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RESUMO

Desde a promulgação da Constituição de 1988, todos os governos têm buscado realizar
a reforma tributária. Há aparente consenso de que essa reforma precisa ser feita. No entanto, os
insucessos nas propostas submetidas ao Congresso Nacional têm sido recorrentes.

Essa dissertação busca explicar esse aparente insucesso a partir da análise evolutiva
histórica de cinco tipos de incentivo fiscal: 1) regional (Sudam, Sudene e Zona Franca de
Manaus); 2) guerra fiscal do ICMS; 3) exportação; 4) tributação simplificada (em especial o
Simples); e 5) desenvolvimento econômico.

O argumento central da pesquisa é o de que a política tributária desenvolvimentista e
extrativa, adotada historicamente pelo Estado brasileiro e pautada pela concessão de incentivos
fiscais, envolve interesses difíceis de serem revertidos – com características de dependência de
trajetória –, que têm condicionado o comportamento do ator fundamental para o desenlace da
reforma tributária – o empresariado –, o qual tem atuado de forma fragmentada e na busca por
rendas, em vez de atuar de forma concertada buscando o objetivo coletivo pressuposto em uma
reforma tributária.

A pesquisa evidenciou ter havido uma dinâmica e relevante evolução do sistema
tributário no período recente, vinculada em grande medida ao conjunto de incentivos fiscais
que foram objeto de análise, o que afasta a hipótese de eventual paralisia decisória e relativizam
as hipóteses de pontos de veto e de impasse entre interesses federativos como variáveis
explicativas para o insucesso da reforma tributária.

Palavras-chave: reforma tributária; incentivos fiscais; dependência de trajetória; fragmentação
do empresariado; guerra fiscal; sociologia fiscal.

ABSTRACT

Since the promulgation of the Constitution in 1988, all governments have been trying to
reform the tax system. There is an apparent consensus that this reform must be done. However,
proposals submitted to the Congress have repeatdly failed.

This dissertation aims for explaining this apparent failure considering the historical
analysis of the evolution of five types of fiscal incentives: 1) regional (Sudam, Sudene and
Zona Franca de Manaus); 2) ICMS fiscal war; 3) exportation; 4) simplified taxation; and 5)
economic development.

The main thesis presented in the research derives from a sociological view of the
historically developmental and extractive tax policy operated by Brazilian State, where path
dependent caracteristics have been conditioning the strategical reasoning of the capitalists.
Therefore, the business interests are fragmented and rent seeking action is the rule.

As an another finding, it was identified that the tax system evolution, linked most to the
tax incentives covered in this work, doesn´t support the thesis of a deadlock in the brazilian
political system. The hipothesys of veto point imposed by federative interests is also
minimized.

Keywords: tax reform; fiscal incentives; path dependence; fragmentation of business; fiscal
war; fiscal sociology.



4

Aos meus dedicados pais, José Ferreira e Ana Maria

e

Aos meus adoráveis filhos, Júlio e Ana Beatriz



5

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS                                                                                                                       7

1.    INTRODUÇÃO                                                                                                                            9

1.1 ORIGENS E EVOLUÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 15
1.2 PRINCIPAIS PROPOSTAS DE REFORMA TRIBUTÁRIA APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 19
1.2.1 PROPOSTAS SIMPLIFICADORAS: IMPOSTO ÚNICO, NÃO-DECLARATÓRIO E SELETIVO 21
1.2.2 GOVERNO COLLOR: COMISSÃO EXECUTIVA DE REFORMA FISCAL (1992) 22
1.2.3 GOVERNO ITAMAR E A REVISÃO CONSTITUCIONAL (1993/1994) 23
1.2.4 GOVERNO FHC: PEC 175/95, PROPOSTA PEDRO PARENTE E SUBSTITUTIVO MUSSA DEMES 24
1.2.5 GOVERNO LULA (1): PEC 41/03 27
1.2.6 PROPOSTA V IRGÍLIO GUIMARÃES: PEC 285/04 29
1.2.7 GOVERNO LULA (2): PEC 233/08 29
1.3 APOIO EMPRESARIAL À REFORMA TRIBUTÁRIA 31
1.4 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA DO ARGUMENTO DESSA DISSERTAÇÃO 34
1.4.1 ABORDAGEM INSTITUCIONAL HISTÓRICA 35
1.4.2 DEPENDÊNCIA DE TRAJETÓRIA 37
1.4.3 FRAGMENTAÇÃO DO EMPRESARIADO 41
1.4.4 SOCIOLOGIA FISCAL 46

2.    INCENTIVOS FISCAIS E REFORMA TRIBUTÁRIA                                                        51

2.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 52
2.1.1 ORIGENS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O COMBATE À SECA NO NORDESTE 54
2.1.2 INCENTIVOS NO ÂMBITO DA SUDAM E DA SUDENE 56
2.1.3 ZONA FRANCA DE MANAUS 62
2.2 GUERRA FISCAL DO ICMS 65
2.2.1 CAUSAS INSTITUCIONAIS 69
2.2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PRINCIPAIS EPISÓDIOS 71
2.3 EXPORTAÇÕES 76
2.3.1 MOBILIZAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA A PARTIR DA DÉCADA DE 1960 79
2.3.2 RETRAÇÃO NA DÉCADA DE 1980 E REMONTAGEM DA POLÍTICA NA DÉCADA DE 1990 81
2.4 REGIMES DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA 83
2.4.1 LUCRO PRESUMIDO 85
2.4.2 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 86
2.4.3 DO SIMPLES FEDERAL AO NACIONAL 87
2.5 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 89
2.5.1 INDUSTRIALIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES 90
2.5.2 NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL 92
2.5.3 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E O SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO 95
2.5.4 REGIMES DIFERENCIADOS DE TRIBUTAÇÃO DO PIS E DA COFINS 98
2.5.5 POLÍTICA INDUSTRIAL DO GOVERNO LULA 104

3.    CONCLUSÃO                                                                                                                           108



6

4.    BIBLIOGRAFIA                                                                                                                      112

5.     ANEXOS                                                                                                                                  120

5.1 ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE GASTOS TRIBUTÁRIOS (DGT) DA UNIÃO 120
5.2 ANEXO 2 – INCENTIVOS FISCAIS DA POLÍTICA INDUSTRIAL DO GOVERNO LULA 122
5.3 ANEXO 3 – DESONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM 2009 MOTIVADAS PELA CRISE FINANCEIRA MUNDIAL 127



7

Agradecimentos

Minha trajetória acadêmica e intelectual chega nesse momento a um ponto

importante de inflexão. Após ter percorrido um caminho bastante rico e diversificado, que

começou com a engenharia em Itajubá, passou pela economia e administração no Rio de

Janeiro e se aproximou do direito aqui em Brasília, me encontro, de forma definitiva, com a

ciência política e com a sociologia.

Diante dessa minha trajetória atribulada, meus primeiros agradecimentos vão

para os três professores responsáveis pela concorrida seleção do Mestrado. Quando se

depararam com o meu histórico de cursos de pós-graduação não concluídos, eles foram

incisivos em seus questionamentos, mas acredito que minha convicção, coerência nas

justificativas e vontade puderam convencê-los. Obrigado pela oportunidade e nova chance,

professores Adalberto Cardoso, Jairo Nicolau e Fabiano Santos!

Agora que chego ao final do curso, agradeço a professora Maria Regina

Soares de Lima e a João Ricardo Santos Torres da Motta por terem aceito o convite de serem

os examinadores de minha dissertação.

O curso não poderia ter começado melhor. Logo de início, o professor

Renato Lessa foi nos apresentando o vasto mundo do pensamento – o “conflito das

filosofias” – e a história das idéias políticas, do liberalismo e da defesa de uma ordem

social calcada na racionalidade. Foi ele também que nos mostrou como alguns autores

vinculados a disciplinas tão díspares, como Max Weber, Freud, Schumpeter e Carl Schmitt

interpretaram de forma realista os limites da racionalidade humana na convivência social.

Como sempre tive muito interesse pelo pensamento filosófico e pelo tema da

comunicação, cogitei algumas vezes direcionar minha dissertação para a discussão da

democracia, como a que é desenvolvida por Habermas. Mas as exigências diárias de meu

trabalho na Consultoria da Câmara me lembravam a todo momento da importância do tema

da reforma tributária.

Encontrei na área III (tributação) da Consultoria Legislativa o melhor

estímulo possível para levar a frente esse tema. Meu colega e coordenador da área, Paulo

Rangel, é um dos maiores especialistas nesse assunto e foi quem primeiro me chamou

atenção para a pertinência da hipótese de fragmentação do empresariado. Agradeço ainda



8

os demais colegas de área que suportaram um acréscimo na demanda de trabalhos, em

função de minha ausência parcial.

Agradeço, ainda o diretor da Consultoria Legislativa, Ricardo Rodrigues, por

ter autorizado minha participação no Mestrado, ao pessoal do Cefor, Ricardo Guimarães,

Ricardo Dias e Rildo Cosson, por todo apoio durante o curso e à Câmara dos Deputados,

pela ousada e necessária iniciativa desse Mestrado e Doutorado Interinstitucional.

Os colegas do mestrado – e também do doutorado – foram fantásticos e

propiciaram um clima agradável e descontraído em nossas aulas. Jairo e Ana Regina foram

líderes engajados e solícitos. Vários colegas me ajudaram no desenvolvimento da minha

argumentação, em especial, a Silvia que sempre se interessou em ler meus textos e ofereceu

boas contribuições, o Edvaldo, um conhecedor da disciplina tributária, e o Fernando

Saboya e a Ana Regina, com suas experiências na Secretaria Geral. Tiveram ainda outras

contribuições como a do Ricardo Braga, que me chamou atenção para as tentativas

históricas de reforma tributária, conforme relatadas no livro A Ordem do Progresso. Outros

colegas compartilharam ansiedades e trocaram impressões durante todo o curso, como a

Symone, Fábio, Ricardo Martins, Andréa, Juliano, Myrinha, dentre tantos outros.

Tiveram um papel fundamental na evolução de minha pesquisa – ainda que

não devam ser responsabilizados pelo seu resultado final – os professores João Feres,

Adalberto Cardoso e meu orientador, Renato Boschi, que conduziram os seminários de

dissertação. Em todos esses encontros, mudei substancialmente o caminho trilhado. Ao

Renato, deixo ainda um agradecimento especial pelos certeiros comentários em relação ao

aperfeiçoamento do meu texto. Se não consegui deixá-lo um “super simples”, pelo menos

ganhei em autoconhecimento para trabalhos futuros.

Por último, quero lembrar a importância de minha companheira, Mariana

Priscila, que muito me estimulou a encarar esse mestrado. Logo que cheguei à Brasília a ela

me juntei na construção de nossa maravilhosa família, engrandecida com a chegada de

nossa fofinha quando eu ainda esboçava o desenho de pesquisa dessa dissertação.



9

1. Introdução

Durante a década de 1990, a agenda política brasileira busca configurar uma nova

ordem política e econômica, que abrange o desmonte do aparato intervencionista estatal e

da política de substituição de importações, consolidados paulatinamente desde a era

Vargas. As alterações visadas consubstanciam-se nas reformas orientadas ao mercado,

notadamente a privatização e a abertura da economia ao setor externo (Diniz 2005). O

Executivo Federal mobiliza sua coalizão partidária de apoio no Congresso Nacional e

consegue aprovar diversas alterações constitucionais, que viabilizam algumas das reformas

pretendidas – como a administrativa e a previdenciária, além da desestatização de

importantes empresas públicas.

O aperfeiçoamento do sistema tributário insere-se no contexto dessas reformas, pois

visa aumentar a competitividade das empresas brasileiras – reduzindo o custo Brasil – e

remediar os reflexos de desarmonia na tributação – cujo caso mais notório é a guerra fiscal

do ICMS –, para que o país esteja mais bem posicionado na disputa comercial com

empresas estrangeiras.

Entretanto, diversas são as tentativas frustradas de reforma tributária nas décadas de

1990 e 2000. Desde então, as propostas e debates de maior repercussão foram: no governo

Collor, a Comissão Executiva de Reforma Fiscal; no governo Itamar Franco, a revisão

constitucional; no governo Fernando Henrique Cardoso, a PEC 175/95, com os sucessivos

desdobramentos das Propostas Pedro Parente (I e II) e do Substitutivo Mussa Demes; e, no

governo Lula, com as PECs 41/03, 285/04 e 233/08.

 Parece ser inegável o amplo consenso quanto à necessidade de realização da

reforma tributária. Entre os principais atores sociais e políticos demandadores dessa

reforma, podemos destacar os seguintes:

� Organismos internacionais de cooperação econômica como o Fundo

Monetário Internacional – FMI e o Banco Mundial;

� Empresariado, principalmente industrial, cujas entidades representativas

mais importantes são a Confederação Nacional da Indústria – CNI e a

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, mas vale ainda

citar a Confederação Nacional do Comércio – CNC, o Instituto de Estudos

para o Desenvolvimento Industrial – IEDI e a Ação Empresarial;
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� Parlamentares e Governadores;

� Especialistas no tema da tributação, entre os quais, os servidores fazendários

da Secretaria da Receita Federal e dos fiscos estaduais, analistas de órgãos

públicos de fomento e de pesquisa como Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada – Ipea, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –

BNDES, Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap e de

outras universidades e centros de pesquisa, além de advogados e

economistas, que ocasionalmente abordam o tema na mídia e no debate

público de forma geral.

Já em 1997, o então secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Pedro Parente1,

afirmava que o tema da reforma tributária era recorrente, pois a tributação brasileira:

1. Tinha estrutura obsoleta;

2. Prejudicava a competitividade;

3. Era demasiada complexa;

4. Induzia à sonegação, inclusive a não intencional; e

5. Não era propícia à harmonização com outros sistemas tributários.

Como a condição prioritária da reforma tributária tem ecoado permanentemente na

mídia, os constantes insucessos das tentativas de reforma colocam esse tema como

nevrálgico e candente perante a opinião pública.

Cabe indagar, então, por que o Executivo Federal e sua coalizão governista não têm

conseguido, aparentemente, aglutinar interesses e obter o consenso necessário para atender

a todos esses anseios? Existe um déficit de capacidade governativa ou uma paralisia

decisória no sistema político entravando os rumos da tributação brasileira?

Como resposta, essa dissertação coloca em foco a evolução institucional de alguns

incentivos fiscais, de modo a identificar possíveis inter-relações com o processo de reforma

tributária e interpretar essa aparente contradição. A hipótese subjacente a ser investigada é a

de que os mecanismos institucionais ordenadores dos incentivos fiscais causam

dependência de trajetória (path dependence) e condicionam o comportamento de atores-

chave no processo de reforma tributária, em especial o comportamento dos empresários,

                                                          
1 Apresentação realizada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, instalada para apreciar a PEC
175/95.
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fragmentando seus interesses e dificultando o consenso necessário para dar conta de uma

reforma abrangente dos tributos.

Tanto o tema da reforma tributária quanto, mais ainda, dos incentivos fiscais têm

recebido pouca atenção como objeto de estudo de sociólogos e cientistas políticos. Entre

trabalhos desses pesquisadores, merecem destaque dois estudos de caso da reforma no

governo Fernando Henrique. Marcus Melo (2002) avaliou as reformas previdenciária,

tributária e administrativa então empreendidas, chegando à conclusão de que a

multidimensionalidade do tema, bem como aversão a risco e mudança endógena de

preferência por parte do Poder Executivo Federal eram as principais explicações para o

insucesso daquela tentativa de reforma tributária. Já Íris Campos (2002) concluiu, conforme

indica no título de sua tese de doutorado, que o impasse entre a tecnocracia e a elite

industrial teria pendido para o lado da primeira, com o triunfo da arrecadação sobre a

produção; essa vitória da tecnocracia teria se devido à maior prioridade dada à estabilização

econômica, impedindo o governo federal de abrir mão de recursos indispensáveis à

concretização da reforma tributária.

Outra explicação complementar pode ser vislumbrada na tese de que o processo de

decisão política brasileiro é marcado por múltiplas instâncias de veto, favorecendo a que o

impasse institucional ocorra. Nesse sentido, uma especial instância de veto materializa-se

no interesse das bancadas regionais de parlamentares, que se contraporiam ao interesse

partidário capitaneado pelo presidente da República e sua base governista de apoio no

Congresso Nacional. Apesar de não ter analisado, especificamente, o tema da reforma

tributária, um exemplo influente dessa visão federativa de organização das forças políticas

brasileiras é o argumento da ambição progressiva de David Samuels (2003). Merece

destaque, também, o estudo histórico-comparativo de Evan S. Lieberman (2003) entre as

políticas tributárias do Brasil e da África do Sul, que ressalta a importância da variável

federativa para a definição das prioridades e valores em disputa na experiência tributária

brasileira.

O interesse em explorar a vertente explicativa dos incentivos fiscais no processo de

reforma tributária justifica-se por diversas razões hipotéticas, dentre as quais merecem

destaque as seguintes:
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1. A primeira e mais óbvia razão é a de que os incentivos fiscais representam

renúncia de uma receita que poderia ser alocada às compensações

recorrentemente demandadas na reforma tributária tanto pelos Estados

“perdedores” com a reforma do ICMS, como pelos empresários;

2. Os incentivos fiscais do governo federal foram amplamente utilizados a

partir da reforma tributária de 1965. Mesmo tendo experimentado um

período de queda consistente a partir do governo Collor e durante o governo

Fernando Henrique, sua utilização continuou sendo a essência de diversas

políticas públicas orientadas ao desenvolvimento regional e econômico; e

ainda mais importante é a constatação do relevante crescimento que vem

ocorrendo nos últimos anos, a partir do governo Lula, conforme pode ser

visto pela Figura 1;

3. Os incentivos fiscais concedidos pelos governos estaduais, no âmbito do

ICMS, resultam no fenômeno da guerra fiscal, um dos principais

motivadores da reforma tributária, no período recente;

4. Alguns incentivos fiscais, ao serem concedidos, mobilizam a atividade

produtiva de tal modo, que se instaura uma trajetória dependente e de difícil

reversibilidade, limitando o escopo da reforma tributária2.

5. O empresariado, que é o principal grupo de pressão interessado na reforma

tributária é diretamente beneficiado – logo, também interessado – pela

concessão de incentivos fiscais;

Figura 1 – Gastos Tributários da União (% sobre a arrecadação total federal) de 1997 a 2009

                                                          
2 Como será descrito ao longo dessa dissertação, são exemplos de trajetórias de difícil reversibilidade: os
regimes especiais de tributação concedidos à Zona Franca de Manaus e às micro e pequenas empresas que
podem aderir ao Simples; e os incentivos no âmbito do ICMS que orientam a localização de setores
industriais, os quais imobilizam vultosos investimentos fixos.
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Fonte: para os anos de1997 a 2002 – Lemgruber Viol (s/d:7); para os demais anos – DGT dos respectivos anos,
disponível no site: www.secretaria.fazenda.gov.br

A política de concessão de incentivos fiscais pelo governo federal visando aumentar

a competitividades de alguns setores econômicos, bem como fomentar o desenvolvimento

regional, merece ser mais bem estudada no âmbito da ciência política. Desde meados da

década de 1960 até o começo da década de 1980, os incentivos fiscais foram instrumento

importante, tanto da política industrial então vigente – de industrialização por substituição

de importações –, quanto da política de desenvolvimento regional – no âmbito da Sudene,

da Sudam e da Zona Franca de Manaus.

Na década de 1980, diante da crise econômica, alguns incentivos fiscais são

revogados e, a partir da década de 1990, predomina a diretriz liberal das reformas

orientadas ao mercado. Grande parte das instituições que regulam os incentivos fiscais

desestrutura-se – a exceção fica por conta da Zona Franca de Manaus. Porém, os incentivos

fiscais continuam a ser utilizados sem, no entanto, estarem inseridos em marcos

institucionais bem definidos de uma política de desenvolvimento econômico e regional.

Incentivos fiscais têm sido a principal resposta do Executivo Federal para as mais

diversas demandas que lhe são apostas. As variadas justificativas, mais ou menos recentes e

freqüentes, para sua concessão incluem: desenvolvimento regional; exportação e equilíbrio

do balanço de pagamentos; apoio a micro e pequenas empresas; desenvolvimento

econômico e industrial; combate à inflação; e apoio conjuntural a setores produtivos para

estimular a atividade econômica.

A hipótese explorada nessa dissertação é a de que a freqüência desse uso – por

vezes, assistemático – dos incentivos fiscais configura uma trajetória dependente que tem

condicionado a ação empresarial, no sentido de pressionar o Executivo Federal – e, em
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menor escala, o Congresso Nacional – para a obtenção de novos incentivos, reforçando,

ainda mais, a dependência de trajetória e interferindo no processo de reforma tributária.

Um exemplo emblemático e recente que sugere haver inter-relação da reforma

tributária com os incentivos fiscais – e, por isso, a categorização analítica aqui proposta de

oposição entre esses dois conceitos – se deu recentemente: em 26 de Fevereiro de 2008, o

Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a proposta atual de reforma tributária,

a PEC 233/08, a segunda tentativa formal desse governo em realizar essa reforma, após o

insucesso anterior com a PEC 41/2003; no entanto, menos de dois meses depois, o

Executivo Federal anunciou relevante conjunto de incentivos fiscais – mais de R$ 20

bilhões de 2008 a 2011 – como parte importante de sua nova política industrial, a Política

de Desenvolvimento Produtivo – PDP.

É forçoso reconhecer que o Executivo, ao conceder esses incentivos, abre mão de

recursos públicos que poderiam ajudar a viabilizar as negociações em torno da reforma

tributária. Além disso, a classe empresarial está diretamente envolvida tanto em um caso

como em outro, com a diferença de que a política de incentivos fiscais tem dado resultados

efetivos aos empresários beneficiados, enquanto que a reforma tributária tem servido

apenas para movimentar a agenda pública.

Outro exemplo marcante dessa virtual oposição entre incentivos fiscais e reforma

tributária se deu no meio tempo entre as duas tentativas formais de reforma tributária

propostas pelo governo Lula, quando o Congresso aprovou, em 2006, a Lei Geral da Micro

e Pequena Empresa – Lei Complementar 123/06, conhecida como “Super Simples” ou

“Simples Nacional” – a qual envolveu a ampliação significativa dos incentivos fiscais

concedidos no regime anterior do Simples, criado em 1996.

 Assim, o histórico recente de tentativas de reforma sugere que sejam feitas as

seguintes indagações: a realização de uma reforma tributária é realmente um problema que

deve ser enfrentado pelas autoridades públicas? Quem quer realizar qual reforma? O Poder

Executivo Federal não tem conseguido mobilizar sua coalizão governista a fim de aprovar

as propostas enviadas ao Congresso? Ou os governadores é que não querem a aprovação

dessa reforma? Ou, então, os empresários é que desejam a manutenção do seu status quo?

Uma análise preliminar indica que as tentativas recentes de reforma tributária não

oferecem respostas unívocas e consistentes a essas questões, pois o comportamento dos
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principais atores – Executivos Federal e Estadual, Parlamentares e Empresários – têm sido

oscilante, ambíguo e fragmentado.

