se vislumbra a possibilidade de instituição de contribuição

de intervenção no domínio econômico, ainda que se possa argumentar que é exatamente o

propósito da análise, na medida em que a tributação visaria a reduzir o consumo de fumo e

derivados, pois, nesse sentido, qualquer tributo que tenha como contribuinte econômico o

consumidor seria passível de enquadramento nessa modalidade de contribuição, o que é absurdo.

Resta a possibilidade de instituição de uma contribuição social, o que

seria possível, tendo em vista que a saúde compõe a Seguridade Social.

Tendo em vista que as atuais contribuições sociais não prevêem o custeio

específico das despesas com saúde decorrentes do consumo de fumo, seria necessária a criação de

uma nova espécie tributária, mediante lei complernentar'', desde que seja não-cumulativa e não

tenha fato gerador ou base de cálculo igual a dos demais tributos previstos na Constituição (CF,

art. 195, § 42 e 154, I).

Luciano Amaro defende que a lei, no caso, é a ordinária, com a qual, contudo, não se concorda, tendo
em vista que a União seria estimulada a criar contribuições sociais ao invés de novos impostos unicamente em
função do processo legislativo simplificado das leis ordinárias. (AMARO, 1997,p. 54).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme visto, há, no Brasil, a possibilidade jurídica de cnação de

contribuição social a fim de custear as despesas com saúde decorrentes do consumo de fumo e

derivados, utilizando-se para tanto lei complementar, e desde que a contribuição seja não

cumulativa e não tenha fato gerador ou base de cálculo igual a dos demais tributos previstos na

Constituição.

Apesar disso, cabe observar que já existem diversas outras contribuições

de mesma natureza que atingem os produtores de fumo e derivados, a saber: Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social, Contribuição para o Programa de Integração Social,

Contribuição sobre Folha de Salários e demais rendimentos e Contribuição Provisória sobre

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.

Além disso, a tributação sobre cigarros já é bastante elevada no Brasil e

poderia haver, dependendo das bases em que seria criado o novo tributo pela União, a

caracterização de confisco4.
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