Logo, o desenho dessa pesquisa contemplou três tarefas distintas:

1. Estudo básico da evolução histórica recente do Sistema Tributário Nacional

e das diversas tentativas de reforma tributária empreendidas após a

Constituição de 1988;

2. Revisão da literatura que trata dos principais conceitos e teorias presentes na

hipótese argumentativa: institucionalismo histórico, dependência de

trajetória, fragmentação do empresariado e sociologia fiscal; e

3. Desenvolvimento das categorias analíticas e pesquisa do material empírico

relativo aos incentivos fiscais que suportam o argumento aqui defendido.

1.1 Origens e evolução do Sistema Tributário Nacional
Para entendermos o debate atual da reforma tributária, é preciso conhecer a

evolução histórica da tributação brasileira, cujo ponto de partida mínimo é a mais

significativa reforma tributária já realizada, que ocorreu entre os anos de 1965 a 1967.

Nessa reforma, tem origem o arcabouço básico geral do sistema tributário atualmente

vigente (Nogueira 2005 e Araújo 2005).

Logo após a promulgação da Constituição de 1946, ganha espaço na agenda pública

o tema da reforma tributária, que tinha como justificativa principal o aumento da

arrecadação fiscal3. Afora as despesas com a segunda guerra mundial, o Estado brasileiro

assume cada vez mais novos papéis e encargos, seja na concessão de benefícios sociais,

seja no desenvolvimento da infra-estrutura do país, como o Plano Salte, ambicioso projeto

de investimentos em saúde, alimentação e infra-estrutura, elaborado pelo governo Dutra

(1947-1951).

Durante todo o interstício democrático, de 1946 a 1964, não foi possível realizar

uma reforma tributária que equacionasse as necessidades financeiras do Estado. Nesse

período, o federalismo brasileiro evolui pautado por um sistema de transferências

tributárias cada vez menos suficiente para dar conta das despesas do crescente número de

municípios. Criado pela Constituição de 1946, o sistema de transferências tributárias,

incluía a distribuição aos Municípios de 10% das receitas do imposto de renda e do imposto
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sobre o consumo (futuro IPI), além da distribuição aos Estados e aos Municípios de 60%

dos impostos únicos federais. Esse sistema deu ainda mais incentivos à tendência de criação

de novos municípios – os quais passaram de 1.966, em 1945, para 3.924, em 1966 (Varsano

1996:6).

 Sem a aprovação do Legislativo, o financiamento das crescentes despesas estatais é

viabilizado por outros meios ao alcance do Poder Executivo, como ágios e bonificações na

tributação do comércio exterior4 e emissão monetária – como pode ser visto na Tabela 1–,

além de sucessivos déficits – superiores, por exemplo, a 4% do produto interno bruto em

1962 e 1963.

Tabela 1 – Receitas governamentais: média do período (em % do PIB)

Impostos diversos e

indiretos

Saldo da conta

“ágios e

bonificações”

Emissão monetáriaa

1951 – 1955 8,3 1,8b 2,2

1956 – 1960 8,5 3,4 3,1

Fontes: FGV e Barbosa apud Pinho Neto 1996: 23

a Receita total com criação de moeda, incluindo imposto inflacionário e senhoriagem.

 b A partir de 1953, quando a conta foi criada

Importantes alterações antecederam a reforma de 1965: a tributação aduaneira foi

reformulada em 1957; o imposto sobre o consumo foi tornado não cumulativo em 1958; e o

imposto de renda foi modernizado em 1962 (Varsano 2003:70).

Em 1965, o Ministério da Fazenda contrata a Fundação Getúlio Vargas e constitui

uma comissão de notáveis para a elaboração de proposta de reformulação do sistema

tributário5. Uma das propostas formuladas pela comissão torna-se a essência da reforma

tributária realizada pela Emenda Constitucional 18/65 à Constituição de 1946 e pela Lei

Complementar 5.172, de 1966 – o Código Tributário Nacional –, cujas medidas foram

                                                                                                                                                                                
3 A mensagem presidencial do ano de 1947 considerava a reforma tributária como “assunto de inadiável
execução” (Vianna 1990:119)
4 A política cambial, por meio de monopólio na troca de divisas junto ao Banco do Brasil, permitia o
recolhimento de substanciais ágios. Essa receita consistia, na prática, em tributação do setor agrícola,
responsável por mais de 90% da exportação brasileira do período.
5 Essa comissão era presidida por Luiz Simões Lopes – presidente da FGV à época – e incluía os juristas
Rubens Gomes de Souza e Gilberto de Ulhôa Canto e os economistas Gerson Augusto da Silva – importante
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ratificadas pela Constituição de 1967. Essa reforma tinha como metas genéricas principais

o combate à inflação, a redução do déficit público e a promoção do desenvolvimento

econômico e regional do país.

A reforma de 1965/67 concentrou a competência tributária na União e adotou uma

série de medidas visando conferir mais racionalidade e eficiência ao sistema tributário,

além de colocá-lo a serviço do desenvolvimento econômico e regional, a ser coordenado

pela União.

Segundo Simonsen (1976), a reforma teve como justificativa técnica a eliminação

da desordem tributária, a qual se manifestava em quatro pontos principais: i) na falta de

adaptação da legislação fiscal à inflação; ii) na incidência de impostos indiretos em cascata;

iii) na proliferação de impostos destituídos de funcionalidade econômica6; e iv) na

descoordenação entre impostos da União, dos Estados e Municípios.

Mas, além da justificativa classificada como “técnica” de aperfeiçoamento, ou ainda

da necessidade de financiar o déficit, a justificativa fundamental para a abrangente reforma

era a de que o sistema tributário deveria passar a servir ao desenvolvimento econômico e

regional. Conforme defendeu Gerson Augusto da Silva à época (apud Varsano 1981), “Na

atualidade, os impostos constituem ferramentas que armam os Estados dos meios de ação

que lhe permitem orientar e impulsionar o processo de crescimento econômico. Não mais

se concebe o imposto como instrumento exclusivo de captação de recursos para o

financiamento das despesas públicas.”

Na reforma de 1967, a maioria dos impostos é deixada sob a competência da União

a fim de garantir maior eficiência na condução da política econômica. Estados e Municípios

recebem apenas dois impostos cada, além da transferência de recursos da União, por meio

dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM) e da partilha dos

impostos únicos.

A centralização da competência tributária na esfera federal permitiu que pudesse ser

coordenada a instituição de diversos mecanismos de incentivo fiscal orientados à promoção

do desenvolvimento regional e ao aprofundamento da política de Industrialização por

                                                                                                                                                                                
técnico do Ministério da Fazenda e idealizador da reforma aduaneira de 1957 – e Mário Henrique Simonsen,
futuro ministro da Fazenda no governo Geisel.
6 O então existente imposto do selo, que incidia sobre contratos e não necessariamente sobre signos de riqueza
e renda, é o maior símbolo dessa disfuncionalidade.
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Substituição de Importações – ISI. Até mesmo o ICM, o único tributo relevante em termos

arrecadatórios que não estava sob a competência da União, foi mobilizado para objetivos de

política econômica, pois a União podia conceder isenções nesse tributo – denominadas

“heterônomas”. Como será descrito – e defendido – ao longo dessa dissertação, desde

então, os incentivos fiscais têm sido elemento essencial da política tributária e da política

econômica brasileira, apesar de breves retrocessos em alguns casos.

Uma desconcentração de recursos tributários começa a ocorrer somente em meados

da década de 1980 – apesar de ter havido tentativas anteriores (Varsano 1996:11) –, quando

toma curso efetivo uma trajetória de ampliação das transferências tributárias aos Estados e

Municípios, especialmente, com a aprovação da Emenda Constitucional 23/82, a Emenda

Passos Porto7.

A Constituição de 1988 deu continuidade ao aumento progressivo dos percentuais

de partilha do FPE e do FPM8, mas não alterou significativamente o sistema herdado de

1967. A principal inovação se dá com a criação do ICMS, que surge em lugar do ICM e é

acrescido das bases de incidência correspondentes aos antigos impostos únicos da União e

também dos produtos semi-elaborados, anteriormente isentos.

Todavia, esse movimento de desconcentração tributária vai ser logo revertido. A

evolução tributária nas duas décadas seguintes à Constituição de 1988 será pautada pelo

aumento contínuo da carga tributária, em especial da União, como pode ser visto pela Figura

2, obtida a partir da criação e da majoração de alíquotas de novos tributos cumulativos e

não compartilhados com Estados e Municípios, dentre os quais a CSLL (1988), a Cofins

(1991) – que substituiu o antigo Finsocial (1982) – e o IPMF (1993), que foi substituído

pela CPMF (1996).

Figura 2 – Carga tributária brasileira (% das receitas tributárias dos três entes federativos sobre o PIB)

                                                          
7 A Emenda Constitucional nº 23/82 elevou os percentuais do FPE e do FPM, respectivamente, para 12,5% e
13,5%, em 1984, e para 14% e 16%, a partir de 1985, e fechou brechas legais que haviam permitido à União
reduzir as bases sobre as quais incidiam os percentuais dessas e de outras participações dos Estados e
Municípios (Araújo 2005:20).
8 Seus percentuais aumentam progressivamente, atingindo em 1993, respectivamente, 21,5% e 22,5%. Além
disso, mais 10% da arrecadação do IPI foram destinados aos Estados como ressarcimento pela isenção de
produtos industrializados. É interessante notar que esse aumento das transferências vai favorecer o notável
crescimento no número de Municípios – que vão de pouco mais de 4000 em 1988 a 5.564 atualmente –,
repetindo o fenômeno verificado anteriormente no período de 1946 a 1964.
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Fonte: até 2005, IBGE; 2006 e 2007, SRF

Como a arrecadação desses novos tributos é destinada ao financiamento da

seguridade social – saúde, previdência e assistência social –, os recursos tributários da

União tornam-se cada vez mais vinculados, diminuindo os graus de liberdade do governo

federal para gerir sua política econômica. Em decorrência disso, iniciou-se em 1993 o

procedimento de desvinculação dos recursos federais, com a criação do Fundo Social de

Emergência (FSE), que posteriormente passou a se chamar Fundo de Estabilização Fiscal

(FEF), e atualmente é conhecido como Desvinculação de Recursos da União (DRU), cuja

vigência foi prorrogada até 20119.

A necessidade recorrente de prorrogação tanto do mecanismo de desvinculação de

receitas como da CPMF favoreceram o ressurgimento do debate da reforma tributária nos

últimos anos, sendo que no último episódio desse processo, em dezembro de 2007, somente

a DRU veio a ser prorrogada10.

1.2 Principais propostas de reforma tributária após a Constituição de
1988

Há pelo menos três importantes motivações para o recrudescimento do debate da

reforma tributária logo após a Constituição de 1988, colocando essa reforma como um

objetivo prioritário e permanente na agenda do governo federal e do Congresso Nacional:

                                                          
9 O FSE, criado pela Emenda Constitucional de Revisão 01/94 para vigorar no biênio 1994/95, tornou
obrigatória a desvinculação de 20% do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições federais.
Outras Emendas Constitucionais garantiram o FEF até 1999 (EC 10/96 e 17/97) e a DRU até 2011 ( EC
27/00, 42/03 e 56/07).
10 A CPMF, após ter sido aprovada na Câmara, foi revogada no Senado por 45 votos contra 34.
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1. Desde o início da década de 1980, com a transição democrática, o debate sobre a

reforma tributária vinha ganhando consistência no meio acadêmico, no Poder

Executivo Federal11 e no Congresso Nacional, tendo como principal motivação a

desconcentração de recursos tributários para Estados e Municípios. Entretanto,

conforme já comentamos, a solução dada a essa motivação pela Constituição de

1988 foi efêmera e limitada;

2. Ao longo da década de 1990, a abertura da economia e a mudança do modelo de

desenvolvimento brasileiro induzem a classe empresarial, principalmente a

industrial, a colocar o tema da reforma tributária como um dos fatores chave

para a redução do custo Brasil e para a maior competitividade empresarial frente

à concorrência externa;

3. Por último, o ideário neoliberal e a influência exercida por organismos

multilaterais como o Fundo Monetário Nacional – FMI e o Banco Mundial

colocam essa reforma como essencial para a maior eficiência do Estado, quando

não para sua redução.

Interpretação semelhante é feita por Azevedo e Melo (1997:3). Segundo eles, “O

processo de formação da agenda da reforma tributária dos anos 90 representa, em grande

medida, uma desconstrução da agenda que balizou os trabalhos da Assembléia Nacional

Constituinte de 1987-88. Fortemente descentralizante, complexa e expansionista do ponto

de vista das instituições fiscais, e redistributiva e inclusiva do ponto de vista social, essa

agenda vai gradativamente cedendo lugar a uma agenda balizada pela necessidade de

integração competitiva ao mercado internacional, simplificação e harmonização

tributária, recuperação da capacidade fiscal e tributária da União, e enfoque atuarial do

financiamento da política social.”

Diante da evolução recente do sistema tributário brasileiro, parece razoável

concluirmos que a reforma tributária tende a continuar prioritária na agenda pública, pois:

por um lado, o aumento consistente da carga tributária nos últimos anos, operado

essencialmente por meio da tributação federal sobre o consumo e cumulativa (Cofins, em

especial), tem agravado todas as três motivações acima expostas; e, por outro lado, boa

                                                          
11 Entre 1985 e 1987, uma comissão formada no âmbito do Poder Executivo – a Cretad – elabora uma
proposta de reforma tributária como subsídio para a futura Assembléia Nacional Constituinte (Araújo
2005:19).
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parte das reformas realizadas, como no caso da Lei Kandir (Lei Complementar 87/96), ou

da Mini-reforma tributária do PIS e da Cofins (Leis 10.637/02 e 10.833/03), além de não ter

propiciado maior simplicidade, atendeu apenas parcialmente os principais objetivos

buscados, quais sejam, a desoneração das exportações e a diminuição da cumulatividade.

A seguir são brevemente comentadas as principais propostas que têm influenciado

esse debate, no período posterior à Constituição de 1988.

1.2.1 Propostas simplificadoras: imposto único, não-declaratório e seletivo
Segundo Ferreira (2002:61), o debate em torno da tese do imposto único teve início

em 14 de janeiro de 1990, a partir da publicação de um artigo pelo futuro deputado federal,

Marcos Cintra, no jornal Folha de São Paulo12. Segundo a tese defendida, os 14 impostos

então previstos pelo texto constitucional dariam lugar a apenas um imposto sobre

transações financeiras, cuja alíquota não deveria ser superior a 2%, sendo 1% arcado pela

parte credora e 1% pela devedora na transação.

Em 1991, essa proposta foi formalizada pelo deputado Flávio Rocha no Congresso

Nacional por meio da PEC 17/91, que estabelecia apenas dois impostos de competência da

União: o Imposto sobre o Comércio Exterior, que teria somente uma função regulatória

sobre as transações internacionais, e o único imposto com objetivos arrecadatórios – o

Imposto sobre Transações Financeiras, cuja alíquota seria de 2%, conforme previsto na

proposta formulada anteriormente por Marcos Cintra. A arrecadação do imposto e sua

distribuição entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios seriam efetuadas

automaticamente através do sistema bancário.

Ao lado da idéia do imposto único, logo surgiram propostas menos radicais que

alargavam o universo de signos de riqueza a serem tributados, mas sob certas restrições,

como a de que fossem priorizados os impostos não-declaratórios13 ou, então, os de caráter

                                                          
12 Após esse primeiro artigo, diversas réplicas e tréplicas foram feitas envolvendo, principalmente, dois outros
especialistas tributários: Fernando Resende, futuro presidente do Ipea e principal formulador da PEC 175/95,
e Clóvis Panzarini, alto dirigente da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Além disso, personalidades, como
Roberto Campos, apoiaram publicamente a proposta.
13 Impostos não declaratórios são aqueles em que o fisco não fica na dependência da declaração do
contribuinte acerca do valor da operação a ser tributada, como é o caso da extinta CPMF, ou dos impostos
sobre patrimônio, como o IPVA, ou o IPTU. Já os impostos declaratórios, como o ICMS, IPI ou ISS, são
combatidos devido ao custo de fiscalização, além dos riscos mais altos de haver sonegação.
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seletivo14. As justificativas para essas propostas, no entanto, continuavam sendo,

basicamente, as mesmas: evitar a sonegação de impostos, acabar com a economia informal

e diminuir o desperdício de recursos gastos com atividades relacionadas à cobrança pelo

Estado e ao planejamento tributário realizado pelas empresas.

A influência precursora e mais ativa dessa variante de propostas foi exercida pelo

então deputado Luiz Roberto Ponte, ao longo de toda a década de 1990 (Azevedo e Melo

1997:6). O comumente referido “Projeto” ou “Emenda” Ponte surgiu quando o deputado

foi relator da PEC 17/91 e, posteriormente, foi sendo alterado até se consubstanciar na PEC

46/95.

Outra variante calcada na instituição de impostos seletivos vem sendo defendida

pelo deputado Luis Carlos Hauly, que já apresentou diversas PECs: 48/91, 47/95 e 45/07.

Além de não fortalecer o pacto federativo e de ser altamente cumulativa, a

tributação simplificada é criticada pela sua insuficiência extrativa, que ficou evidenciada

em 1993, a partir de um estudo elaborado pela Secretaria da Receita Federal, que comparou

13 modelos alternativos propostos à época. De todos os modelos, os que tinham menores

capacidades extrativas eram justamente o imposto único do deputado Flávio Rocha e a

emenda Ponte15.

1.2.2 Governo Collor: Comissão Executiva de Reforma Fiscal (1992)
 Como é sabido, o governo Collor transcorreu de forma bastante independente, com

frágil base de apoio partidário junto ao Congresso Nacional. Apesar disso, a agenda de

reformas era intensa e profunda. Nos dois primeiros anos desse governo –1990 e 1991 –, o

sistema tributário sofreu inúmeras alterações visando variados objetivos, como rever o

modelo desenvolvimentista de substituição de importações, equilibrar o orçamento público

e combater à inflação.

                                                          
14 Seletivo porque são escolhidos apenas algumas poucas mercadorias e serviços para ser alvo da tributação
indireta. O critério de escolha é a facilidade de cobrança e a importância financeira de consumo. Com base
nesse critério, têm sido sugeridos para integrar o imposto seletivo os segmentos de cigarros, automóveis,
bebidas, combustível, energia elétrica e telecomunicações.
15 Todas as 13 propostas resultavam em uma carga tributária inferior à verificada naquele ano, de 22,92% do
PIB. Na proposta do deputado Flávio Rocha, iria para 13,12%; na do deputado Luiz Roberto Ponte, para
15,28%; do deputado Luiz Carlos Hauly, 16,98%; do Instituto de Estudos Avançados da USP, 17,08%; do
Instituto Nacional de Assuntos Estratégicos (INAE) e da Força Sindical, 18,5%; do Estado do Rio Grande do
Sul, 19,88%; da Comissão Executiva da Reforma Fiscal, 21,48%; do deputado Germano Rigoto, 21,66%; e,
por fim, do Banco Mundial (Anwar Shah), 22,62% do PIB) (Azevedo e Melo 1997:6).
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A aprovação apenas parcial das medidas tributárias pretendidas e o insucesso no

combate à inflação (Castro Santos et alii 1994) induziram o governo a constituir, em 1992,

a Comissão Executiva de Reforma Fiscal – CERF16, visando elaborar uma abrangente

proposta de reforma fiscal e tributária a ser encaminhada ao Congresso Nacional.

 Dentre as principais propostas elaboradas pela CERF, destacam-se a criação dos

seguintes tributos: Imposto sobre Valor Adicionado (a partir da fusão do IPI, ICMS e ISS)

com cobrança no destino; Contribuição sobre Transações Financeiras; imposto sobre ativos;

e imposto seletivo sobre fumo, automóveis, bebidas, telecomunicações, energia elétrica e

combustíveis. Com exceção do IVA, que seria de competência dos Estados, todos os

demais tributos seriam da órbita da União.

A proposta da CERF, apesar de ter mobilizado a opinião pública, não foi bem

recepcionada pela classe empresarial, que começava a se organizar à época17, contrariada,

especialmente, em relação aos tributos que alcançariam bases de riqueza até então

inexploradas pelo fisco e que atingiriam fortemente as atividades industriais de maior valor

agregado – a contribuição sobre transações financeiras e o imposto sobre ativos (Ferreira

2002:82).

Com a crise política instaurada pelo processo de impeachment do presidente Collor

no segundo semestre de 1992, tornou-se ainda mais difícil a incorporação dos subsídios

elaborados pela CERF à discussão da reforma tributária já em andamento na Câmara dos

Deputados, fazendo com que a discussão fosse adiada para a revisão constitucional prevista

para outubro de 2003.

1.2.3 Governo Itamar e a Revisão Constitucional (1993/1994)
Além das propostas simplificadoras Ponte e Hauly e da proposta elaborada pela

CERF, dezenas de outras PECs versando sobre o sistema tributário estavam em tramitação

no Congresso Nacional quando se iniciou o processo de revisão constitucional.

O debate revisional, no entanto, estava fadado ao insucesso. O governo Itamar,

iniciado em outubro de 1992, transcorreu premido pela necessidade de garantir recursos

financeiros para equilibrar o orçamento de 1993 e às voltas com a crise política deflagrada

                                                          
16 A Cerf, também conhecida como “Comissão Ary Osvaldo”, em referência ao seu presidente Ary Osvaldo
Matos Filho, era integrada por mais seis membros e contava com o apoio de dezenas de outros especialistas.
17 Havia sido recém criada a União Nacional pela Reforma Fiscal, constituída pela Fiesp, CNI e Força
Sindical (Castro Santos et alii 1994:41).



24

pela CPI do Orçamento. Apesar de seu maior diálogo com os partidos e com o Congresso

Nacional, Itamar se viu obrigado – assim como Collor – a construir maiorias no Congresso

a cada votação (Castro Santos et alii 1994:44). A agenda abrangente de reformas herdada

pela proposta da CERF e as discussões travadas no processo revisional não obtiveram

consenso e apenas duas medidas concentraram o debate e lograram ser aprovadas: a

instituição do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira – IPMF e o Fundo

Social de Emergência – FSE.

1.2.4 Governo FHC: PEC 175/95, Proposta Pedro Parente e Substitutivo Mussa
Demes18

Alguns fatores como o amadurecimento do debate, a legitimidade do governo e do

Congresso recém-eleitos e o crescente engajamento da classe empresarial traziam grande

alento quanto à perspectiva de se aprovar a reforma tributária em 1995.

A agenda de reformas constitucionais propostas a partir de 1995 era intensa,

envolvendo, além da área tributária, temas controvertidos como previdência, administração

pública, petróleo e telecomunicações.

Em relação à proposta tributária, o Executivo Federal, no período inicial do governo

Fernando Henrique, mostrou-se pouco coeso e convicto. A PEC 175 foi formulada no

âmbito do Ministério do Planejamento e do Ipea, sem a chancela do Ministério da Fazenda

e da Secretaria da Receita Federal19, e encaminhada em agosto de 1995 ao Congresso

Nacional. As atividades econômicas a ser desoneradas seriam as exportadoras, os bens de

capital e a agropecuária. A principal medida proposta era a fusão do ICMS com o IPI em

um novo imposto de competência conjunta dos Estados e da União, cobrado na origem e

com uma alíquota única – por produto – em todo o território nacional, dividida entre a

União e os Estados, por meio de um mecanismo de compensação denominado barquinho.

As contribuições sociais – Cofins, PIS e CSLL – estavam excluídas da proposta.

Somente em julho de 1996, o relator da PEC 175, deputado Mussa Demes,

apresentou seu primeiro relatório, que foi complementado, posteriormente, em outubro de

                                                          
18 Essa seção se baseia, principalmente, em três detalhados estudos de caso da reforma tributária do governo
Fernando Henrique: Campos (2002) e Melo (2002 ) usam instrumental analítico da ciência política e Ferreira
(2002) retrata a visão do empresariado. Outros dois trabalhos propiciam visão complementar: Baratto (2005),
a dos fiscos estaduais; e Rangel e Netto (2003), a visão do legislativo federal.
19 Importante lembrar que a frente da Fazenda estava Pedro Malan e, do Planejamento, José Serra, os quais
tinham, reconhecidamente, visões opostas de política econômica e industrial.
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1996. Entretanto, nem esse relatório nem outro apresentado pelo mesmo relator em março

de 1998 chegaram a ser votados devido à permanente ausência de quórum. Como o

conteúdo da proposta não era frontalmente contrário à PEC 175 e não houve mobilização

para se obter o quórum necessário para a votação, estava patente, também nesse momento,

a pouca convicção do Poder Executivo em relação ao formato da reforma abrangente a ser

efetivada. Ademais, nesse mesmo período, o Poder Executivo patrocinou a aprovação da

Lei Complementar 87/96 – a Lei Kandir –, que desonerou exportações e bens de capital do

ICMS, realizando, assim, parte da reforma prevista na PEC 175.

O Executivo Federal dá novo e inesperado rumo ao debate da reforma tributária, a

partir da apresentação de uma proposta mais abrangente pelo secretário-executivo do

Ministério da Fazenda, Pedro Parente, em seu comparecimento à comissão de reforma

tributária na Câmara, em setembro de 199720. As principais medidas propostas incluíam a

criação de um IVA sob a competência da União em troca da extinção de todos os tributos

indiretos: IPI, ICMS, ISS, Cofins e PIS. A CSLL seria incorporada ao imposto de renda. Os

Estados ganhariam o Imposto Sobre Vendas no Varejo – IVV21 sobre bens e um imposto

seletivo sobre alguns produtos. Os Municípios receberiam um imposto semelhante ao IVV,

no caso de serviços.

Em março de 1998, Mussa Demes apresentou seu terceiro relatório à Comissão

Especial da Câmara dos Deputados, sem considerar as medidas propostas por Parente e

aproximando-se ainda mais da proposta original da PEC 175 (Campos 2002:151). Já o

Executivo Federal voltaria à cena, primeiro, em abril de 1998, apenas para esclarecer e

alterar levemente alguns pontos da proposta apresentada por Pedro Parente e, depois, em

dezembro de 1998, com o governo Fernando Henrique já reeleito, formalizando uma

Emenda Substitutiva à PEC 175. Essa proposta instituía um novo ICMS, denominado

imposto da federação, compartilhado entre os Estados e a União – mas mantendo ainda a

questão mais sensível da competência ser da União –, em substituição aos diversos tributos

indiretos. Descartou-se a idéia do IVV e os Municípios receberiam 25% da arrecadação dos

Estados.

                                                          
20 Tratou-se de uma proposta não oficial, pois não houve formalização de uma proposição junto ao Congresso.
21 O IVV, previsto pela Constituição de 1988 e revogado na Revisão Constitucional de 1993, é
recorrentemente cogitado em diversas propostas de reforma tributária. Um argumento sempre usado para sua
defesa é o de que ele é adotado nos Estados Unidos. Por outro lado, ele é combatido tanto devido ao seu
caráter cumulativo, como pela dificuldade de fiscalização e cobrança no varejo.
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Como houve a reabertura dos prazos para apresentação de emendas à PEC 175 para

permitir a formalização dessa nova proposta do Executivo, nos primeiros meses de 1999

houve intensa discussão entre os Estados a fim de se apresentar modelos alternativos, tanto

ao barquinho original da PEC 175, como ao modelo proposto por Pedro Parente que

centralizava o IVA na União (Baratto 2005).

Em março de 1999, o tema da reforma tributária passa a receber ainda maior

prioridade na agenda pública, a partir da reinstalação da Comissão Especial da Câmara dos

Deputados. O relator, Demes, e o presidente da Comissão, deputado Germano Rigotto,

percorrem o país para debater a reforma. Depois de meses de intenso debate, no qual 56

expositores foram ouvidos em mais de 200 reuniões, o relator torna pública uma proposta

preliminar em agosto de 1999, que aguça ainda mais o debate. No dia marcado para

votação, 23 de novembro de 1999, o Ministério da Fazenda divulga uma nota à imprensa

condenando as medidas contidas no quarto parecer elaborado pelo relator Mussa Demes, o

qual – a despeito da falta de apoio do Poder Executivo – é finalmente aprovado na

Comissão Especial, obtendo 35 votos favoráveis e somente o voto contrário do deputado

Marcos Cintra – defensor incansável da tese do imposto único.

O parecer aprovado pela Comissão Especial, dentre outras medidas, criava dois

IVAs – um federal e um estadual –, além de um imposto sobre combustíveis, todos eles

com competências normativas federais – a serem definidas em lei complementar – e

compartilhados entre Estados e a União. Ambos os IVAs seguiam a lógica de compensação

proposta originalmente pela PEC 175 – o modelo barquinho – e comportariam somente

cinco alíquotas uniformes em todo o território, mas os Estados poderiam alterar seu

percentual de alíquota em até 20%. Foi mantido o IVV para os Municípios. A alteração

mais sensível – a tributação no destino em vez da origem – seria implementada ao longo de

cinco anos.

A aprovação do parecer pela Comissão Especial dá ensejo a uma áspera troca de

notas à imprensa entre o Ministério da Fazenda e a Comissão Especial, a qual decide então

formar uma comissão tripartite – composta por deputados, executivo federal e executivos

estaduais. Após três meses de intensa negociação, em março de 2000, a Comissão Especial

encerrou seus trabalhos e encaminhou duas propostas para deliberação no plenário da
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Câmara dos Deputados – o substitutivo aprovado e outra proposta destinada a servir como

futura emenda aglutinativa.

Todavia, não houve consenso para deliberação no plenário da Câmara. Sem o aval

do Executivo Federal22, os líderes partidários e o presidente da Câmara, deputado Michel

Temer, não colocam a PEC 175 em votação, que veio a ser definitivamente engavetada em

agosto de 2000, quando o Executivo envia ao Congresso uma nova proposta – informal –

de reforma tributária, a oitava na era FHC. Nos meses seguintes, a Câmara dos Deputados

se viu melancolicamente esvaziada devido ao engajamento dos deputados nas eleições

municipais que se aproximavam.

Em 2001, o governo Fernando Henrique envia uma nova proposta de reforma

tributária ao Congresso Nacional – PEC 383/01 –, que formalizou as propostas informais

apresentadas anteriormente pelo Ministério da Fazenda na comissão tripartite, visando

tratar unicamente do ICMS, porém de forma genérica e transferindo todas as definições

para regulamentação futura por meio de lei complementar. Esse último suspiro não teve,

porém, nenhum desdobramento relevante durante o restante do governo Fernando

Henrique.

1.2.5 Governo Lula (1): PEC 41/0323

O governo Lula, tão logo iniciado, priorizou duas reformas: a da previdência e a

tributária. O presidente teve uma preocupação inicial de buscar – ou, ao menos, de

demonstrar – uma concertação junto aos governadores, que ficou evidenciada na elaboração

da Carta dos Governadores e no gesto simbólico pelo qual todos desceram a rampa do

Palácio do Planalto juntos para levar a proposta ao Congresso, em sinal de concordância

quanto ao conteúdo da reforma que seria proposta.

A PEC 41/03 foi enviada ao Congresso Nacional em abril de 2003, contemplando

quatro objetivos: 1) prorrogar a desvinculação de recursos da União – DRU e tornar

permanente a CPMF, que venceriam no final de 2003; 2) padronizar e unificar a legislação

do ICMS; 3) tornar efetivos e progressivos alguns tributos; e criar o Fundo Nacional de

                                                          
22 O Ministério da Fazenda não aceitou nenhuma das duas propostas, pois temia perder arrecadação e desejava
a aprovação de um texto apenas genérico, de modo que as definições fossem postergadas para sua
regulamentação por lei complementar.
23 Esta seção e a seguinte baseiam-se em Soares 2006 e Baratto 2005. Vale citar ainda o trabalho de Torres
2004, que toma o episódio de reforma da PEC 41 como estudo de caso para defender interessante
interpretação filosófica e sociológica acerca da utopia fiscal inerente ao processo de reforma tributária.
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Desenvolvimento Regional – FNDR, formado a partir da destinação de 2% da arrecadação

do imposto de renda e do IPI, e destinado a áreas carentes em todo o país.

O núcleo principal da reforma centrou-se na reformulação do ICMS, dando clara

continuidade à tendência já verificada no final do mandado do presidente Fernando

Henrique de se buscar uma reforma menos abrangente. Foi proposto um modelo alternativo

para a compensação de receitas nas operações interestaduais que, assim como no modelo

barquinho e todos os demais anteriormente propostos, não se ressentiu de críticas técnicas

dando conta de sua complexidade, ao exigir a submissão do contribuinte aos dois Estados –

origem e destino da operação tributada (Barratto 2005). Os críticos não conseguiram,

entretanto, apresentar uma proposta alternativa que pudesse superar suas fragilidades, de

modo que se tratou de mais um modelo com vantagens e desvantagens.

Cabe destacar que o governo Lula trouxe duas novidades ao processo de reforma

tributária: a vinculação direta do tema do desenvolvimento regional; e a introdução de uma

nova arena de discussão – o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES),

que debaterá ativamente, daí em diante, a elaboração de propostas no âmbito do Executivo.

Como relator da reforma tributária na Câmara, foi escolhido o deputado Virgílio

Guimarães. Em contraste com o episódio anterior de reforma em 1999, a PEC 41 foi

rapidamente aprovada tanto na Comissão Especial (agosto de 2003) quanto no plenário

(setembro de 2003) da Câmara, sendo remetida ao Senado, porém, com algumas

importantes alterações em relação à proposta original– entre as quais a prorrogação do

prazo para “anistia” dos incentivos fiscais irregulares do ICMS –, além da rejeição de

algumas medidas e da inclusão de outras como, por exemplo, a ampliação do Simples para

o Simples Nacional e a prorrogação da Zona Franca de Manaus para mais 10 anos, até

2023.

No Senado, a proposta, renumerada para PEC 74/03, foi aprovada em dezembro de

2003, porém, apenas parcialmente, dando origem à Emenda Constitucional 42/03, contendo

as seguintes medidas: prorrogação da CPMF e da DRU até o final de 2007, divisão da

Cide-combustíveis com Estados e Municípios, criação do Simples Nacional, cobrança de
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contribuições sociais sobre a importação24 e a prorrogação da Zona Franca de Manaus até

2023.

Com relação à essência da reforma tributária – o regime do ICMS –, a solução

consensual no Senado foi bem diferente da adotada pela Câmara. Além de prever diferentes

regras de transição para o ICMS, a proposta lá aprovada surpreendeu ao criar um amplo

imposto sobre valor agregado em substituição ao IPI, ICMS, ISS, Cofins, PIS e as

contribuições ao salário educação e para o “sistema S”, que entraria em vigor a partir de

2007. Assim, parte do texto aprovado no Senado teve, então, de voltar à Câmara.

1.2.6 Proposta Virgílio Guimarães: PEC 285/04
A reforma tributária voltou a ser discutida na Câmara no início de 2004, dessa vez,

pela PEC 285/0425, na qual o relator continuou a ser o deputado Virgílio Guimarães. Mais

uma vez, o substitutivo elaborado pelo relator pôde ser aprovado pela Comissão Especial

sem muita demora em junho de 2004.

Entretanto, não houve consenso suficiente entre os líderes partidários para que o

projeto viesse a ser votado em plenário, o qual foi interrompido, derradeiramente, com o

início da crise política do mensalão em maio de 2005. Segundo Soares (2006:14), as

principais arestas que inviabilizaram a votação foram as regras de transição do ICMS –

prazo de convalidação dos incentivos irregulares e compensação de perdas aos Estados –, a

alegada insuficiência dos recursos do FNDR e o montante de renúncia fiscal da União que

compensaria as perdas estaduais.

1.2.7 Governo Lula (2): PEC 233/08
O crescimento da carga tributária e a necessidade de se aprovar nova PEC

prorrogando a CPMF e a DRU contribuíram para que o tema da reforma tributária voltasse

à agenda pública ao longo do ano de 2007. No Executivo, o então Secretário de Política

Econômica do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy, liderou o novo processo de

                                                          
24 Essa cobrança, antiga reivindicação dos empresários para dar isonomia à produção local, foi,
posteriormente, concretizada pela Lei 10.865/04.
25 Na verdade, foi a PEC 228/04 que originou a nova etapa da reforma tributária. Inicialmente, um único tema
foi tratado – a ampliação da partilha dos Estados e Municípios na Cide-combustíveis, de 25% para 29%, que
foi rapidamente aprovado tanto na Câmara quanto no Senado, resultando na promulgação da Emenda
Constitucional 44/04. Todos os demais temas foram então vinculados à PEC 255/04. Esta, por sua vez,
desmembrou-se em duas outras: a PEC 293/04, que agrupou as inovações trazidas pelo Senado, como a
criação do IVA abrangente e a nova política de desenvolvimento regional associada ao FNDR, mas que não
tiveram andamento na Câmara; e a PEC 285/04.
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discussão. No Senado, uma subcomissão vinculada à Comissão de Assuntos Econômicos –

CAE – realizou várias audiências públicas com especialistas e propôs ao final de seus

trabalhos uma proposta alternativa de reforma tributária, baseada em um único IVA

abrangente. O CDES criou um grupo específico de análise da reforma tributária, que

também conduziu diversas reuniões e elaborou documentos opinativos quanto ao conteúdo

de uma eventual nova proposta.

Algumas variantes de propostas foram tornadas públicas ao longo do ano de 2007

por Bernardo Appy. Apesar da pressão no Congresso para que o Executivo enviasse sua

nova proposta de reforma, esta foi sendo adiada e o debate até o final do ano se restringiu à

prorrogação da CPMF e da DRU

Finalmente, em fevereiro de 2008, o Executivo encaminha a PEC 233/08 ao

Congresso, cuja essência retoma os princípios da PEC 175/95, ao propor a coexistência de

dois grandes tributos sobre valor adicionado: o ICMS, cobrado majoritariamente no destino

(alíquota de origem de apenas 2%) e cuja legislação seria padronizada, a exemplo das

propostas anteriores da PEC 383/01 e 41/03; e o IVA federal, um amplo tributo sobre

operações com bens e prestações de serviço, que substituiria PIS, Cofins, Cide-

combustíveis e contribuição ao salário educação.

O tema da desoneração da folha de salários ganhou prioridade: além da extinção da

contribuição ao salário educação – cuja alíquota de 2,5% incide sobre a folha salarial, a

PEC 233 prevê a desoneração progressiva de 1% ao ano da contribuição previdenciária,

fazendo com que sua alíquota se reduza dos atuais 20% para 14%. A proposta prevê ainda a

fusão da CSLL com o imposto de renda. O IPI, candidato natural a ser também substituído,

não foi contemplado na proposta para não comprometer a existência da Zona Franca de

Manaus. Cabe destacar, ainda, que a proposta prevê uma base mais ampla de partilha de

recursos com Estados e Municípios, incluindo o IVA-f e, caso venham a ser

implementados, o imposto sobre grandes fortunas e demais impostos da competência

residual da União.

Adicionalmente ao FNDR – mantido em relação à proposta anterior da PEC 41 –, é

proposta a criação do Fundo de Equalização de Receitas – FER –, a fim de compensar os

Estados que perderem receitas com a transição para o novo regime do ICMS.
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Para compensar a extinção de diversas fontes de financiamento à seguridade social

– CSLL, Cofins, PIS e contribuição previdenciária –, a proposta define percentuais de

destinação às diversas políticas públicas atingidas, calculados sobre IR, IPI e IVA-f, a partir

de um quadro estático de arrecadação observado à época em que a proposta foi elaborada.

Essa medida gerou muita controvérsia entre grupos da sociedade civil e mesmo no seio do

próprio governo26.

A PEC 233, depois de sofrer pequenas alterações durante o exame de

admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça – CCJ – da Câmara, foi aprovada

pela Comissão Especial, em novembro de 2008, que introduziu diversas mudanças

pontuais, mas controvertidas27.

Porém, mais uma vez, a reforma tributária chegou a um impasse, sem obter

consenso para que pudesse ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Os partidos

de oposição – PSDB e PFL – se recusaram a votar o projeto, reivindicando o adiamento

para março de 200928.

Com o agravamento da crise financeira mundial no final de 2008, fazendo com que

a arrecadação tributária arrefecesse nos primeiros meses de 2009, torna-se cada vez mais

provável que a reforma tributária seja de novo adiada, desta vez para o próximo mandato

presidencial que se iniciará em 2011.

1.3 Apoio empresarial à reforma tributária
A revisão constitucional de 1993 contribuiu para que a classe empresarial buscasse

uma posição mais ativa no processo de reforma tributária. Diferentemente da posição

passiva e defensiva observada durante a Assembléia Nacional Constituinte de 1987, na

Revisão Constitucional de 1993/94 os empresários começam a se organizar em torno de

uma pauta comum de reformas, especialmente a partir da consolidação da Ação

                                                          
26 Carta Cidadã em risco (revista Carta Capital, 28/03/2008). Pesquisadores vinculados ao Ministério da
Saúde divulgaram estudos apontando o risco de comprometimento para o financiamento das políticas públicas
da saúde, as quais já vinham sendo ameaçadas pelo fim da CPMF a partir de 2008 (Reflexões preliminares
sobre o impacto da reforma tributária no financiamento da seguridade social e especificamente da saúde,
disponível em www.Cebes.org.br).
27 Algumas das alterações foram: aumento dos royalties cobrados pelos Estados sobre exploração de minério;
convalidação de incentivos fiscais portuários até 2021, beneficiando além das empresas envolvidas,
especialmente, o Estado do Espírito Santo; e isenção de gêneros alimentícios de primeira necessidade.
28 Ver: Oposição à reforma não é técnica, mas política, diz Appy (Notícia divulgada no site do jornal O
Estado de São Paulo, 27/11/08) e A oposição e a reforma tributária (artigo escrito pelo presidente do PT,
Ricardo Berzoini, e pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Maurício Rands e divulgado no
jornal Folha de São Paulo, 30/11/08).
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Empresarial, um movimento capitaneado pela CNI e criado originalmente para

acompanhar a reforma portuária em 1991 (Campos 2002:56-90, Ferreira 2002 e Diniz e

Boschi 2000 e 2003)29.

No âmbito da Fiesp, segundo Campos (2002), a discussão para o processo revisional

evoluiu a partir da constituição do Grupo Permanente de Política Industrial – GPPI –, que

consolidou os diversos projetos então existentes e contratou a Fundação Instituto de

Pesquisa Econômica (Fipe) da Universidade de São Paulo, a qual elaborou o segundo

projeto de reforma tributária encampado pela Fiesp30. A partir dos debates do GPPI dessa

época surgiu o conceito do fator Brasil, posteriormente, renomeado para custo Brasil.

O projeto Fipe acabou sendo assinado por mais de 40 entidades representativas,

incluindo as principais entidades de cúpula e as representantes dos segmentos de comércio,

essas últimas até então reticentes, pois cogitavam apoiar as idéias de tributação simplificada

e não declaratória defendidas pelos Deputados Luiz Roberto Ponte e Luiz Carlos Hauly, as

quais eram mais benéficas ao segmento comercial.

O momento seguinte ao fracasso da revisão constitucional foi pautado pelo

consenso dos empresários quanto à necessidade de fortalecer um movimento único de

representação, que redundaria na continuidade da Ação Empresarial.

Tornou-se freqüente a reivindicação da reforma tributária na mídia e a organização

de grandes seminários, principalmente pela CNI, logo após o início das atividades

legislativas em março. Todavia, essa movimentação dos empresários não teve resultados

significativos nos primeiros anos do governo Fernando Henrique: Melo (2002) não

reconhece um esforço relevante durante todo o primeiro mandato; Ferreira (2002) nota uma

incipiente inflexão somente a partir de setembro de 1997, com o anúncio da Proposta Pedro

Parente; e Campos (2002) descreve o esvaziamento da discussão no âmbito da Fiesp.

Segundo a interpretação de Melo (2002) e Ferreira (2002), somente durante a

tramitação da reforma tributária em 1999, uma maior coesão empresarial teria ocorrido. Um

                                                          
29 Campos e Ferreira descrevem, especificamente, a organização da ação coletiva do empresariado, em torno
das questões tributárias, a primeira focando a Fiesp e o segundo, o papel da Ação Empresarial. Já Diniz e
Boschi, analisam de forma mais abrangente a evolução recente da organização empresarial em torno de
diversos temas de interesse.
30 O primeiro havia sido elaborado alguns anos antes no âmbito do Departamento de Economia – Decom –
por um grupo de especialistas externos contratados. A principal medida do projeto Fipe era a criação de um
Imposto sobre Vendas a Varejo, o que contrariava, especialmente, os interesses das atividades econômicas
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exemplo citado dessa coesão foi o manifesto Por que apoiar o substitutivo Mussa Demes,

divulgado nos principais jornais brasileiros na véspera da votação do referido substitutivo.

O manifesto era assinado pela Ação Empresarial, quatro das cinco confederações de cúpula

do empresariado – CNI, CNC, CNT, CNIF –, federações de indústrias de 21 Estados e

outras 23 associações, federações e institutos independentes, além das entidades dos

trabalhadores Força Sindical e CGT – Central Geral dos Trabalhadores.

Já Campos (2002) não reconhece ter havido qualquer efetividade da Ação

Empresarial em aglutinar interesses que se traduzissem em resultados concretos durante

todo período de tramitação da PEC 17531. Ela, por outro lado, enfatiza e descreve os

movimentos fragmentários dos industriais, que resultaram na aprovação da Lei Kandir em

1996 e da não cumulatividade do PIS/Cofins em 2002 e 200332.

A partir do governo Lula, parece ter diminuído ainda mais o incipiente movimento

da Ação Empresarial. As entidades representativas deixaram de apresentar propostas

alternativas, como o caso do projeto Fipe. No entanto, a Fiesp e a CNI continuaram

demandando a reforma tributária de forma independente uma da outra. As posições em

relação às propostas de reforma que têm sido apresentadas têm se alterado ao sabor do seu

conteúdo e das possibilidades de aumento de carga tributária.

Assim, em relação à proposta inicial do governo Lula – PEC 41/03 –, apesar dos

empresários vinculados ao CDES a terem apoiado inicialmente, diversas manifestações

posteriores externaram o receio de que ela resultaria em aumento da carga tributária. A

Fiesp divulgou manifesto criticando o aumento da complexidade no ICMS, a continuidade

da cumulatividade, em especial a reforma parcial da Cofins então anunciada, e a proposta

de tornar permanente a CPMF33.

                                                                                                                                                                                
comerciais e dificultava a formação de um consenso mais amplo entre os diversos segmentos do
empresariado.
31 São citadas por essa autora diversas opiniões dos principais dirigentes da Fiesp no período, como Carlos
Eduardo Moreira Ferreira, Horácio Láfer Piva, Adauto Pousa Ponte e do próprio Jorge Gerdau – líder máximo
da Ação Empresarial –, dando conta da omissão e do pouco engajamento de vários e importantes líderes
empresariais para a defesa de causas coletivas como a reforma tributária.
32 Campos (2002:109-116) descreve detalhadamente o surgimento do projeto Temer – PL 3.926/00 – que,
subscrito pelos deputados Moreira Ferreira, Mussa Demes e Michel Temer, propunha medidas que vieram,
posteriormente, a ser concretizadas na Mini Reforma Tributária do PIS em 2002 e da Cofins em 2003, o que
beneficiou sensivelmente segmentos específicos do empresariado industrial.
33 Reforma Tributária proposta está longe da ideal (Sondagem Especial da Confederação Nacional da
Indústria - No.1- Agosto de 2003). Empresário vê falhas em reforma tributária do governo (jornal Folha de
São Paulo, 21/04/2003).
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A continuidade da discussão da reforma no estágio seguinte sob a PEC 285, como

não alterou a sistemática proposta inicialmente, manteve as críticas em relação à

complexidade e à possibilidade de aumento da carga tributária. Além disso, a descrença

quanto à possibilidade de concretização daquele episódio de reforma contribuiu para o

enfraquecimento da cobrança e para a fragmentação de interesses empresarial34.

Com a PEC 233/08, o segmento empresarial manteve o apoio à proposta que estava

sendo formatada pelo relator, deputado Sandro Mabel, durante quase toda a tramitação35.

Entretanto, o parecer aprovado na Comissão Especial incluiu algumas medidas pontuais –

como o aumento da tributação sobre minérios – fazendo com que a classe empresarial

retirasse seu apoio36.

Um último episódio que merece ser destacado é o da não aprovação da continuidade

da CPMF, quando a Fiesp – notadamente por meio de seu presidente Paulo Skaf – liderou

intensa campanha na mídia e no debate público pela sua revogação, contribuindo para que a

proposta de prorrogação da CPMF viesse a ser derrotada no Senado.

Em resumo, a atuação do empresariado no que tange à política tributária no período

mais recente parece estar sendo pautada por um comportamento realista, pontual e reativo,

bastante vinculado à busca de redução da carga tributária.

1.4 Contextualização teórica do argumento dessa dissertação
O argumento central dessa dissertação é o de que o insucesso das tentativas recentes

de reforma tributária deve-se a certa opção de política tributária desenvolvimentista e

extrativa adotada historicamente pelo Estado brasileiro, pautada pela concessão de

incentivos fiscais que envolvem interesses difíceis de serem revertidos – com

características de dependência de trajetória (path dependence).

O desenho de pesquisa foi concebido a partir de um raciocínio contra-factual e

levando-se em conta a premissa metodológica de que o fator causal para o problema

aventado – a não aprovação da reforma tributária – deveria ser o menos contingente

possível (Guerring 2001:147).

Desse raciocínio, resultou a hipótese de pesquisa, na qual a política tributária

historicamente configurada pelo Estado brasileiro tem condicionado o comportamento do

                                                          
34 Fracasso na reforma tributária divide frente empresarial no Congresso (jornal Valor Econômico,
09/02/2004).
35 Cartilha da CNI pede Reforma Tributária já (assessoria de imprensa da CNI, 26/11/2008).
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ator fundamental para o desenlace da reforma tributária – o empresariado –, o qual tem

atuado de forma fragmentada e na busca por rendas (rent seeking), em vez de atuar de

forma concertada buscando o objetivo coletivo pressuposto em uma reforma tributária.

As categorias analíticas que compõem o argumento dessa dissertação foram

desenvolvidas a partir da análise preliminar dos principais objetivos buscados pelas

propostas recentes de reforma tributária – e, também, das medidas aprovadas como

conseqüência do debate dessa reforma. Os fatores explicativos para o insucesso da reforma

tributária foram, assim, agrupados em cinco subtipos de incentivo fiscal:

1. Desenvolvimento regional: Sudene, Sudam e Zona Franca de Manaus;

2. Guerra fiscal do ICMS;

3. Exportações;

4. Regimes de tributação simplificada: Lucro Presumido, Simples e

substituição tributária; e

5. Desenvolvimento econômico.

A seguir são brevemente comentados os principais conceitos e teorias no âmbito das

disciplinas da ciência política e da sociologia que se relacionam e ajudam a esclarecer o

argumento aqui defendido.

1.4.1 Abordagem Institucional histórica
O fio condutor dessa pesquisa é a análise da evolução histórica das instituições

ordenadoras de um conjunto de incentivos fiscais, selecionados com base na premissa de

que esses incentivos têm influenciado os rumos da reforma tributária.

Segundo Evans (2004:62), o paradigma institucionalista propõe uma revisão ao

modelo hegemônico neo-utilitarista do Estado, o qual era parte de uma tradição mais ampla

centrada em um “ator estratégico” ou modelos de “escolha racional” desenvolvidos durante

as décadas de 1970 e 1980. Conforme ele afirma, “Analistas da política americana como

Keneth Shepsle (1987) [The Institutional Foundations of Committee Power] e Terry Moe

(1987) [Interests, Institutions, and Positive Theory: The Politics of the NLRB] verificaram

que algo se interpunha entre o caos que a maioria das regras eleitorais deveria,

teoricamente, provocar e a estabilidade (para não dizer a calcificação) que caracteriza a

                                                                                                                                                                                
36 Empresários criticam itens da reforma (Jornal Folha de São Paulo, 27/11/2008).
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política nos Estados Unidos. A resposta teria de ser as “instituições”, entendidas como

práticas historicamente entrelaçadas e estruturas firmemente estabelecidas” (idem., p.62).

Além dos exemplos de Shepsle e Moe, Evans (2004:63) aponta o trabalho de

Douglas North como exemplo proeminente do desenvolvimento do paradigma

institucionalista no âmbito da disciplina da história econômica aplicada ao tema do

desenvolvimento. “No trabalho posterior de North [Institutions, Institucional Change and

Economic Performance], a análise institucional, definida em termos amplos, ganha maior

importância. Adotando uma postura mais de sociólogo do que de economista, North

enfatiza a “ampla difusão de restrições informais”, observando que “em nossas interações

diárias com outras pessoas, quer seja com a família, em relações sociais externas ou em

atividades de negócios, a estrutura governante é inteiramente definida por códigos de

conduta, normas de comportamento e convenções” (North, 1990, p.36)” (idem, p. 63).

A abordagem institucional histórica busca melhor representar o inter-

relacionamento entre Estado e Sociedade, capturando as restrições impostas tanto aos

agentes estatais como aos privados pelas regras formais e informais que estruturam a vida

social. Essa abordagem leva em conta as capacidades estatais, legados e heranças

inerentes a toda política pública e que influenciam as decisões ulteriores. Conforme salienta

Evans, “os burocratas não são maximizadores independentes. Suas decisões dependem de

contextos institucionais complexos, com interações historicamente enraizadas e

incorporadas em estruturas sociais aceitas pelos indivíduos que trabalham no próprio

Estado” (idem, p.58). Da mesma forma, os agentes privados – os empresários, no caso aqui

em estudo – são constrangidos pelas normas que identificam em seu relacionamento com o

Estado.

A orientação institucional adotada nessa dissertação não ignora a influência dos

agentes privados sobre a política estatal, tão agudamente apontada pelas análises

utilitaristas e exemplarmente materializada no argumento da busca de rendas (rent seeking).

É inegável que os empresários beneficiados com a concessão de incentivos fiscais exercem

todo tipo de influência a que têm alcance a fim de alterar o rumo da política tributária e

melhorar sua posição relativa no pacto social tributário.

No entanto, o eixo analítico aqui estabelecido torna secundária a definição de quem

seria o principal causador da busca de rendas, se o Estado ou o agente privado, pois o
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argumento prescinde de uma definição mais apurada da direção causal na trajetória de

continuidade nos incentivos fiscais. O ponto relevante é o de que essa trajetória enraíza

interesses difíceis de serem revertidos.

1.4.2 Dependência de trajetória
O interesse em explorar o campo teórico que cerca o conceito de dependência de

trajetória (path dependence) advém da constatação de que o objeto de estudo dessa

dissertação – os incentivos fiscais – apresentam distintas tendências de reprodução e

permanência temporal. Os interesses do empresariado e o imperativo de continuidade das

políticas públicas, usualmente atrelados a esses incentivos fiscais, contribuem para que suas

trajetórias históricas sejam de difícil reversibilidade.

A dependência de trajetória vem sendo precisada analítica e conceitualmente em

diversos trabalhos recentes. Há uma variabilidade de definições, desde as menos rígidas,

como a de que “o acontecimento de um ponto anterior no tempo afetará os possíveis

resultados de uma seqüência de eventos em um momento futuro” (William Sewell apud

Thelen 2003:218), até outras mais restritivas como a de que “somente há dependência de

trajetória se for possível identificar seqüências históricas em que eventos contingentes

propiciam padrões institucionais ou cadeias de eventos com propriedades determinísticas”

(Mahoney 2000:507).

Thelen (2003) formula a definição pela qual melhor podemos interpretar a trajetória

dos incentivos fiscais tratados nessa dissertação. Segundo ela (nota 21 na pág. 221), “nós

podemos pensar em dependência de trajetória na política como envolvendo significativa

(mas não ilimitada) abertura para pontos de escolha e alguns graus de liberdade na trajetória

subseqüente, mas onde a reversibilidade é pouco provável.”

Em geral, as definições mais restritivas colocam muita ênfase sobre o “momento

inicial” da trajetória, como sendo um momento contingente, exógeno e imprevisível,

segundo Mahoney (2000:508), “não podendo ser explicado com base em condições

históricas anteriores”. Arthur Stinchcombe (apud Pierson 2004:45) define esse momento

como sendo uma causa histórica: “algum evento ou processo inicial que gera um resultado

particular, que é então reproduzido através do tempo mesmo que o evento ou o processo

inicial não ocorram mais”.
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Esse evento contingente que dá início à trajetória dependente ganhou maior precisão

analítica a partir do influente trabalho de Collier e Collier (1991), o qual tem muito

estimulado o uso do conceito de conjuntura crítica (critical juncture)37. Segundo eles (pág.

29), “conjuntura crítica pode ser definido como um período de mudança significativa, que

tipicamente ocorre de variadas maneiras em diferentes países (ou em outras unidades de

análise) e sob hipóteses de distintos legados”. Legados (legacies), por sua vez, são

definidos como sendo “a seqüência de eventos políticos, relacionamentos e dinâmicas de

mudança, considerados hipoteticamente como sendo resultados da conjuntura crítica” (pág.

785).

Esse conceito está presente na nossa argumentação, pois, principalmente, duas

conjunturas críticas são aqui vislumbradas: o autoritarismo político do regime militar que

possibilitou a reforma tributária de 1965; e a transição democrática e a Constituição de

1988 que, ao legitimar os governadores a buscarem o desenvolvimento de seus Estados,

permitiram o acirramento da guerra fiscal do ICMS. Os legados seriam, no primeiro caso, a

mobilização da tributação para o desenvolvimentismo estatal e, no segundo caso, a

descentralização desse mesmo desenvolvimentismo para os Estados da federação.

Pierson (2004), toma como base o conceito de retornos crescentes (positive

feedback) – usualmente aplicado à interpretação de fenômenos econômicos e tecnológicos38

– para descrever trajetórias históricas de fenômenos políticos e sociais. Em um processo

com retornos crescentes, cada evento da seqüência temporal tende a estar cada vez mais

pré-condicionado a manter a tendência delineada inicialmente. Conforme defende Brian

Arthur (apud Pierson 2004:24), quatro características de uma tecnologia e seu contexto

social favorecem os retornos crescentes:

1. Grandes custos fixos inibem a replicação de determinada estrutura ou

configuração tecnológica, conspirando para que um só padrão torne-se

hegemônico;

                                                          
37 Collier e Collier fazem uma análise histórico-comparativa da incorporação dos trabalhadores ao movimento
sindical em oito países da América Latina. A conjuntura crítica é um conceito chave para designar quando e
como ocorre essa incorporação em cada país.
38 Na economia, Paul Krugman pôs em xeque o tradicional princípio neoclássico de retornos decrescentes, ao
apontar como a concentração geográfica de indústrias ocorre em função do princípio oposto de retornos
crescentes (increasing returns), devido à ação racional dos agentes em busca de menores custos logísticos; já
na tecnologia, os trabalhos de Paul David e Brian Arthur (apud Pierson 2004) desenvolvem esse mesmo



39

2. Efeitos de aprendizagem: conhecimentos ganhos na operação de sistemas

complexos favorecem a continuidade de seu uso;

3. Efeitos de coordenação derivados das externalidades de rede39 geram

incentivos para que novos usuários adotem a tecnologia prevalecente;

4. Expectativas adaptativas induzem os indivíduos a escolherem a opção mais

provável, configurando uma profecia auto realizável (self-fulfilling).

Transplantando o conceito para a análise de fenômenos políticos, Pierson (2004:31-

40) destaca quatro aspectos específicos que favorecem a ocorrência de retornos crescentes

também na política:

1. Natureza coletiva da política torna as conseqüências da ação individual

dependente da ação dos demais membros da coletividade, dificultando a

concertação em torno de uma eventual intenção de mudança;

2. Densidade institucional da política favorece a inércia: regras constitutivas

de instituições formais e políticas, para serem alteradas, demandam

negociações e outros custos, além de tempo; com a crescente

complexificação institucional, os atores sociais assumem cada vez mais

compromissos com base nas instituições vigentes, dificultando a aceitação

de modelos alternativos40;

3. Autoridade política e assimetria de poder permitem que sejam alteradas as

regras do jogo – instituições formais e políticas públicas –, aumentando

ainda mais a assimetria de poder e em troca do condicionamento de eventos

futuros; a continuidade de determinada trajetória fica assim favorecida, caso

seja desejado por quem tem mais poder;

4. Complexidade e opacidade da política. Tomando-se como comparação a

lógica da esfera econômica, os fenômenos políticos são bem mais ambíguos

                                                                                                                                                                                
conceito, por exemplo, para explicar como houve a consolidação do sistema QWERTY como padrão de
teclado na datilografia – e, posteriormente, na computação.
39 Exemplos de externalidade de rede são bem evidentes nos serviços de telecomunicação: cada novo membro
aumenta o valor da rede; a expansão da rede está vinculada à manutenção de padrões que garantam seu
correto funcionamento, etc.
40 Essa característica pode ser exemplificada pela difícil reversão da trajetória de continuidade da guerra fiscal
do ICMS, onde o cancelamento dos incentivos já concedidos é tortuoso: a simples expectativa de término
estimula a concessão de novos incentivos pelos Estados; existem complexos e nem sempre conhecidos
cálculos e negociações entre empresas e governos estaduais; e os mecanismos operacionais prontamente
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e imprecisos; as cadeias causais que levam a eventuais ineficiências nas

políticas públicas são longas e incomensuráveis; a interpretação social sobre

o jogo político é viesada pelas “primeiras impressões” e prescinde de

transparência sobre seu processo decisório. Assim, o diagnóstico e

convencimento para eventual mudança de processos e instituições políticas é

complexo e tortuoso.

A longa trajetória experimentada pelos incentivos fiscais no âmbito da Sudam e da

Sudene exemplificam muito bem essa última característica e também as demais destacadas

por Pierson, pois aqueles incentivos ganharam sobrevida diversas vezes e mantiveram sua

longeva trajetória de existência, mesmo com o diagnóstico de deficiência atribuído a

múltiplas causas, em especial ao déficit de capacidades estatais para garantir a correta

implementação das políticas públicas associadas aos incentivos fiscais.

Douglas North (apud Thelen 2003:220) elaborou um dos clássicos exemplos na

literatura de dependência de trajetória que aplicou a noção de retornos crescentes. Segundo

North, a interpretação para as trajetórias divergentes da Inglaterra e da Espanha sugere que

a precoce emergência do parlamento na Inglaterra a colocou em uma trajetória

fundamentalmente diferente (em termos de direitos de propriedade e previsibilidade nos

negócios) daquela tomada pela Espanha. As instituições derivadas desta divergência inicial

teriam propiciado um encadeamento de longo prazo e de difícil reversão, explicando

diferenças substanciais no crescimento econômico de ambos os países.

Além das trajetórias com retornos crescentes, conforme esclarece Mahoney

(2000:509), a literatura aponta outro tipo de trajetória dependente, denominada reativa. Esta

última pressupõe que os eventos da seqüência sejam, ao menos em parte, uma reação a

eventos temporalmente antecedentes.

A guerra fiscal, novamente, serve como exemplo para o tipo de trajetória reativa,

pois, muitas vezes – como no caso da expansão na oferta de crédito presumido, iniciada,

aparentemente, a partir de 1997 (Baratto e Lobato 2007:48) –, os Estados passaram a

conceder incentivos fiscais como resposta a mesma ação operada por outros Estados, a fim

de proteger o empresário local.

                                                                                                                                                                                
disponíveis e a competência autocrática do Executivo para conceder os incentivos favorecem sua
continuidade.
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Apesar da conceituação de dependência de trajetória defendida por Mahoney (2000)

ser bastante restrita e de difícil aplicabilidade para a identificação de situações empíricas,

ele traz importante contribuição ao apresentar uma tipologia – transcrita em parte na Tabela

2 – de distintos mecanismos analíticos que explicam tanto a continuidade como a

possibilidade de mudança nas trajetórias históricas institucionais.

Tabela 2 – Tipologia de explicações para a trajetória dependente na reprodução institucional

Explicação

utilitária

Explicação

funcionalista

Explicação baseada

em poder

Explicação baseada

em legitimação

Mecanismos

de

reprodução

Instituição é

reproduzida através

da avaliação de seu

custo-benefício

pelos atores

Instituição é

reproduzida porque

ela tem determinada

função no sistema

como um todo

Instituição é

reproduzida porque

é suportada por um

grupo de elite e de

mais poder

Instituição é

reproduzida porque

atores acreditam que

é moralmente justo

ou apropriado

Mecanismos

de mudança

Crescentes pressões

competitivas;

processos de

aprendizagem

Choque exógeno

que transforma as

necessidades do

sistema

Enfraquecimento

das elites e

fortalecimento de

grupos

subordinados

Mudanças nos

valores ou crença

subjetiva dos atores

Fonte: Mahoney (2000:517)

Essa tipologia é útil, por exemplo, ao apontar como a explicação baseada na

legitimação faz bastante sentido para o caso da longa trajetória histórica de ações

promovidas pela União visando o desenvolvimento regional, em especial no Nordeste onde,

desde os tempos do Império (Hirschman 1965), sempre foi grande a solidariedade em

relação aos estragos da seca e à pobreza em geral. Assim, a longevidade na concessão de

incentivos fiscais no âmbito da Sudam e da Sudene parece dever-se sobremaneira a

aspectos legitimadores, pois essas medidas parecem justas ou apropriadas.

1.4.3 Fragmentação do empresariado
Na literatura que discute o papel do empresariado – seja para a consolidação da

democracia seja para a promoção do desenvolvimento –, vale destacar inicialmente, sob o

ponto de vista sociológico, a obra de Florestan Fernandes, que contribui significativamente

para que haja certa imanência da tese de debilidade do empresariado e de seu insuficiente

papel político empreendido historicamente no desenvolvimento da sociedade brasileira.

Como defende o prefaciador de seu livro, José de Souza Martins, “A revolução burguesa no
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Brasil é um livro que pode ser visto como o último grande estudo do ciclo de reflexões

históricas e sociológicas abrangentes, sobre o destino histórico do país, aberto com a

Revolução de 1930” (Fernandes 2006:12).

A força do argumento relativo ao empresariado que subjaz da interpretação de

Florestan deve-se, antes, à influência de sua análise acerca de como se deu – e

provavelmente continuaria a se dar – o padrão de desenvolvimento da sociedade brasileira;

quais seriam os mecanismos de nosso atraso; e o arcaísmo que obliterava o surgimento do

moderno. O quarto capítulo de A revolução burguesa no Brasil, no qual Florestan interpreta

a formação da ordem social competitiva no Brasil, é especialmente importante para

justificar o caráter da modernização conservadora operada ao longo de décadas, cujos

reflexos da escravidão e do peso da mentalidade tradicionalista influenciaram nossas elites

e burguesia e condicionaram a introdução de um capitalismo incompleto e distorcido

quando comparado ao modelo europeu ou americano. Daí deriva uma importante

conclusão, segundo a qual um suposto autoritarismo ou uma ausência de liberdade e atraso

brasileiro repousariam, antes, em sua sociedade e não no Estado.

Assim, Florestan atribui a debilidade da burguesia ao seu ethos patrimonialista,

historicamente incrustado na sociedade brasileira, tornando aquela classe incapaz de

unificar seus interesses em um ritmo mais rápido e por meio dos caminhos institucionais

possíveis – associações patronais, partidos políticos e do Estado (Fernandes 2006:360-409).

Adicionalmente a essa vertente sociológica, também no campo teórico da Ciência

Política há variadas teses de debilidade da burguesia no Brasil, assim como interpretações

matizadoras que relativizam e dão conta de uma força e até de união do empresariado em

momentos específicos da história brasileira. De acordo com a revisão de literatura feita por

Mancuso (2007)41, o debate mostra-se cíclico e recorrente, desde a década de 1950, quando

o empresariado foi colocado em destaque pela matriz ideológica que deu suporte à

orientação estatal nacional-desenvolvimentista.

A fragmentação de interesses do empresariado brasileiro – conforme defendido por

Schneider (2004), Weyland (1998) e Power e Doctor (2002) – deriva, principalmente, da

                                                          
41 Mancuso defende o argumento de que de 1950 até os tempos recentes teria havido cinco ondas sucessivas
de interpretação acerca do papel político do empresariado, sendo que a uma onda positiva, em que o
empresariado era visto como “forte”, se sucedeu uma interpretação seguinte contrária, na qual ele era fraco ou
fragmentado, e assim por diante.



43

estrutura corporativa do Estado brasileiro, criada na década de 1930 e 1940 pelo governo

Getúlio Vargas. Essa estrutura, vigente até hoje42, determina a existência de uma

representação de interesses do empresariado oficial, hierárquica e obrigatória, na qual co-

existem três níveis de representação: sindicatos para cada atividade econômica em uma

dada região; federação no nível estadual agrupando o conjunto de sindicatos de acordo com

cinco categorias – indústria, comércio, agricultura, finanças e serviços – e, por último,

cinco confederações de cúpula em nível nacional que agrupam o conjunto de federações no

nível estadual. O que determina a existência desse conjunto de entidades corporativas é a

garantia constitucional de que seu financiamento é obrigatório por meio do imposto sindical

devido por todas as empresas a apenas uma entidade em uma dada região – princípio da

unicidade sindical – e compartilhado pelas federações e respectivas confederações43.

Segundo os autores mencionados, essa estrutura corporativa propiciou o surgimento

de estreitas organizações representativas, controlada pelo Estado e descoladas do

verdadeiro interesse das empresas. Esse descolamento deriva tanto dos limites impostos

pelo Estado à autonomia da representação do interesse privado como de efeitos distorcivos

de sua representatividade. Nas confederações de cúpula, como na CNI, as federações

industriais de cada Estado têm o mesmo valor representativo (voto), independentemente de

sua contribuição relativa em termos de outras métricas, como produção industrial,

empregos, etc. Nas federações estaduais, da mesma forma, os sindicatos têm o mesmo valor

de voto entre si.

Segundo, ainda, aqueles autores, outro fator de fraqueza no papel político do

empresariado brasileiro decorre da ausência de entidades abrangentes de representação do

empresariado, em flagrante contraste com a realidade verificada em outros países latino

americanos, como no caso do México.

Contraponto influente na literatura foi desenvolvido por Eli Diniz e Renato Boschi

em diversos trabalhos (por exemplo, 2000 e 2004). Esses autores destacam a relevância da

consolidação de uma representação dual do empresariado, integrada por sindicatos oficiais

e associações espontaneamente criadas pelas lideranças empresariais. Essas associações,

                                                          
42 A Constituição de 1988 trouxe inovações que diminuíram o controle do Estado sobre os sindicatos –
acabou, por exemplo, com a exigência de autorização para seu funcionamento –, aumentando sua autonomia,
mas mantendo o princípio da unicidade sindical e a obrigatoriedade de pagamento do imposto sindical.
43 Da arrecadação do imposto sindical, 60% ficam com o sindicato, 15% com a federação e 5% com a
confederação; os 20% restante ficam com o governo federal para execução de políticas públicas.
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denominadas “extra-corporativas”, coexistem com sindicatos nos diversos segmentos da

atividade produtiva. As empresas, mesmo obrigadas a pertencerem a determinados

sindicatos, sempre puderam optar por também se vincularem a associações, com vistas à

melhor representação de seus interesses. Assim, uma empresa do setor de máquinas está

vinculada tanto ao Sindmaq (corporativo) como à Abimaq (extra-corporativo).

Essa estrutura dual historicamente configurada permitiu, não só a adaptação dos

empresários frente aos imperativos de natureza econômica e política, como também a longa

sobrevivência da representação oficial corporativa. Segundo eles (2000:27), “na medida em

que os industriais garantiram, desde a oficialização da estrutura corporativa na década de

30, a não-obrigatoriedade de afiliação, puderam contornar, através da estrutura dual, o

conhecido problema do free-rider (OLSON, 1965).”

De qualquer forma, essa visão mais positiva em relação à organização dual de

interesses do empresariado não contraria nosso argumento. Antes, ela o confirma, pois a

política tributária orientada pela concessão de incentivos fiscais dá importante ensejo ao

fortalecimento das associações restritas e focadas em determinados segmentos econômicos

ou produtos industriais, como o caso exemplar da Abdib (bens de capital), ou da Anfavea

(automobilístico). Como essa dissertação descreve em vários momentos, estes segmentos

econômicos, assim como diversos outros, têm sido beneficiados permanentemente com

concessões específicas de incentivos fiscais desde a década de 1960.

Os argumentos sistematizados por Schneider (2004) ressaltam a importância do

papel estatal como indutor ou não da fragmentação na representação de interesses do

empresariado. Em sua análise dos micro-fundamentos que induzem à ação coletiva, ele

refuta a análise estática em relação à atuação do Estado e defende a incorporação das

reações dinâmicas às ações estatais, especialmente, em resposta a crises econômicas e a

novas estratégias de desenvolvimento. Do ponto de vista teórico, a questão central que está

em jogo em sua concepção é a relativização do argumento da busca de rendas (rent

seeking), no sentido de que o Estado também tem responsabilidade para com o

comportamento individualista e predatório dos agentes privados.

Schneider (2004:22-23) chama atenção para o fato de que, apesar do trabalho de

Mancur Olson – The Rise and Decline of Nations (1982) – ter relegado ao Estado o papel

de vítima da atividade predatória de coalizões distributivistas, a teoria desenvolvida
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anteriormente no trabalho de Anne Krueger – The political economy of the rent seeking

society (1974) – começa com o Estado: é a provisão inicial de rendas pelo Estado que

transforma os capitalistas em buscadores de rendas (rent seekers). No entanto, muitos

trabalhos posteriores ignoram essa passagem e colocam em foco apenas o modo como

grupos predatórios extraem rendas dos vulneráveis Estados.

Essa relativização teórica está presente no argumento desenvolvido ao longo dessa

dissertação, pois lembremos: o Estado, ao conceder incentivos fiscais, estimula a busca de

rendas pelos empresários, seja na guerra fiscal do ICMS, seja nos incentivos atrelados à

política industrial ou regional.

A evolução histórica da representação de interesses do empresariado brasileiro,

conforme analisada por Schneider, revela uma notável falta de compromisso do Estado em

fortalecer a agregação de interesses da classe empresarial e, em especial, de propiciar o

desenvolvimento de uma entidade abrangente de representação de interesses. Assim, sua

interpretação histórica realça a não contribuição do Estado em diversos momentos

históricos: nos anos 50, a política econômica privilegia o fortalecimento de estreitas

associações setoriais, como o Sindipeças, além da entidade de cúpula industrial – CNI – ter

começado a perder representatividade, com a eleição de presidentes oriundos de Estados

nordestinos e vinculados a grupos empresariais marginais; tanto no governo militar das

décadas de 1960 e 70, quanto nos governos democráticos posteriores, os contatos pessoais

foram estimulados a interferir na condução da política pública, em vez de se

institucionalizar o acesso via entidades representativas do empresariado; por fim, a

expectativa em relação ao governo Lula era a de que o cenário continuaria o mesmo, entre

outros motivos, porque o CDES – importante inovação institucional desse governo na sua

relação com a sociedade civil – era composto por membros indicados discricionariamente

pelo presidente da República, no caso dos empresários selecionados, sem qualquer

necessidade de vinculação às entidades representativas do segmento empresarial.

Destacamos, por fim, um argumento adicional apontado por Weyland (1998:77-

79)44 para explicar a fragmentação de interesses do empresariado e que tem estreita ligação

com o argumento utilizado nessa dissertação. Segundo Weyland, a pesada intervenção

estatal sobre a economia estimulou, ao longo das décadas de política nacional-
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desenvolvimentista, a atuação individual do empresariado em busca do extenso leque de

licenças, subsídios, incentivos fiscais e outras formas de interação com o Estado.

1.4.4 Sociologia fiscal
A literatura em língua portuguesa em torno do tema da sociologia fiscal é bastante

escassa45, o que contrasta com a crescente atenção dedicada a essa abordagem teórica por

analistas estrangeiros46, especialmente, a partir da publicação de Of Rule and Revenue, de

Margaret Levi (1988), e da abrangente revisão de literatura realizada por John L. Campbell

(1993).

Segundo Campbell (1993: 164), a sociologia fiscal difere de outras abordagens por

colocar em foco as complexas interações sociais e contextos histórico-institucionais que

unem o Estado à sociedade e constrangem as políticas fiscais e seus efeitos.

A breve referência que será aqui feita à literatura de sociologia fiscal é importante

para a inserção do argumento dessa dissertação em um quadro analítico que busca explicar

como a tributação tem sido configurada historicamente em resposta a um processo

legitimador, no qual o Estado tem sido constantemente chamado à regular e desenvolver a

atividade capitalista.

Nessa literatura, quatro vertentes analíticas nos ajudam a entender os princípios

basilares e determinantes da evolução tributária no Estado moderno. A primeira e mais

antiga é a que analisa o papel da tributação na formação do Estado nacional (state

building); as outras três vertentes buscam caracterizar o perfil e a capacidade extrativa de

determinado Estado tributador com base em três diferentes inclinações teóricas:

institucionalismo-histórico, escolha racional e culturalismo.

Joseph Schumpeter, mais comumente conhecido pelas suas contribuições ao tema

do desenvolvimento econômico e pela sua interpretação realista do processo de decisão

política47, foi quem primeiro propôs e sistematizou a abordagem da sociologia fiscal.

                                                                                                                                                                                
44 Weyland ressalta (1998:91, nota 7) que esse argumento se baseia no trabalho elaborado por Ben Ross
Schneider (1992): The Rise and Collapse of the Developmental State in Brazil and Mexico.
45 Duas exceções recentes são Arretche (2005) e Melo (2005).
46 O desenvolvimento recente dessa literatura pode ser visto em Lledo, Schneider e Moore (2004) e Moore
(2007).
47 Schumpeter (2008 [1942]) desenvolveu o conceito de destruição criativa – de ampla utilização por
administradores e economistas – e apontou as dificuldades de se chegar a uma decisão racional no embate
político sob o sistema capitalista da primeira metade do século XX – interpretação influente no âmbito da
ciência política.
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Schumpeter reparte esse mérito “fundador” com Rudolf Goldscheid, que formulou em 1917

a máxima de que “o orçamento é o esqueleto do Estado despido de todas as enganosas

ideologias [the budget is the skeleton of the state stripped of all misleading ideologies]”

(Schumpeter 1991[1918]:6).

O artigo seminal de Schumpeter The Crisis of the Tax State tem o objetivo de

responder se o Estado capitalista (tax state) da época seria capaz de enfrentar as pressões

financeiras advindas da primeira guerra mundial (Swedberg 1991:47). As reflexões de

Schumpeter revelam a importância da extração tributária para a organização econômica e

para a estrutura social de uma nação; mais especificamente, revelam os fatores causais que

primeiro condicionaram a utilização de tributos para a conformação dos Estados europeus e

que, de certa maneira, estão presentes ainda hoje como objetivos legitimadores do Estado.

Ele defende o argumento de que o Estado moderno capitalista – considerando-se o caso da

Áustria e da Alemanha – surgiu no final da Idade Média como decorrência das

necessidades financeiras dos príncipes e demais nobres, que foram se convencendo da

importância do financiamento coletivo das despesas de guerra contra os turcos e

constituíram um sistema tributário estatal administrado burocraticamente, de forma

incipiente já na segunda metade do século XVI (idem: 102-108).

Norbert Elias também ajuda a entender como a tributação foi sendo mobilizada

durante a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa. Em sua obra O Processo

Civilizador, Elias descreve como a formação do Estado na Europa medieval e absolutista –

tomando como base a história da Inglaterra, França e Alemanha – se deu de forma não

planejada e ambivalente, na qual o Estado somente surge após sucessivas fases de

competição entre nobres rivais, que redunda na monopolização concomitante de recursos

financeiros e bélicos, inicialmente, de caráter privado e, em um momento posterior,

público.

Elias (1993:171-190) descreve a sociogênese do monopólio da tributação como um

processo cambiante, pautado por constantes resistências por parte dos senhores feudais – os

principais contribuintes da época – e que somente pôde ocorrer com a deflagração de

sangrentas guerras – no caso da França, a partir da Guerra dos Cem Anos –, quando os

diversos senhores feudais passaram a consentir com a centralização tributária e o aparato

estatal de arrecadação de tributos foi se consolidando. O curso da história posterior, com o
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desenvolvimento de cidades e proliferação de revoltas urbanas também colocou à prova o

modelo absolutista que pôde, no entanto, sobreviver, devido ao “antagonismo entre os

vários grupos da sociedade que dava força à função central” (idem: 181).

Charles Tilly (1996) lança em seu livro Coerção, Capital e Estados Europeus um

argumento persuasivo relativo ao papel diferenciado da tributação na origem dos Estados

europeus “modernos” e que confere interessante nuance dentro da literatura que trata da

Construção do Estado Nacional (State Building). Considerando um esquema de

organização societal vinculado a uma lógica dual em que os povos medievais teriam se

orientado pelo predomínio ou do capital ou da coerção – presentes, respectivamente, nas

cidades e nos estados –, Tilly procura explicar porque o sistema de estados nacionais

acabou prevalecendo sobre as variantes do império e da soberania fragmentada em cidades-

estados. A tributação desempenha relevante papel diferenciador entre os sistemas políticos

resultantes, pois, conforme Tilly argumenta (apud Moore 2007:9), onde – em vez de

simplesmente tributar coercivamente – os governantes foram motivados a barganhar na

tributação, no financiamento do Estado e no desenho da política pública com as pessoas

que controlavam grande quantidade de capital, Estados tenderam a se tornar mais capazes,

especialmente na guerra, e mais controláveis e responsivos a seus cidadãos.

Considerando o contexto da América Latina, Centeno (2002) defende que a guerra

não contribuiu da mesma maneira para a formação do Estado nesses países, pois o

financiamento externo para as despesas estatais tornou menos necessária a coerção

doméstica, atrasando o desenvolvimento de instituições políticas representativas na

América Latina.

Steinmo (1993), autor mais influente da vertente analítica institucionalista-histórica,

desenvolveu um estudo histórico-comparativo que ilustra como diferentes instituições

políticas – consideradas a partir do estudo de caso de três países: Suécia, Inglaterra e

Estados Unidos – têm influenciado o desenho do sistema tributário ao longo do século XX.

Um dos resultados de sua abordagem é o questionamento ao senso comum que usualmente

considera o Estado de Bem Estar (Welfare State) como sendo decorrente de valores ou da

ideologia de uma sociedade. Segundo seu argumento, “a Suécia gasta mais em programas

públicos que os Estados Unidos porque os suecos arrecadam mais recursos tributários. As

autoridades suecas têm sido mais capazes de extrair recursos porque os Sociais Democratas
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na Suécia puderam construir um sistema tributário de base mais ampla e eficiente. Não foi

uma falta de vontade, mas a fragmentação da autoridade política norte americana que

minou os reformadores tanto na presidência como no Congresso em seus esforços para

aumentar a base e introduzir a tributação sobre o consumo” (idem: 196). Conforme defende

Steinmo, a fragmentação política norte-americana é a principal explicação para as inúmeras

isenções fiscais lá adotadas, pois o desenho institucional prevê fortes comissões no

Congresso, que induzem ao atendimento de interesses específicos (constituencies) dos

parlamentares.

Na vertente baseada em argumentos de escolha racional, o modelo desenvolvido por

Margaret Levi (1988) em seu livro Of Rule and Revenue tem sido referência bastante

influente, devido a sua simplicidade e grande poder explicativo48. Com base em alguns

estudos de caso específicos49, o modelo do governante predatório (predatory rule) de Levi

parte da premissa de que o Estado maximiza sua extração de recursos estimulando o

cumprimento quase voluntário (quasi-voluntary compliance) das obrigações tributárias por

parte dos contribuintes e condicionado por três fatores causais: relativo poder de barganha

frente aos cidadãos; custos de transação para implementar a política tributária; e taxa de

desconto intertemporal, ou seja, a premência com que os recursos são necessários no

presente vis-à-vis o futuro.

O modelo de Levi parece ser bem adequado para explicar diversos aspectos da

política tributária brasileira. Um caso emblemático em que ele bem se enquadra diz respeito

ao mecanismo de substituição tributária, o qual visa diminuir os custos de transação e evitar

a sonegação de impostos, ao favorecer a conduta quase voluntária dos contribuintes.

Lieberman, em sua tese de doutorado (2003), apresenta uma interpretação analítica

culturalista, que é de especial interesse, pois se refere a uma análise histórica-comparativa

das políticas tributárias no Brasil e na África do Sul. Partindo da premissa de que clivagens

pré-existentes em ambos os países – no Brasil, a clivagem regional e, na África do Sul, a

racial – teriam favorecido à constituição de diferentes Comunidades Políticas Nacionais

                                                          
48 Cheibub (1998), por exemplo, testa empiricamente o modelo do governo predatório desenvolvido por
Margaret Levi para avaliar as capacidades extrativas de diferentes regimes políticos, chegando à conclusão de
que “democracias não são menos capazes do que ditaduras na extração de recursos tributários da sociedade”
(idem: 374).
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(Nacional Political Community), divergentes trajetórias evolutivas do sistema tributário

foram estabelecidas a partir de uma conjuntura crítica em cada país – no Brasil, a queda do

imperador e a Constituição de 1891 e, na África do Sul, a Guerra dos Boeres e a

Constituição de 1909. Seu objetivo principal com esse modelo interpretativo é explicar a

notável diferença historicamente configurada entre a importância da tributação sobre renda

e propriedade em cada uma dessas nações50. Sua conclusão final é a de que políticas de

deliberada exclusão racial foram responsáveis por um legado muito mais efetivo e

progressivo no sistema tributário sul africano do que no brasileiro (Lieberman 2003: 271).

Por fim, o último autor a ser lembrado, mas que nem sempre está presente na

literatura de sociologia fiscal, é Karl Polanyi, cuja tese poderosa e convincente merece ser

aqui citada, pois oferece um ponto de contato teórico final ao argumento dessa dissertação.

Polanyi (2000) reconstitui episódios específicos da história do desenvolvimento capitalista

para mostrar como a economia de mercado nunca pôde ser auto-regulável – consistindo

sempre em um “moinho satânico” –, pois gerou permanente necessidade de intervenção

estatal a fim de que o mercado pudesse ser regulado e legitimado e sobrevivesse às suas

próprias armadilhas.

Assim, essa dissertação dialoga com a literatura de sociologia fiscal, na medida em

que interpreta a política tributária brasileira como sendo pautada pela concessão de

incentivos fiscais, que visam desenvolver e legitimar a atividade capitalista. Essa conduta

enraíza interesses difíceis de serem revertidos, que se opõem à reforma tributária e

fragmenta o interesse do empresariado, configurando historicamente uma práxis tributária

aceita e estimulada permanentemente tanto pelo Estado como pelos empresários.

                                                                                                                                                                                
49 Os estudos de caso são: o período do império romano; a análise comparativa entre França e Inglaterra na
Idade Média e na renascença; e a introdução do imposto sobre a renda na Inglaterra do século XVIII e na
Austrália do século XX.
50 Em meados da década de 1990, enquanto a tributação sobre renda e propriedade no Brasil representava
cerca de 4% do PIB, na África do Sul, chegava a 15% (Lieberman 2003:11).



51

2. Incentivos Fiscais e Reforma Tributária

Diversos estudiosos da tributação brasileira chamam atenção para a precocidade

histórica do uso de incentivos fiscais pelo Estado: enquanto Alcides Jorge Costa (Apud

Bordin 2002:12-13) identifica o Regimento Real de 154851 como matriz originária dessa

prática, Denis Barbosa (1993:6) destaca o Alvará Régio de 180952.

O que esse capítulo pretende mostrar, entretanto, é que essa prática

reconhecidamente antiga ganha uma trajetória institucionalizada e de difícil reversibilidade

a partir da década de 1960, quando o regime autoritário – uma conjuntura crítica –

possibilitou a criação do atual Sistema Tributário Nacional, a partir da abrangente reforma

tributária de 1965. Desde então, os incentivos fiscais têm sido instrumento ativo e

permanente do Estado para a promoção do desenvolvimento econômico e regional.

Esse rearranjo institucional operado na década de 1960 coloca a tributação a serviço

de uma nova etapa da política de substituição de importações vigente desde a década de

1930, visando, basicamente, três objetivos a serem perseguidos pela concessão de

incentivos fiscais: complementar o desenvolvimento da indústria nacional; aumentar e

diversificar a pauta de exportações; e desenvolver as regiões Norte e Nordeste. Apesar de

ter havido diferentes retrocessos em cada caso, os três objetivos continuam ainda hoje

informando a concessão de incentivos fiscais.

Mais recentemente, outros dois objetivos são adicionados ao rol prioritário da

política tributária do Estado brasileiro, baseados, também na concessão de incentivos

fiscais: a adoção de regimes de tributação simplificada, cujo caso mais importante é o

Simples; e a política desenvolvimentista operada pelos Estados da federação, a partir da

concessão dos incentivos que consubstanciam a guerra fiscal do ICMS.

Assim, esse capítulo interpreta a evolução histórica e institucional desses cinco tipos

de incentivos fiscais desde seu surgimento visando obter dois resultados analíticos:

                                                          
51 O Regimento que Tomé de Souza trouxe para o Brasil, passado pelo rei, (o “Regimento Real”, de 1548),
continha uma norma que isentava de direitos alfandegários as munições e os aparelhos necessários para a
construção de navios no solo brasileiro.
52 O Alvará Régio de 13 de Junho de 1809 teria sido o primeiro registro de benefício fiscal concedido a
empresários brasileiros: um incentivo à importação de mercadorias que se destinassem à exportação e
beneficiasse, ainda, setores internos prioritários.
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1) Demonstrar sua transcendência em relação à reforma tributária – ou seja, seu

caráter prioritário –, de modo a caracterizar como essas diferentes modalidades

de incentivos fiscais são adotadas pelo Estado como uma opção viável tanto para

sua legitimação como da atividade capitalista, a qual sempre tem buscado

regular e desenvolver;

2) Qualificar em que medida as opções escolhidas se traduzem em barreiras para a

reforma tributária, se considerarmos, em especial, as características de

dependência de trajetória e de fragmentação do empresariado.

Logicamente, o Estado tem se valido de muitos outros mecanismos de incentivo

fiscal, com os mais variados propósitos, como apresentado no Anexo 1 dessa dissertação. A

escolha de cada um dos cinco tipos de incentivo aqui considerado como variável

explicativa para o aparente insucesso da reforma tributária é feita a partir das seguintes

perguntas, conforme apresentadas na Tabela 3:

Tabela 3 – Critérios para escolha dos cinco tipos de incentivo fiscal abordados nessa dissertação

 O incentivo é

considerado

problemático e, por

isso, é uma das

justificativas para a

reforma tributária?

O incentivo – ou

um subtipo dele

– resulta de uma

das tentativas

de reforma?

O incentivo gera dependência de

trajetória ou favorece a

fragmentação de interesses do

empresariado, de modo a

dificultar a formação de consenso

para a reforma?

Desenvolvimento

regional

X X

Guerra fiscal do ICMS X X

Exportações X X X

Tributação simplificada X X

Desenvolvimento

econômico

X X X

2.1 Desenvolvimento regional
Atualmente, são três os principais conjuntos de incentivos fiscais federais que visam

promover o desenvolvimento de regiões brasileiras, conforme apresentado na Tabela 4. O

principal deles, em termos de recursos renunciados, compreende a isenção em diversos

impostos na atividade produtiva realizada na Zona Franca de Manaus. Os outros dois
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inserem-se no âmbito da Sudene e da Sudam, e baseiam-se na isenção do imposto de renda

das pessoas jurídicas com atuação nas regiões Norte e Nordeste.

Tabela 4 - Principais incentivos fiscais ao desenvolvimento regional previstos para 2009 (em R$ bilhões)

Zona Franca de Manaus 17432

IPI 10562

IPI - importações 2444

Imposto sobre Importação 2257

Cofins 1156

Outros 1013

Sudene 2950

Isenção IRPJ 2494

Finor 456

Sudam 2627

Isenção IRPJ 2567

Finam 60

Fonte: SRF – Demonstrativo de Gastos Tributário – 2009.

Esses incentivos ao desenvolvimento regional surgem durante a década de 1960, são

alterados diversas vezes e mantêm-se como elementos cruciais no debate e na execução da

política de desenvolvimento regional empreendida pelo governo federal.

Em 2000, denúncias de corrupção motivaram a criação de uma Comissão

Parlamentar de Inquérito, a CPI do Finor, e provocaram a redefinição dos incentivos fiscais

regionais, os quais continuaram existindo sem estarem inseridos em marcos institucionais

bem definidos, em função da extinção da Sudam e da Sudene. Desde 2003, a redefinição da

política de desenvolvimento regional da União foi relegada à reforma tributária. A PEC

41/03 incluía a proposta de uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR e

a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional – FNDR. Porém, o

desdobramento seguinte da reforma tributária – PEC 285/04 – foi interrompido devido à

falta de consenso em relação aos seguintes aspectos da política regional proposta:

destinação de recursos para “regiões ou zonas menos desenvolvidas do País” – incluindo

porções do Sul e do Sudeste –, ou somente para Norte e Nordeste; gestão do FNDR pelas

superintendências da Sudam e da Sudene ou com a ingerência direta dos governadores; e

forma de transferência de recursos, se por meio de empréstimos diretamente às empresas

encarregadas dos investimentos, ou via transferência de capital para os Estados (Carvalho

2006: 156-157).
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A reintrodução recente das mesmas propostas na PEC 233/08 demonstra que esse

debate está estacionado desde 2003. As propostas relativas à promoção do desenvolvimento

regional contidas na atual PEC 233 são genéricas e estão em fase embrionária de discussão.

Apesar de o Ministério da Integração ter divulgado o documento “Política Nacional de

Desenvolvimento Regional”, não houve até o momento uma efetiva definição normativa

quanto a novos princípios e instrumentos para uma futura política de desenvolvimento

regional.

Com relação aos incentivos fiscais destinados à Zona Franca de Manaus, a relação

com a reforma tributária é ainda mais direta e contrária. Concebidos para durarem apenas

por tempo limitado, esses incentivos têm sido recorrentemente prorrogados, não havendo

perspectiva de que venham a ser revogados em um futuro próximo. As diversas exceções

de seu regime especial de tributação impõem que a proposta de reforma tenha de ser

mitigada, tornando-se assim menos eficiente e consistente e dificultando o consenso para

sua aprovação. A PEC 233/08, por exemplo, não contemplou a incorporação do IPI ao

IVA-federal para não comprometer a ZFM. Segundo o ministro da Fazenda, Guido

Mantega, "essa era a reforma possível” 53.

Como será descrito a seguir, a busca pela continuidade dos incentivos fiscais

regionais tem condicionado o comportamento dos empresários beneficiados, para os quais a

reforma tributária não é o principal problema de política pública a ser resolvido; antes dela,

o principal fator de mobilização tem sido a necessidade de reconfiguração dos incentivos e

de sua recorrente prorrogação.

2.1.1 Origens da política de desenvolvimento regional: o combate à seca no
Nordeste

O trabalho de Albert Hirschman (1965) é particularmente importante para

entendermos como a evolução das ações governamentais coordenadas pela União, visando

combater os problemas da seca no Nordeste brasileiro, consolida o objetivo de

desenvolvimento regional como uma das prioridades máximas e permanente do Estado

brasileiro.

                                                          
53 Vem aí mais imposto, revista Isto é Dinheiro, 29/02/2008.
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O movimento final da evolução histórica descrita por ele – a partir da grande seca

de 1877 – é a criação da Sudene, em 1959, e dos primeiros incentivos fiscais destinados ao

desenvolvimento da região Nordeste.

Durante décadas, investimentos intermitentes, destinados basicamente à construção

de açudes, rodovias e ferrovias, seguem-se a grandes secas ou, então, são impulsionados

por conjunturas políticas favoráveis, mas instáveis, como durante a presidência do

paraibano Epitácio Pessoa, quando os dispêndios com obras públicas no Nordeste, nos anos

de 1921-22, equivalem a 15% da receita total do país.

Com a era Vargas, durante a década de 1930, consolida-se o objetivo de

desenvolvimento regional do nordeste54, quando os gastos governamentais mantêm-se em

nível elevado e permitem a continuidade na construção de represas e rodovias. Exemplo

marcante da importância atribuída, então, à questão nordestina é a inovação institucional

trazida pela Constituição de 1934 e que perdura até hoje: a vinculação constitucional de

recursos tributários a gastos regionais.

A essa etapa, marcada por grandes obras de engenharia e levadas a cabo pela

Inspetoria Federal de Obras contra a Seca – IFOCS55, segue-se um debate revisionista,

crítico dos investimentos até então feitos, que culmina nas conclusões elaboradas por Celso

Furtado, em 1959, no documento analítico que fundamenta o estabelecimento da Sudene

(Hirschman 1965:56-62).

Esse debate revisionista resulta em sensível evolução da política regional.

Adicionalmente ao represamento da água, passa-se a questionar a necessidade da irrigação

e da desapropriação de vastas áreas improdutivas, de modo a que os benefícios pudessem

ser mais equitativamente distribuídos. O debate adentra a esfera política ao incorporar

outras variáveis sócio-econômicas, como a relação capital-trabalho e os efeitos diferenciais

da seca sobre as atividades produtivas.

As bases mais amplas da política regional passam, então, a incluir a porção

meridional do Nordeste, atravessada pelo rio São Francisco, resultando na criação de duas

novas agências governamentais: a Comissão do Vale do São Francisco – CVSF – (1948),

                                                          
54 Segundo Hirschman (1965:51-52) o ideal de reparação ao Nordeste orientou a ação estatal e se coadunou
com a “reforma” e com o caráter “anti-oligárquico”, principalmente nos primeiros anos do regime Vargas,
que respondiam à denúncia de injustiça ecoada pelos romances sociológicos e de protesto social de autores
como José Lins do Rêgo, Jorge Amado, Graciliano Ramos, entre outros.
55 O IFOCS foi substituído em 1945 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS.
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atualmente denominada CODEVASF, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco –

CHESF – (1945). Também recebem maior atenção o estado do Maranhão e a zona na mata,

a região mais próxima do litoral nordestino. A evolução institucional completa-se com a

criação do Banco do Nordeste do Brasil – BNB – (1954), visando complementar a política

regional, através da ampliação do crédito a novos investimentos industriais.

A evolução histórica e institucional da política federal de desenvolvimento

econômico da região Nordeste resulta na criação da Sudene, em 1959, a qual passa a

coordenar as atividades e investimentos das agências em operação – DNOCS, CVSF e

BNB –, orientando a administração dos recursos constitucionalmente vinculados à região e

os recursos derivados de diversos incentivos fiscais, criados a partir da década de 1960.

Ao lado da região Nordeste, a Norte também passa a receber tratamento

diferenciado na política federal de desenvolvimento regional, de modo que toda a política

de desenvolvimento direcionada à região Nordeste é replicada para a região Norte, a partir

da criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, do Banco da

Amazônia – BASA, e da extensão – à região amazônica – dos incentivos fiscais

inicialmente concedidos ao Nordeste.

2.1.2 Incentivos no âmbito da Sudam e da Sudene
O principal incentivo fiscal regional criado, conhecido por “sistema 34/18”,

concedeu isenção do imposto de renda para empresas que realizassem investimentos nas

regiões abrangidas pela Sudene – posteriormente estendidos à Sudam. Esse incentivo

visava promover a industrialização da região, mas também estava inserido em outra política

prioritária à época, relativa ao desenvolvimento do mercado de capitais56.

Em sua concepção inicial – que vigorou até 1974 –, todas as empresas do Brasil

poderiam tornar-se investidoras de outras empresas localizadas nas regiões Norte e

Nordeste, destinando até 50% do imposto de renda devido a um projeto específico. Com

isso, essas empresas – as optantes – recebiam ações preferenciais, sem direito a voto e com

carência de cinco anos, de empreendimentos específicos. De outro lado, os beneficiários

dos incentivos, empresas localizadas nas regiões Norte e Nordeste – os investidores –,

                                                          
56 Diversos foram os incentivos concedidos visando o desenvolvimento e a popularização do mercado de
capitais durante as décadas de 1960 e 70, cujo exemplo mais notório foi o Fundo 157, criado pelo Decreto-Lei
157, de 1967, que atraiu milhares de investidores para a Bolsa de Valores, mas se mostraram ineficazes em
manter o interesse dos investidores e, por isso, foram revogados durante a década de 1970.
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apresentavam projetos à Sudene ou à Sudam, que os habilitavam a captar recursos no

mercado de capitais criado com os incentivos fiscais. Corretoras de valores faziam a

intermediação entre optantes e investidores.

Ao longo das décadas de 1960 e 70, amplia-se a área de abrangência – incluindo o

Estado do Espírito Santo – e novos segmentos são beneficiados pelos incentivos do sistema

34/18, dentre outros, os setores de agricultura, agropecuária, florestamento e

reflorestamento, turismo, pesca, indústria aeronáutica e álcool. Com a criação do Programa

de Integração Nacional – PIN57, em 1970, e do Programa de Redistribuição de Terras e

Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste – Proterra, em 1971, reduz-se em 50% o

volume de recursos disponíveis a projetos industriais no Norte e Nordeste, devido à

destinação de 30% para o PIN e de 20% para o Proterra, fazendo com que a participação

relativa dos incentivos regionais decresça significativamente com o passar dos anos.

Em 1974, o sistema 34/18 é substituído por um sistema de aplicação em fundos, em

vez de projetos específicos, a fim de aperfeiçoar seus mecanismos de mercado de capitais58.

O Decreto-Lei 1.376, de 12/12/1974, criou o Fundo de Investimentos do Nordeste – Finor,

o Fundo de Investimentos da Amazônia – Finam e o Fundo de Recuperação econômica do

Estado do Espírito Santo – Funres, que são direcionados, respectivamente, às regiões

Nordeste e Norte e ao Estado do Espírito Santo, além do Fundo de Investimentos Setoriais

– Fiset, destinado aos setores de pesca, florestamento e reflorestamento e turismo.

Como as distorções permaneceram, em 1985 foi criada, no âmbito do executivo

federal, a COMIF – Comissão de Avaliação de Incentivos Fiscais – para realizar um amplo

processo de avaliação dos incentivos regionais e setoriais para pesca, turismo e

reflorestamento. O relatório da Comissão evidenciou as distorções do mercado de capitais

forjado pelos incentivos e os artifícios utilizados pelos investidores para se beneficiar das

renúncias fiscais. Segundo cálculos da Comissão, o valor de mercado do capital dos

contribuintes/optantes estava de tal modo desvalorizado – em alguns casos, situavam em

torno de 5 a 10% do capital efetivamente investido –, que os recursos públicos representam

                                                          
57 O PIN financiou, por exemplo, a construção das estradas Transamazônica e Cuiabá-Santarém.
58 O sistema era criticado pelas altas taxas cobradas na intermediação feita pelas corretoras de valores, o que
inviabilizava a aplicação de recursos de pequenos depositantes
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mera doação para empresários e para especuladores, que recompravam suas ações a baixos

preços59 (Resende 1995: 26).

Ainda que algumas alterações tenham sido promovidas pelo Decreto-Lei 2.304/86

como conseqüência do diagnóstico da COMIF60, somente no governo Collor os incentivos

dos sistemas Finor e Finam são efetivamente alterados. Apesar de terem sido suspensos por

medida provisória e, posteriormente, extintos, após análise de uma comissão presidida pela

ministra Zélia Cardoso, meses depois de sua extinção, os incentivos foram recriados pela

Lei 8.167/91, dessa vez sob a forma de debêntures e não mais ações, com prazo de vigência

previsto até 2000.

O novo sistema, baseado em debêntures, passou a ter duas possibilidades de

aplicação – nos fundos, ou em projeto específico próprio – consistindo em uma espécie de

síntese dos sistemas anteriores (Carvalho 2006:52). A principal inovação foi a introdução

do mecanismo de debêntures como título mobiliário para negociação no mercado de

capitais, sendo 70% conversíveis em ação. Os outros 30% deveriam ser pagos em dinheiro

no prazo de vencimento acordado.

Entretanto, essas alterações não impediram que novas distorções viessem ocorrer,

como no caso da aplicação em projeto próprio, em que empresas assumiam um papel de

fachada e convidavam outras a participar, devolvendo parte dos recursos liberados e

comprometendo a finalização do empreendimento incentivado.

Diversos fatores, como as altas taxas de corretagem e de financiamento – já

criticadas nos sistemas anteriores –, a diminuição de renúncia fiscal, o atraso na liberação

de recursos e no reconhecimento da renúncia pela Secretaria da Receita Federal, o

desbalanceamento entre receitas líquidas e despesas e, principalmente, a introdução das

debêntures fazem com que os fundos, em especial o Finor, passassem a apresentar

crescentes déficits orçamentários.

O ponto central de deflagração da trajetória de crescentes déficits está no fato de que

as debêntures não conversíveis em ações, ao não serem honradas no prazo previsto,

                                                          
59 Em um dos artifícios apontados, no caso de projetos próprios, empresas simulavam a participação do
capital da empresa líder do projeto, para posteriormente venderem suas ações em troca de uma comissão. Em
outro artifício, empresas transferiam máquinas e equipamentos de uma região para outra a fim de se
beneficiarem dos incentivos.
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impactavam a situação contábil dos fundos. Como as debêntures vão sendo cada vez menos

pagas, atingindo, no caso do Finor, uma taxa de inadimplência de 25% em 1999 (Carvalho

2006:41), agravou-se a crise orçamentária dos Fundos. Os empresários, de seu lado,

atribuíram a inadimplência à demora na liberação dos recursos pelo governo, levando ao

descasamento entre o fluxo esperado de receitas e a necessidade de pagamento das

debêntures, inviabilizando o empreendimento.

O clímax da crise dos incentivos fiscais regionais ocorreu com a instalação de uma

Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados – a CPI do Finor –, em

2000, e com a maciça divulgação na mídia61 de acusações de corrupção no âmbito da

Sudene e da Sudam, envolvendo, ainda, a troca de acusações entre dois importantes líderes

políticos da base aliada do governo – o deputado Jáder Barbalho e o Senador Antônio

Carlos Magalhães. Investigações realizadas por diversos órgãos públicos apresentaram

novos indícios de corrupção. Com isso, o governo federal se viu obrigado a dar uma

resposta à opinião pública.

O desfecho da crise orçamentária dos Fundos se deu com a edição da Medida

Provisória 2.058/00, que promoveu diversas inovações e, em especial, acabou com as

debêntures não conversíveis em ações e ofereceu crédito subsidiado para o pagamento das

dívidas das debêntures inadimplidas. Carvalho (2006) defende a tese de que o episódio da

crise orçamentária e a posterior anistia fiscal consistiram em uma profecia auto-realizável,

na qual os empresários tomaram a decisão de não honrar suas dívidas na crença de que essa

situação se tornaria insustentável, a ponto de pressionar o governo a conceder a desejada

anistia.

A MP 2.199-14/01 restringiu as aplicações no Finam, Finor e Funres à modalidade

do art. 9º da Lei 8.167/91, ou seja, apenas para investimentos das próprias pessoas jurídicas

ou grupo de empresas coligadas em seus investimentos na região. A partir desse momento,

a renúncia fiscal obtida por meio dos Fundos passou a ser cada vez menos utilizada.

                                                                                                                                                                                
60 O diagnóstico foi bastante abrangente, apontando desde diversas imperfeições relativas ao funcionamento
do mercado de capitais, por exemplo, com a dificuldade de fiscalização da CVM, até a insuficiência das
instituições de controle e da Sudene e Sudam para fiscalizar a aplicação dos recursos.
61 Como exemplo da dimensão a que chegou a divulgação da crise pela mídia, as acusações foram matéria de
capa da revista Veja diversas vezes e o programa da TV Globo Casseta e Planeta deu o apelido de “furtam” e
“furtene” às superintendências (Carvalho 2006:55).
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Não somente as críticas quanto aos desvios ou ineficiência do sistema de incentivos

contribuíram para seu radical desfecho, conforme promovido pelo governo Fernando

Henrique. O tipo de desenvolvimento econômico e social resultante dos incentivos também

vinha recebendo contundentes questionamentos. Um dos principais críticos, Francisco

Oliveira (1993, 2004), questionava a validade desse sistema, por perpetuar no Nordeste a

lógica de acumulação de capital já existente no Centro-Sul, apenas parcialmente em troca

de desenvolvimentos pontuais, como o exemplo da Bahia, com o pólo petroquímico de

Camaçari, e a região de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), com o a exportação de frutas.

Tratar-se-ia de um esquema concentrador de renda, “uma forma de reprodução da produção

material e da dominação tradicional ou de classes” (Oliveira 2004: 19), com pouca

contribuição para a diminuição do poder oligárquico tão associado aos sertões e regiões

menos desenvolvidas do Brasil.

Como reflexo da importância dos incentivos fiscais para a política de

desenvolvimento regional, a limitação desses incentivos contribuiu para a extinção da

Sudene e da Sudam pelas MPs 2.145/01 e 2.146/01; em seus lugares foram criadas as

Agências de Desenvolvimento do Nordeste e do Norte – Adene e ADA. Entretanto, durante

o restante do governo Fernando Henrique, as novas agências foram alvo de questionamento

judicial, não tiveram sua regulamentação complementar aprovada, nem seus objetivos e

propósitos foram delineados, de forma que as novas agências não vieram a ser efetivamente

implantadas, enquanto os órgãos anteriores foram relegados ao descaso.

Nova reviravolta ocorreu em janeiro de 2007, com a recriação da Sudene e da

Sudam, após aprovação de projeto de lei enviado pelo poder Executivo ao Congresso

Nacional em agosto de 2003.

Enquanto os rumos da política de desenvolvimento regional mostram-se atualmente,

indefinidos as bases institucionais dos incentivos fiscais regionais têm sido sucessivamente

remodeladas, o que tem mantido o montante de recursos renunciados em patamares

bastante expressivos62. Recentemente, como mostrado pela Figura 3, o instrumento mais

utilizado passou a ser a isenção direta no imposto de renda das empresas – especialmente,

sob o desconto de 75% –, em vez dos fundos Finor e Finam.

                                                          
62 A previsão para 2009 é de que o total de incentivos no âmbito da Sudam e da Sudene chegue a cerca de R$
5,5 bilhões, a sexta maior renúncia da União.
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Figura 3 – Renúncia dos incentivos fiscais regionais (em R$ milhões) – 2003 a 2009

Fonte: SRF – Demonstrativo de Gastos Tributários, vários anos

Os incentivos regionais, previstos para durarem até 2000 pela Lei n.º 8.167/91,

foram prorrogados mais uma vez – pela Lei 9.532/97 – para 31/12/2013, que, em

contrapartida, estabeleceu um cronograma de diminuição das alíquotas de renúncia63.

Porém, novo rumo foi dado pela MP 2.199/00, que revogou a previsão quanto à progressiva

diminuição para as alíquotas, unificando-as, a partir de então, em 30% no caso dos fundos e

em 75% para a isenção direta no imposto de renda; foi estabelecida, ainda, a exigência de

enquadramento em setores considerados prioritários, cujo conjunto é bastante amplo64,

englobando muito mais setores produtivos do que o previsto na atual política industrial,

conforme comentado no subcapítulo 2.5.5.

                                                          
63 A cada cinco anos as alíquotas decresceriam: no caso dos fundos Finor e Finam para 30%, 20% e 10%; e,
no caso da isenção direta no IRPJ, para 75%, 50% e 25%.
64 Os Decretos 4.212 e 4.213/02 elencam dezenas de setores econômicos beneficiados quase totalmente
semelhantes nas duas regiões. No caso da Sudene são os seguintes: I - de infra-estrutura, representados pelos
projetos de energia, telecomunicações, transportes, instalação de gasodutos, produção de gás, abastecimento
de água e esgotamento sanitário; II - de turismo, considerando os empreendimentos hoteleiros, centros de
convenções e outros projetos, integrados ou não a complexos turísticos, localizados em áreas prioritárias para
o desenvolvimento regional; III - da agroindústria vinculados à agricultura irrigada, piscicultura e aqüicultura;
IV - da agricultura irrigada, da fruticultura, em projetos localizados em pólos agrícolas e agroindustriais
objetivando a produção de alimentos e matérias primas agroindustriais, voltados para os mercados internos e
externos; V - da indústria extrativa de minerais metálicos, representados por complexos produtivos para o
aproveitamento de recursos minerais da região; VI - da indústria de transformação, compreendendo os
seguintes grupos: a) têxtil, artigos do vestuário, couros e peles, calçados de couro e de plástico e seus
componentes; b) produtos farmacêuticos, considerados os farmoquímicos e medicamentos para uso humano;
c) fabricação de máquinas e equipamentos (exclusive armas, munições e equipamentos bélicos), considerados
os de uso geral, para a fabricação de máquinas-ferramenta e fabricação de outras máquinas e equipamentos de
uso específico; d) minerais não-metálicos, metalurgia, siderurgia e mecânico; e) químicos (exclusive de
explosivos) e petroquímicos, materiais plásticos, inclusive produção de petróleo e seus derivados; f) de
celulose e papel, desde que integrados a projetos de reflorestamento; de pastas de papel e papelão; g) material
de transporte; h) madeira, móveis e artefatos de madeira; e i) alimentos e bebidas; VII - da eletro-eletrônica,
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Mais recentemente, alterações trazidas pela Lei do Bem – Lei 11.196/05 –

ampliaram o alcance dos benefícios fiscais concedidos no âmbito do imposto de renda das

empresas65 e instituiu, também, tratamento diferenciado na tributação do PIS e da Cofins66.

Contudo, alteração ainda mais significativa promovida pela Lei do Bem foi a

extensão temporal de validade para os incentivos fiscais de novos projetos aprovados pela

Sudam e pela Sudene, que não se restringirão mais à data limite de 31 de dezembro de

2013, mas sim a dez anos a contar do ano seguinte à entrada em operação do projeto

beneficiado; ou seja, poderão se estender, em tese, a até 2024.

Assim, parece bastante provável que os incentivos fiscais regionais continuem

sendo o principal – senão o único – instrumento da política de desenvolvimento regional.

Daí deriva um fator de fragmentação do empresariado para o debate da reforma tributária,

pois as empresas beneficiárias67 não têm porque se empenharem nesse espinhoso debate,

assim como no debate da política de desenvolvimento regional.

2.1.3 Zona Franca de Manaus
Os incentivos fiscais concedidos diretamente à Zona Franca de Manaus foram

criados em 1967 para durarem por trinta anos, prorrogáveis por mais dez, ou seja, até 1997

ou caso prorrogado, até 2007. A ação governamental em relação à Zona Franca de Manaus

surge com o intuito de "criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e

agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face

dos fatores locais e da grande distância em que se encontram os centros consumidores de

seus produtos” 68.

                                                                                                                                                                                
mecatrônica, informática, biotecnologia, veículos, componentes e autopeças; e VIII - da indústria de
componentes (microeletrônica).
65 Tornou-se possível abater do imposto de renda devido o valor equivalente à depreciação acumulada de bens
adquiridos e os adicionais restituíveis anteriormente vedados.
66 Foi permitido o abatimento de créditos fiscais no prazo de doze meses, de bens destinados ao ativo fixo de
empresas atuantes no âmbito da Sudam e da Sudene.
67 Apenas para ilustrar o amplo leque de beneficiários dos incentivos regionais, segundo o relatório final da
CPI do Finor (2001:56), “Desde a sua criação, [o Finor] tem financiado muitas das maiores indústrias do
Nordeste, como White Martins, Companhia Vale do Rio Doce, Baterias Moura, Gerdau, Carrefour,
Votorantim, Nestlé, Gessy Lever, Alcoa, Samello, Grendene, Azaléia, Dakota, Bauducco, Monsanto, Brahma,
Antarctica, Kaiser, Schincariol, Coteminas, Vicunha e Azulejos Eliane. O FINOR também é responsável pelo
desenvolvimento do Pólo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Além disso, já concedeu incentivos às
companhias telefônicas, elétricas e às empresas de água de toda a Região. No setor de turismo, atualmente um
dos mais dinâmicos da economia nordestina, muitos dos empreendimentos hoteleiros receberam incentivos do
FINOR.”
68 Decreto-Lei nº 288, art. 1º, de 28 de fevereiro de 1967, regulamentado pelo Decreto nº 61.244, de 28 de
fevereiro de 1967.
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Em suas origens, a política industrial da ZFM visava contribuir para os objetivos de

substituição de importações de alguns bens de consumo duráveis ainda não produzidos

internamente, como é o caso dos produtos eletroeletrônicos considerados relativamente

supérfluos. Para atingir esses objetivos, foram oferecidas condições diferenciadas nos

tributos federais – principalmente, IPI, e ainda no IRPJ e no imposto de importação –, no

ICM e na cessão de lotes dotados de infra-estrutura básica para construção industrial no

Distrito Industrial de Manaus.

Com a inauguração de um parque industrial em 1972 e a instituição de índices

mínimos de nacionalização e de cotas de importação em condições favorecidas em 1976,

grande número de empresas, em especial do setor eletro-eletrônico, optam por se instalarem

em Manaus.

Durante a primeira metade da década de 1980, acentua-se o debate quanto às

conseqüências do desenvolvimento industrial da ZFM para as empresas das demais regiões

brasileiras, em especial às do Sudeste e Sul. Enquanto o discurso oficial defende a

instalação de empresas de componentes e bens intermediários, produtos eletrônicos de

entretenimento e desestímulo à produção de bens finais, na prática ocorre, em grande

medida, o desdobramento do processo produtivo já existente, com a burla às regras

existentes, como no caso do recurso à coligação entre empresas a fim de que a exigência de

nacionalização viesse a ser, artificialmente, atendida.

Ante a expiração do prazo de vigência da ZFM de 30 anos, o presidente Sarney o

prorroga, em 1986, por mais dez anos. A Constituição de 1988 estende o prazo por ainda

mais seis anos, para até 2013.

No início da década de 1990, a ZFM passou por um período de indefinição quanto

às suas perspectivas. A abertura comercial do governo Collor – por meio da redução de

alíquotas e eliminação de controles administrativos sobre a importação – e a concorrência

com indústrias de outros países, como China e Coréia, causam a queda dos níveis de

produção, emprego e investimentos.

Ao mesmo tempo, outras áreas de livre comércio são criadas – Tabatinga (AM),

Guajará-Mirim (RO), Pacaraima (RR) e Bonfim (RR) –, entre 1988 e 1991, o que

acrescenta nova variável de tensão: empresários e segmentos políticos concorrentes
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disputam os incentivos fiscais oferecidos. Um dos pontos em disputa era o avanço da Zona

Franca para áreas ainda não incentivadas, como a produção de veículos utilitários.

Porém, mudanças na legislação promovidas em 1991 e 1992 garantiram a

sobrevivência da ZFM. A Lei 8.387/91 instituiu o conceito de Processo Produtivo Básico –

PPB69 em substituição ao conceito anterior de índice de nacionalização. As vantagens

fiscais foram incrementadas, a partir da majoração da alíquota do IPI dos produtos similares

aos produzidos na ZFM em 10%, neutralizando, pelo menos em parte, os efeitos da

liberalização do comércio exterior.

No cenário atual, a ZFM parece estar consolidada, sendo remota a possibilidade de

que venha a perder seus benefícios tributários. O conjunto de incentivos fiscais destinados à

ZFM é um dos que mais crescem entre todas as renúncias da União, tendo evoluído

nominalmente 164% entre 2006 e 2009. Isso é resultado não só de critérios de isenção mais

benevolentes70, como também do crescimento da atividade econômica em seu âmbito.

A data anteriormente prevista para o fim dos benefícios – 2013 – foi prorrogada,

novamente, para 31/10/2023, pela Emenda Constitucional 42/03. Além disso, é possível e

provável que a aprovação de uma Emenda Constitucional derivada do debate da reforma

tributária inclua um dispositivo prorrogando ainda mais essa data final71.

O ideário do desenvolvimento regional e a reconhecida força parlamentar das

regiões Norte e Nordeste, principalmente, no Senado Federal, são importantes variáveis

explicativas para a consolidação da ZFM e a perpetuação de seus benefícios. Porém, outra

variável que não deve ser menosprezada é o papel do empresariado beneficiado.

O alto nível de concentração econômica da estrutura empresarial na ZFM favorece

sua capacidade de organização e de defesa de interesses, visando à manutenção dos

                                                          
69 O critério PPB define o número mínimo de operações físicas que uma unidade produtiva deve realizar para
alcançar um grau de elaboração industrial adequado às condições de desenvolvimento da região e de
competitividade. As operações produtivas a serem realizadas na ZFM possuem um limite mínimo, medido em
termos de valor agregado pela unidade produtiva, o qual não pode ser inferior a 30% do custo total de cada
produto.
70 Diversas Leis desoneraram a tributação do PIS e da Cofins: 10.637/02, 10.833/03, 10.996/04 e Lei do Bem,
dentre outras. Recentemente, no final de março de 2009, o governo federal anunciou, juntamente com o
pacote anti-crise, que seria dada permissão para que cinco novos setores pudessem se instalar na ZFM.
71 Durante a tramitação recente da PEC 233/08, o substitutivo proposto pelo Relator Deputado Sandro Mabel,
aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, propõe uma prorrogação ainda maior, para até
2033.
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incentivos fiscais72. Ademais, o capital empresarial investido na ZFM está bastante

integrado com a rede empresarial nacional – por exemplo, Sharp, Gradiente e Bosch de São

Paulo – e internacional – Kodak, Philips e Philco – como pode ser visto na Tabela 5.

Tabela 5 - ZFM: Principais Empresas e suas Vinculações Nacionais e Estrangeiras

Grupo Estrangeiro
Controlador

Setor de
Atividade

Grupo Privado
Nacional Controlador

Empresa
Estrangeira
Associada Denominação Empresa no Brasil

Sharp do
Brasil

Som e Imagem Machline Sharp(SP) Sharp(Japão)

CCE Som e Imagem CCE(AM)
Kodak Som e Imagem Kodak Kodak(SP)
Philips da
Amazônia

Som e Imagem Philips(Holanda) Philips(SP)

Philco da
Amazônia

Som e Imagem Itausa(SP)

Semp
Toshiba

Som e Imagem Semp Toshiba(AM) Toshiba(Japão)

Gradiente Som e Imagem Gradiente(SP)
Springer Som e Imagem Panasonic Springer(SP) Matsushita(Japão)
Robert
Bosch

Som e Imagem Robert Bosch(SP)

 Basf
Amazônia

Som e Imagem Basf BASF(SP)

Sony da
Amazônia

Som e Imagem Sony(Japao)

 CCE Comp. Eletrôn.
 Philco
Componente
s

Comp. Eletrôn. Itausa(SP)

 Itaucom Comp. Eletrôn. Itausa(SP)
Semp
Toshiba

Comp. Eletrôn. Semp Toshiba(AM) Toshiba(Japão)

 Ericsson
Amazonas

Centrais
Telefônicas

Monteiro Aranha(RJ) Ericsson(Suécia)

 Caloi Norte Bicicletas Caloi(SP)
 Agrale Motocicletas Agrale(RS)
 Moto Honda
Amazonas

Motocicletas Honda(Japão)

Yamaha
Motor
Amazonas

Motocicletas Yamaha(Japão)

Gillete da
Amazônia

Lâminas de
Barbear

Gillete(EUA)

Seiko
Industrial

Relógios Seiko(Japão)

 Technos da
Amazônia

Relógios Technos(RJ)

 Xerox do
Amazonas

Copiadoras Xerox(EUA) Xerox do Brasil(ES)

Fonte: Balanço Anual das 300 Maiores Empresas - Gazeta Mercantil. Nota: * Posição entre os 300 maiores grupos
brasileiros segundo o patrimônio líquido. Apud Lyra 1995.

2.2 Guerra fiscal do ICMS
A reforma do ICMS é a essência de todas as propostas de reforma tributária

apresentadas recentemente pelo Governo Federal, que tem como um dos principais

objetivos o combate à guerra fiscal. Segundo a Exposição de Motivos da PEC 233/08, “No

tocante ao imposto de competência estadual sobre operações relativas à circulação de

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e

                                                          
72 Segundo Lyra (1995: 94), para dados de 1992, em qualquer dos 26 produtos produzidos na ZFM, as duas
empresas mais importantes davam origem a mais de 55% das quantidades produzidas. Com as três empresas
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de comunicação (ICMS), tem-se, atualmente, um quadro de grande complexidade da

legislação. Cada um dos Estados mantém a sua própria regulamentação, formando um

complexo de 27 (vinte e sete) diferentes legislações a serem observadas pelos

contribuintes. Agrava esse cenário a grande diversidade de alíquotas e de benefícios

fiscais, o que caracteriza o quadro denominado de “guerra fiscal””.

O uso de instrumentos tributários tem papel central na guerra fiscal73, cujo conceito

elaborado por Prado e Cavalcanti (1998: 7) é o seguinte: “A guerra fiscal é um caso de uma

classe geral de fenômenos que emergem quando iniciativas políticas (o uso de benefícios e

iniciativas fiscais) dos governos subnacionais adquirem conotações negativas e geram

efeitos econômicos perversos em decorrência do caráter insuficiente ou conjunturalmente

inoperante do quadro político-institucional que regula os conflitos federativos, o qual se

revela incapaz de garantir um equilíbrio mínimo entre interesses locais de forma a evitar

efeitos macroeconômicos e sociais perversos.”

A guerra fiscal é comumente combatida com base no argumento utilitarista, segundo

o qual os incentivos fiscais interferem na decisão privada, que deixa de se guiar por

critérios de eficiência – seja na busca da minimização de custos logísticos, seja na alocação

de fatores ótimos de produção econômica, como o acesso a recursos humanos ou a insumos

necessários à produção. Complementarmente, esse fenômeno beneficiaria somente as

empresas, em posição privilegiada de barganha, e comprometeria as finanças estaduais.

Tratar-se-ia de uma “política do desperdício” (Arbix 2002).

Entretanto, o fenômeno da guerra fiscal é complexo e variado. Há os casos de maior

repercussão, como os embates do setor automotivo, e outros, menos conhecidos e

explorados, que, a despeito de envolverem individualmente menos recursos públicos,

proliferam em larga escala.

Como algumas das causas de guerra fiscal – entre as quais o frágil enforcement

regulatório – não têm sido resolvidas no âmbito infra-legal, por meio de uma regulação

mais harmônica do Confaz – Conselho Nacional de Política Fazendária –, ou via resolução

do Senado Federal, que discipline as alíquotas do ICMS, a solução tem sido buscada por

                                                                                                                                                                                
mais importantes, o percentual elevava-se para 78,6%. Já quando se tomam as quatro mais importantes, o
percentual chegava a 87%.
73 Outros tipos de incentivos são doação de terrenos, obras de infra-estrutura, linhas de crédito subsidiadas e
participação do Estado no capital da empresa incentivada.
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meio da reforma tributária, indicando que somente o Congresso Nacional está legitimado

como lócus de discussão apto a encaminhar a solução.

Variadas propostas de reforma tributária buscam solucionar a guerra fiscal, a partir

de diferentes concepções quanto ao regime de tributação do ICMS. O objetivo comum a

todas é a recuperação dos princípios que nortearam a instituição do ICM em 1965: os ideais

da tributação plurifásica, não-cumulativa e sobre valor agregado. Ao longo dos anos –

principalmente na última década –, diversas inovações vêm afastando o regime de

tributação do ICMS dessas características ideais, como por exemplo: a concessão de

isenções via crédito presumido, a utilização do mecanismo de substituição tributária, o

regime simplificado de tributação – Simples –, o regime especial da Zona Franca de

Manaus e a contínua postergação no reconhecimento de créditos – crescentes após a

aprovação da lei Kandir em 1996 – devido às dificuldades financeiras dos Estados (Baratto

2005:120).

As diferentes propostas de reforma do ICMS variam em relação ao nível de

integração e de autonomia no exercício das competências tributárias entre os governos

federal, estadual e municipal. Há um espectro de possibilidades, desde a reforma somente

do ICMS até a reforma mais ampla de toda a tributação indireta sobre o consumo, que

abrange os seguintes tributos: da União – IPI, PIS, Cofins e CIDE-combustíveis; dos

Estados o ICMS; e dos Municípios o ISS.

A reformulação do ICMS – evidentemente, o ponto crucial do impasse da reforma

tributária – implicaria, em maior ou menor medida, a reversão na tendência de

descentralização política consagrada pela Constituição de 1988, pois todas as propostas, em

algum grau, limitam a autonomia dos Estados na gestão de seu principal tributo.

Todavia, é importante realçar outros aspectos da dinâmica institucional que

dificultam a alteração do regime atual. Um primeiro aspecto é que a adoção do regime de

tributação no destino esbarra nos regimes especiais atualmente existentes, como o Simples,

a substituição tributária e a Zona Franca de Manaus. Cada um desses regimes tem

características peculiares – com diferentes beneficiários na esfera privada e benefícios na

pública – que impõem uma solução alternativa de reforma mitigada, com menos apelo

técnico para convencimento e formação de consenso político.
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A dinâmica de concessão de incentivos fiscais é outra barreira, pois muitas de suas

formas são adotadas autocraticamente pelo Poder Executivo Estadual – sem a aprovação do

Legislativo –, facilitando a combinação de interesses entre o segmento político que detém o

poder local e o segmento empresarial. Além disso, as estruturas dos governos estaduais

estão institucionalmente preparadas para atender a demandas específicas para a concessão

de regimes especiais e de outros benefícios (Baratto e Lobato 2007:27), o que favorece a

continuidade da tendência atualmente existente.

Barreiras jurídicas, políticas, econômicas, sociais74 e até morais dificultam o

cancelamento imediato dos incentivos fiscais já concedidos. Em função disso, as propostas

de reforma tributária tendem a reconhecer os incentivos já concedidos como legais,

validando suas vigências por vários anos.  A hipótese dessa validação, por outro lado,

estimula a concessão de derradeiros incentivos, retro-alimentando sua trajetória.

Apesar do avanço recente nas definições e negociações quanto às regras de transição

na convalidação dos incentivos, ainda há muito que avançar nesse tema (Baratto e Lobato

2007:47-49).

Sob a ótica estatal, há um evidente embate normativo, pois ao mesmo tempo em que

a concessão de incentivos pode ser vista como desperdício de recursos, ela também

representa uma alternativa de política de desenvolvimento regional, ainda que disponível

principalmente para alguns Estados localizados nos limites da zona poligonal mais

desenvolvida do território brasileiro75.

É preciso, por fim, relativizar a importância usualmente dada à hipótese de que os

Estados bloqueiam a reforma porque querem continuar a guerra fiscal. Além de serem

poucos os Estados beneficiários, esse fenômeno se mostra complexo e dinâmico,

apresentando outras variáveis causais que alteram constantemente o quadro de

“vencedores” nessa “guerra”. Apenas para citar um exemplo que ilustra a dificuldade em

                                                          
74 A barreira jurídica é a possibilidade de questionamento junto ao Judiciário quanto à quebra de contrato;
politicamente, há a pressão exercida pelos beneficiários dos incentivos fiscais, eventuais financiadores de
campanha eleitoral dos governantes estaduais; e econômica e socialmente, há o risco de haver diminuição de
investimentos e aumento de desemprego.
75 Nesse sentido, cabe destacar a análise mais positiva de Lagemann (1995:348-349) sobre o fenômeno da
guerra fiscal. Esse autor chama atenção para vários exemplos nos quais houve uma atuação coordenada e,
mesmo, espontânea entre diversos Estados, a fim de atender os objetivos de desenvolvimento econômico,
conforme propugnados pela União. Lagemann relativiza, ainda, a reclamada urgência desses objetivos – e o
modelo pelo qual são eles escolhidos – ao apontar a inconsistência da política da União em uma situação
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aceitarmos essa hipótese, quando da discussão da emenda aglutinativa Mussa Demes, em

1999, os principais Estados a princípio contrários à reforma do ICMS então discutidas

vieram a aceitar uma solução de consenso que, todavia, não foi levada adiante devido à

oposição do Executivo Federal76.

Como será analisada nas seções seguintes, a continuidade da guerra fiscal parece ser

mais bem explicada por um conjunto de aspectos institucionais que deram causa e que

favorecem a continuidade de sua trajetória, estimulando o comportamento de busca de

rendas (rent seeking) pelo segmento empresarial, cuja fragmentação dificulta a organização

da ação coletiva concertada do empresariado a fim de viabilizar uma reforma tributária que

ponha fim à guerra fiscal.

2.2.1 Causas institucionais
Sempre que ocorre a venda de mercadorias entre empresas localizadas em Estados

diferentes, a tributação do ICMS segue princípio misto de repartição de receitas, ou seja, a

receita tributária é dividida entre o Estado de origem – que aplica a alíquota denominada

interestadual – e o de destino da produção, que recebe o valor residual.  Já quando a

produção e a venda ocorrem dentro de um mesmo Estado, aplica-se somente uma alíquota

na tributação no ICMS – denominada interna –, cujo valor não pode ser inferior à

respectiva alíquota interestadual. Logo, como parte da produção de uma empresa é sempre

tributada pelo Estado, na qual está localizada, esse sistema dá um incentivo a mais para que

Estados busquem sediar qualquer atividade produtiva.

Um segundo incentivo à guerra fiscal deriva do excessivo diferencial de alíquotas

em vigor no ICMS, que, desde a década de 1980, vem aumentando cada vez mais. Uma das

principais causas para o surgimento do diferencial de alíquotas indutor de guerra fiscal é o

fato de que, no comércio interestadual, a divisão da arrecadação do ICMS é feita de forma

diferenciada em favor de alguns Estados, com o estabelecimento de uma alíquota inferior –

de 7% – nas vendas destinadas às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e, ainda, ao Estado

do Espírito Santo, como pode ser visto na Tabela 6. Esse privilégio, concebido,

                                                                                                                                                                                
específica no ano de 1995, na qual os bens de capital estavam sendo tributados pelo IPI, enquanto defendia-se
sua desoneração do ICMS.
76 Eram quatro os principais Estados opositores. São Paulo, que perderia receitas por ser um Estado
fortemente “exportador” – e não por ganhos de guerra fiscal; os outros Estados eram Goiás, Bahia e Ceará
que, entretanto, concordaram com a proposta de se estabelecer um período de transição e de um fundo de
compensação (Campos 2002:159 e Baratto 2005:208).



70

inadvertidamente, visando promover o desenvolvimento regional, dá margens a diversas

distorções e, até mesmo, a fraudes77.

Tabela 6 – Alíquotas interestaduais do ICMS

Compra
Venda

Sul e
Sudeste (excl. ES)

Norte, Nordeste e Centro-
Oeste (incl. ES)

Sul e Sudeste (excl.
ES) 12% 7%

Norte, Nordeste e
Centro-Oeste (incl. ES) 12% 12%

Fonte: Baratto 2005:117. Em vigor a partir de 1990, para operações entre contribuintes do ICMS.

Também contribui para a proliferação de alíquotas o tratamento diferenciado

dedicado, principalmente, aos gêneros alimentícios de primeira necessidade78. Como alguns

Estados adotam a alíquota de 7% para produtos essenciais da cesta básica – inferior à

alíquota interestadual de 12% –, outros Estados se vêem obrigados a também reduzir suas

alíquotas, a fim de nivelar a competitividade das empresas localizadas em seus territórios,

configurando outra modalidade de guerra fiscal.

A terceira causa institucional para a guerra fiscal é a ausência de um arcabouço

institucional eficaz para equacionar e harmonizar a concessão de benefícios fiscais. A Lei

Complementar 24/75, estabelece que o Confaz tem a atribuição de coordenar, dirigir,

disciplinar e fiscalizar a celebração de convênios entre os Estados79.

Entretanto, a partir da década de 1990, tem proliferado o uso de instrumentos

tributários que induzem a guerra fiscal, como redução de base de cálculo e crédito

presumido, sem que sejam estabelecidas regras harmonizadoras. A grande maioria dos

benefícios concedidos não é aprovada pelo Confaz. Destes, poucos chegam a ser revogados

pelo Judiciário.

Há casos de incentivos ilegais em que os Estados acionam o Judiciário e,

invariavelmente, ganham a causa; porém, na grande maioria das vezes, silenciam devido a

                                                          
77 Um dos exemplos de fraude é conhecido por “passeio da nota fiscal”, situação no qual a transação de uma
mercadoria destinada ao mercado interno de um Estado é simulada, de forma a indicar o trânsito para outro
Estado, a fim de se beneficiar do diferencial de alíquotas do ICMS entre os Estados.
78 Com base no princípio constitucional da seletividade (art. 155, §2°, III, CF/88), que faculta a graduação das
alíquotas do ICMS segundo a essencialidade das mercadorias e dos serviços, os Estados têm adotado três
níveis de alíquota: a) uma ‘básica’, entre 17% a 19%; b) uma ou mais alíquotas para produtos supérfluos,
como energia elétrica, combustíveis e serviços de telecomunicações, entre 25% a 38%; c) outra para gêneros
de primeira necessidade, de 12% ou 7% (Baratto 2005:116-117).
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dificuldades para acompanhamento e caracterização da ilegalidade, ou para obtenção de

efetiva punição, o que demonstra não haver enforcement institucional. Adicionalmente, há

outros casos em que alguns Estados apenas têm adotado medidas administrativas de

represália para impedir a propagação dos efeitos dos incentivos tidos como ilegais.

Assim, as causas institucionais da guerra fiscal permitem que se configure um

quadro dinâmico de inúmeras possibilidades de competição tributária, no qual as empresas

induzem os governantes estaduais, continuamente, a inovarem o tipo de benefício fiscal a

ser concedido, para fazer frente a situações setoriais adversas; ou então o incentivo é

concedido para atrair, artificialmente ou não, uma etapa da cadeia produtiva ainda não

presente no Estado.

2.2.2 Evolução histórica e principais episódios
As causas institucionais acima mencionadas permitiram que o processo de

diferenciação de alíquotas do ICM e do ICMS, a despeito da uniformização inicial80, fosse

contínuo ao longo do tempo, com a alíquota interestadual diminuindo progressivamente em

relação à interna. Já em 1967, alguns estados aumentam a alíquota para 18% para

compensar perdas com a imunidade nas exportações de produtos industrializados.

Posteriormente, Resolução do Senado de 1970 determinou a queda progressiva da alíquota

interestadual – entre 0,5% e 1% a cada ano – até se estabilizar em 11% em 1976. Já no caso

das transações com destino às regiões Norte, Nordeste e ao Espírito Santo, a alíquota

interestadual continuou em queda até alcançar 7% em 1989 – o valor atualmente em vigor.

Essa alteração de alíquotas indica já haver competição entre os Estados e regiões

por recursos tributários nesse período, o que é inerente a qualquer federação. Trata-se de

um processo permanente, influenciado pelas condições históricas que afetam a todos os

atores interessados. Mas essa competição não configurava, ainda, guerra fiscal, pois se dava

com respeito às regras legais e de forma razoavelmente harmonizada.

Ainda que as causas institucionais que favorecem a deflagração da guerra fiscal já

estivessem presentes em meados da década de 1970, somente em fins da década de 1980, as

disputas federativas se acirram. Prado e Cavalcanti (2000: 75-81) atribuem o relativo

comedimento da guerra fiscal nessas duas décadas ao rígido controle advindo dos poderes

                                                                                                                                                                                
79 O Conselho é formado por representantes de cada Estado e um representante do governo federal, sendo que
as decisões do conselho quanto à concessão de benefícios fiscais devem ser todas aceitas por unanimidade.
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autoritários do regime militar81 e à crise econômica da década de 1980, a qual se incumbe

de limitar o potencial dos programas e incentivos estaduais.

Contudo, parece razoável realçar dois outros fatores causais: a transição

democrática – e a Constituição de 1988 – que legitimou os governadores a promoverem

políticas de desenvolvimento local; e a abertura da economia e o aumento do comércio

exterior, que deu margens a novas possibilidades de guerra fiscal82.

A interpretação do desenvolvimento industrial histórico dos Estados brasileiros é

útil para identificarmos os Estados habilitados a participarem na guerra fiscal. Nesse

sentido, duas tipologias interpretativas são bastante usuais: uma primeira que contrapõe os

Estados da região Norte e Nordeste aos da região Centro-Sul; e outra que contrasta o

Estado de São Paulo como sendo hegemônico em relação aos demais.

Como discutimos na seção anterior, o objetivo de desenvolvimento dos Estados da

região Norte e Nordeste foi se consolidando como prioridade e responsabilidade da União

durante muitas décadas. Com relação à guerra fiscal do ICMS, são pontuais seus

desdobramentos nessas regiões – destacando-se apenas as transferências de setores têxteis e

de calçados para o Ceará –, havendo somente a importante exceção da Bahia, a qual tem

participado ativamente da guerra fiscal, como comentaremos mais a frente.

Já a hipótese de que o desenvolvimento industrial brasileiro orienta-se cada vez

mais em função de uma área poligonal em torno de São Paulo – abrangendo a região

compreendida entre Belo Horizonte, Uberlândia, Londrina, Maringá, Porto Alegre e

Florianópolis – (Diniz 2006) reveste-se de muito sentido para o entendimento da guerra

fiscal, haja vista os episódios recentes mais relevantes envolverem os Estados dessa área

poligonal e suas adjacências – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal,

Espírito Santo e Bahia.

É importante ressaltar que a atração de investimentos produtivos é explicada

também por outros fatores, além da concessão de benefícios fiscais, como, por exemplo, o

perfil da mão de obra – seu custo, nível de qualificação e de coesão sindical – esse último

                                                                                                                                                                                
80 Ato Complementar nº 31, de 28/12/66, estabeleceu alíquota nacional uniforme de 15%.
81 Segundo Prado e Cavalcanti (2000:77), participantes do Confaz recebiam, nesse período, pressões
econômicas e extra-econômicas para seguir a orientação do governo federal.
82 Por exemplo, no episódio relativo ao Estado do Espírito Santo, como será comentado mais a frente.
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aspecto, especialmente sensível para o setor automotivo, e, também, a infra-estrutura de

transporte – rodovias e portos –, de telecomunicações e de fornecimento de energia.

Assim, o fenômeno recente da guerra fiscal está inserido em um contexto de

evolução dinâmica dos setores produtivos brasileiro, na qual apenas alguns Estados estão

aptos a participar ativamente do jogo. É pouco provável, por exemplo, que uma grande

montadora de automóveis seja atraída por incentivos fiscais e se instale em um Estado

longínquo e menos desenvolvido das regiões Nordeste ou Norte. Os Estados que estão no

páreo são aqueles mais próximos e razoavelmente desenvolvidos em torno de São Paulo.

Dentro desse contexto, o estudo de Prado e Cavalcanti (2000) aborda a situação

ambígua de São Paulo, como Estado hegemônico, diante da escalada da guerra fiscal contra

seus interesses. A ambigüidade deriva das condições peculiares de São Paulo, que é o

Estado que mais se beneficia com a tributação do ICMS sendo, parcialmente, na origem.

Logo, para esse Estado, algum nível de guerra fiscal pode ser preferível a uma reforma do

ICMS que adote o princípio de destino. De outro lado, como o setor produtivo instalado em

São Paulo é muito mais abrangente e diversificado do que nos demais Estados, a concessão

de benefícios tende a ser pleiteada por outras empresas, aumentando o ruído e o custo da

renúncia fiscal caso essa medida seja adotada. A esses fatores se deve a relativa passividade

e timidez de São Paulo, principalmente, nos primeiros anos da escalada da guerra fiscal.

Prado e Cavalcanti (2000: 83) destacam que o Confaz editou regra em 1988, que

limitou os prazos de diferimento no pagamento do ICMS, visando inibir a guerra fiscal. No

entanto, durante todos os anos seguintes, os Estados descumpriram essa regra83, adotando

prazos de pagamento de até 180 dias, o que, diante da inflação do período, representava

expressiva renúncia fiscal. Era o prenúncio do acirramento da guerra fiscal que estava por

vir.

O Estado do Espírito Santo, buscando incentivar a entrada de mercadorias pelo

porto de Vitória, estabeleceu o primeiro conflito com São Paulo em fins da década de 1980,

com a concessão de prazo especial de 48 meses para o recolhimento de ICMS na

importação. Em função dessa medida, no período de 1991-95, várias empresas desviaram

seus canais de importação para o Espírito Santo. Em 1992, Alguns anos depois, o Estado de

Goiás concedeu incentivos à empresa Arisco, em episódio inovador e com conseqüências
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concorrenciais, pois induziu a um movimento generalizado de dumping no mercado

paulista (Prado e Cavalcanti 2000: 98-99).

O Estado de São Paulo reagiu a essas primeiras iniciativas de guerra fiscal em 1993,

quando, em vez de discutir a legalidade dessas medidas no Judiciário, optou por rechaçá-las

com medidas administrativas que visavam cancelar os benefícios obtidos, tendo sido

emitidas portarias específicas para os casos de Goiás, Espírito Santo e Amazonas. Em

função dos incentivos concedidos pelos outros Estados estarem amparados por leis

estaduais, aquelas medidas foram derrubadas posteriormente no Judiciário, o que,

entretanto, não demoveu o Estado de São Paulo de retomar barreiras administrativas

semelhantes no futuro84.

A partir de 1993, alguns Estados passaram a disputar os crescentes investimentos

oferecidos por montadoras de automóveis. Rio de Janeiro entrou na guerra fiscal a partir da

aprovação da Lei Estadual 2.273/94, que beneficiava em especial a empresa Vokswagen. O

governo de São Paulo reagiu imediatamente, acionando o Judiciário e obtendo a suspensão

dessa Lei em fevereiro de 1996, o que obrigou o governo do estado do Rio de Janeiro a

editar um decreto específico para atender aos compromissos acordados com a montadora.

Em 1995, iniciaram-se as negociações que levariam a Mercedes-Benz a instalar-se

em Juiz de Fora. Durante o ano de 1996, diversos outros investimentos de empresas do

setor automotivo são anunciados. Trata-se de um relevante ciclo de ampliação da

capacidade instalada desse setor e que se concentra em cinco Estados – Paraná, Rio Grande

do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo –, como pode ser visto em mais detalhes

na Tabela 7. Posteriormente, Bahia e Goiás passam a também disputar os investimentos.

Tabela 7 – Investimentos do Setor Automotivo nas Regiões Sul e Sudeste nos anos de 1995 e 1996

Localização Empresa Valor do Investimento (em
R$ milhões)

Resende – RJ Volkswagen 250,00

São Carlos – São Paulo Volkswagen 250,00

São José dos Pinhais – PR Renault 1.000,00

Juiz de Fora – MG Mercedes-Benz 695,00

Campo Largo – PR Chrysler 315,00

                                                                                                                                                                                
83 O Convênio 34/88 foi desconsiderado, devido à interpretação de que continuavam valendo os prazos
previstos pelo Convênio 24/75.
84 São conhecidos episódios ocorridos em 1996 e, com mais repercussão, em 2004.
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São José dos Pinhais – PR Audi/ Volkswagen 500,00

Gravataí – RS GM 600,00

Santa Catarina GM 500,00

Mogi das Cruzes – SP GM 150,00

Santa Catarina Skoda 150,00

Porto Real – RJ Peugeot/Citroen 650,00

Sumaré – SP Honda 100,00

Indaiatuba – SP Toyota 150,00

Belo Horizonte – MG Fiat 150,00-200,00

Fonte: Prado e Cavalcanti 1998, Apud Silva 2001: 14.

É importante destacar que o Governo Federal promove inusitada interferência nos

movimentos da guerra fiscal do setor automotivo. Inicialmente, em 1995, é lançado o Novo

Regime Automotivo, que concede diversos incentivos fiscais às empresas montadoras de

automóveis. Posteriormente, em 1997, é editado o Regime Automotivo Especial, desta vez

concedendo benefícios mais diferenciados para empresas que viessem a se instalar nas

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste85. Por fim, em 1999, como o prazo de habilitação

para o Regime Especial havia se expirado, o Governo Federal, para atender às pressões do

segmento político da Bahia86, edita Medida Provisória que reabre o prazo e permite, assim,

viabilizar a instalação da Ford naquele Estado, no episódio final e principal exemplo da

guerra fiscal automotiva, como descrevemos a seguir.

Em 1998, a Ford entra em acordo com o Governo do Rio Grande do Sul – então sob

a gestão de Antônio Brito – para instalar uma fábrica no Estado. Porém, em 1999, o novo

governo gaúcho – agora sob a gestão do petista Olívio Dutra – tenta rever os termos da

negociação87, conforme promessa de campanha eleitoral. Diante do impasse nessa

negociação, a Ford decide transferir os investimentos para a Bahia, com base na concessão

de incentivos fiscais e empréstimos do BNDES. Além dos incentivos estaduais de praxe, a

Ford obtém, no âmbito do Regime Especial Automotivo, incentivos federais no montante

de R$ 180 milhões ao ano até 201088 (Dulci 2002:100).

                                                          
85 Apesar de um número expressivo de empresas ter se habilitado, houve desistência maciça logo depois
devido à crise financeira na Ásia.
86 O presidente do Senado à época é Antonio Carlos Magalhães, líder político local e então aliado do governo.
87 Caso análogo e à mesma época ocorre em Minas Gerais, onde o governador Itamar Franco tenta rever
acordo com a Mercedes-Benz.
88 A renúncia de recursos federais aprovada inicialmente equivalia a R$ 700 milhões, mas foi reduzida após
veto do presidente Fernando Henrique.
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Um último89 episódio da guerra fiscal que merece ser mencionado ocorre em 2004 e

contrapõe São Paulo a doze Estados brasileiros, em especial Distrito Federal e Goiás.

Retomando práticas tentadas anteriormente, São Paulo impõe, em julho de 2004, medidas

que restringem o reconhecimento de créditos do ICMS provenientes de outros Estados,

relacionados a incentivos fiscais tidos como ilegais. Alguns dos Estados atingidos – Goiás e

o Distrito Federal – reagem de forma inusitada: em represália, bloqueiam em suas divisas

as mercadorias provenientes de São Paulo e exigem o pagamento do ICMS. Diversas

reuniões são realizadas no Confaz para tratar desse episódio, mas nenhuma solução é obtida

e a discussão é delegada para o debate da reforma tributária, travada à mesma época na

Câmara dos Deputados – na PEC 285/04.

Logo, a nova faceta da guerra fiscal, evidenciada por esse episódio de 2004, parece

independer de fatores conjunturais, como a disponibilidade de investimento privado no caso

da guerra fiscal associada ao setor automotivo. Esse recente recrudescimento da guerra

fiscal parece derivar, predominantemente, de um movimento de ação e reação de diversos

Estados, na concessão de incentivos fiscais por meio de créditos presumidos e outorgados,

que se tornaram cada vez mais comuns a partir de 1997 (Baratto e Lobato 2007:48).

2.3 Exportações
Desde 1995, o objetivo de desonerar exportações esteve sempre associado à reforma

tributária. A PEC 175/95, conforme enviada pelo Poder Executivo, previa a desoneração de

ICMS sobre as exportações de bens primários e semi-elaborados e a compensação da União

por um período de cinco anos, em montante equivalente a 10% da arrecadação do IPI.

Diante da falta de consenso quanto à proposta mais ampla de reforma tributária e diante,

ainda, da necessidade de equalizar o balanço de pagamentos – deficitário, em função da

“âncora cambial” do Plano Real –, o Poder Executivo Federal patrocinou a aprovação do

projeto apresentado pelo deputado Antônio Kandir, que abordava, especialmente, as

medidas relacionadas aos incentivos à exportação.

Entretanto, as medidas previstas na Lei Kandir foram adotadas apenas parcialmente.

Uma de suas principais medidas, a desoneração total de produtos semi-elaborados e

                                                          
89 Há vários outros episódios semelhantes de guerra fiscal que poderiam ser mencionados. Dulci (2002: 101-
104) descreve, por exemplo, diversos episódios relacionados ao Estado de São Paulo – investimentos da
Embraer, Simples paulista e aprovação da Lei da Informática – e ao Estado de Minas Gerais – transferência
dos setores de leites e derivados e carnes e couros para os Estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul.
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primários, não pôde ser totalmente adotada devido a problemas de coordenação federativa

no reconhecimento de créditos fiscais de um Estado por outro.

Esse não reconhecimento de créditos atinge de forma diferenciada as empresas,

sofrendo mais aquelas que participam de uma cadeia produtiva distribuída em vários

Estados90. Também no caso dos Estados o efeito é desigual, estando mais envolvidos

aqueles que sediam, predominantemente, a etapa final da cadeia produtiva exportadora.

Pellegrini (2006) defende a tese de que esse não reconhecimento de créditos tem

estrita relação com as insatisfações dos Estados perante a compensação oferecida pela

União, considerada insuficiente, principalmente, diante do forte crescimento das

exportações verificado nos últimos anos. A Tabela 8 apresenta simulação acerca das

hipotéticas perdas históricas dos Estados com a Lei Kandir e da compensação oferecida

pela União91.

Tabela 8 – Perdas dos Estados com a Lei Kandir e compensação da União (em R$ milhões de outubro de 2006)

Período
s

Perdas com a
Lei Kandir

ICMS
Compensado

ICMS Não
Compensado

% Compensação da União
no Total de Perdas

1996/97 8.307 1.817 6.490 22%
1997/98 12.215 5.808 6.407 48%
1998/99 13.543 6.602 6.941 49%
1999/00 14.219 6.569 7.650 46%
2000/01 11.773 6.975 4.798 59%
2001/02 10.319 6.013 4.306 58%
2002/03 15.523 5.378 10.146 35%
2003/04 16.634 3.819 12.815 23%
2004/05 17.464 4.958 12.507 28%
2005/06 17.067 3.805 13.262 22%
TOTAL 137.064 51.743 85.321

Fonte: “Estudo Relativo às Perdas Históricas dos Estados e Municípios com a Desoneração do ICMS Incidente
Sobre as Exportações e Com a Apropriação de Créditos de ICMS de Bens do Ativo Permanente”, do SubGT
Quantificação da COTEPE/ICMS, Apud Souza 2007:27.

Inicialmente, a compensação aos estados – conhecida como “seguro-receita” seria

feita até 2002, com a previsão orçamentária total de R$ 3,6 bilhões para os dois primeiros

                                                          
90 Cabe ressaltar que o problema atinge diretamente os produtos primários, pois a maioria dos produtos semi-
elaborados já contava com incentivos fiscais – redução da base de cálculo – no âmbito do Confaz, à época da
edição da Lei Kandir. A soja em grão, por ter a incidência à alíquota de 13% e por participar de cadeia
produtiva distribuída em vários Estados, como São Paulo e Mato Grosso, é especialmente atingida (Souza
2007:25).
91 Esses dados devem ser vistos com ressalva, devido à falta de informações quanto à desoneração de bens de
capital e, ainda, à superestimação da alíquota de referência. Ver Pellegrini (2006:28-29).
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anos e R$ 4,4 bilhões para os seguintes. A partir de 2002, ficaria restrita a alguns Estados

que tivessem maiores perdas até ser extinta em 2006. A distribuição entre os Estados era

determinada a partir do cálculo das perdas iniciais – simples aplicação da alíquota vigente

sobre a exportação de cada Estado –, mas envolvia ajustes para premiar o esforço de

arrecadação de cada Estado.

Com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000 – Lei Complementar

102/00 –, impondo limites de gastos aos Estados e Municípios, as regras previstas pela Lei

Kandir foram relaxadas. Além de mitigar a desoneração de bens de capital – feita a partir

de então em 48 meses – a compensação do seguro-receita foi substituída por uma dotação

orçamentária, estabelecida pela Lei Orçamentária Anual – LOA – de cada ano. A

distribuição dos recursos entre os Estados tornou-se mais simples, pois passou a derivar de

alíquotas fixas, deixando, porém, de ter relação direta com as perdas efetivamente

incorridas em cada Estado. Posteriormente, as negociações travadas na reforma tributária –

que resultou na EC 42/03 – fizeram com que esse sistema de compensação fosse

constitucionalizado, prorrogando-o indefinidamente92 e ainda levou à inclusão de um

“auxílio aos Estados exportadores” na LOA, inicialmente no valor total de R$ 900 milhões,

que vem sendo também concedido nas LOAs dos anos seguintes,  sendo que a partir de

2006 o auxílio aumentou para R$ 1,95 bilhão.

Como a compensação à desoneração do ICMS está prevista sob frágeis bases

institucionais e subjugada ao processo orçamentário, no qual a União tem, além do poder de

agenda, a faculdade de contingenciamento, os Estados têm um incentivo a mais para adotar

barreiras operacionais e administrativas para não arcarem com os créditos fiscais

apropriados em etapas anteriores da cadeia produtiva exportadora. Pellegrini (2002:47) cita

um exemplo93 em que os Estados agiram de forma coordenada e ameaçaram restringir

ainda mais o reconhecimento de créditos fiscais, forçando a União a liberar o auxílio

financeiro previsto no orçamento.

É inegável que a desoneração às exportações incita o embate entre os atores

políticos representantes das distintas esferas federativas, que travam um “cabo de guerra”

                                                          
92 A compensação deve ser feita até que ao menos 80% do ICMS sejam arrecadados no destino (art. 91 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias).
93 Protocolo ICMS n.º 30 do Confaz autorizava os Estados a não permitir a transferência do crédito tributário
entre empresas diferentes.
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na partilha da desoneração tributária. Contudo, deve ser ressaltado também que a

acumulação de créditos afeta diretamente um grupo específico de empresas que perdem

competitividade e recebem incentivos para incorrem em custos ineficientes de organização

logística, contribuindo para que o objetivo de promover exportações continue presente no

debate da reforma tributária, como demanda de parcela específica do empresariado.

Aspecto ainda mais importante para nossa argumentação analítica – conforme será

qualificado nas seções seguintes – é o modo como a política tributária de promoção às

exportações historicamente foi se consolidando como prioridade estatal, persistentemente,

pautada por incentivos fiscais, cuja concessão e reconfiguração têm sido alvo de contínua

mobilização do segmento empresarial beneficiado.

2.3.1 Mobilização da política tributária a partir da década de 1960
Apesar da concessão de incentivos tributários para promover as exportações já ser

vislumbrada desde os tempos coloniais (Baleeiro 2005:459), somente a partir da década de

1960 esse objetivo adquire status prioritário na política tributária brasileira. A partir de

então, a distribuição de competências tributárias entre a União e os Estados e o

desenvolvimento institucional de diversos incentivos fiscais visam colocar a tributação a

serviço do projeto nacional desenvolvimentista, no qual as exportações passam a ter papel

estratégico.

Durante a década de 1960 há progressiva evolução institucional na política tributária

de promoção às exportações. Os dois principais impostos incidentes sobre a exportação –

IPI e ICM – são tornados não cumulativos, onerando menos os produtos de maior valor

agregado. Diversos incentivos fiscais são adotados para promover a exportação de produtos

manufaturados e semimanufaturados, com a desoneração de vários tributos como IPI, ICM,

imposto de renda e imposto de importação94. Adicionalmente, passa a vigorar o regime de

drawback, previsto desde a Reforma Tarifária de 1957, que permite a isenção do

pagamento de IPI, Imposto de Importação e outras taxas na importação de insumos que

integrassem a produção de bens manufaturados a serem exportados. Por último, em 1972, é

                                                          
94 Lei n.º 4.502/64 isentou exportações do IPI; Lei n.º 4.663/65 isentou o lucro derivado de exportações do
imposto de renda; Decreto-Lei n.º 37/66 isentou do imposto de importação toda a matéria-prima utilizadas nos
produtos exportados; a Constituição de 1967 isentou do ICM os produtos manufaturados exportados; Decreto-
Lei n.º 491/69 isentou os encargos parafiscais devidos à previdência e ao FGTS por meio de compensação no
IPI devido; Convênio dos Estados duplicou o subsídio devido pelo IPI, por meio de créditos no ICM
(Simonsen, 1976:148-149).
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criada a Befiex – Comissão para Programas Especiais de Exportação –, que deu isenção do

imposto de importação, IPI e ICM na instalação de novas indústrias que visassem à

exportação (Castelar Pinheiro et alii 1993:4-5). Na Tabela 995 pode ser vista a importância

relativa do montante desonerado a partir de cada um desses incentivos no período de 1969 a

1988.

Tabela 9 - Incentivos às exportações de manufaturados (em % do Valor FOB das exportações de manufaturados)

Crédito prêmio Incentivos financeiros Befiex
Drawba

ck IPI ICM

Redução

no IR
Pré-

embarque

Pós-

embarque

Imposto de

importação IPI
Crédito

prêmio

Isenção

ICM

Isenção

IPI
Total

4.0 6.7 4.1 20.5 7.4 42.7

4.0 6.9 6.6 6.6 0.9 20.5 7.2 52.7

4.0 6.9 6.2 1.3 6.8 1.0 19.8 7.1 53.1

4.9 8.0 8.3 1.3 6.5 1.7 19.1 9.0 58.8

7.2 8.0 8.1 1.3 4.9 1.6 18.3 8.9 58.3

12.6 7.9 4.1 1.8 4.9 1.3 17.7 5.0 55.2

8.3 7.8 4.3 1.7 10.1 1.5 17.0 5.4 56.0

11.8 7.6 4.1 1.3 14.6 1.3 3.2 0.4 16.3 5.2 65.8

12.6 8.1 4.3 1.5 16.3 3.3 4.1 0.5 16.3 5.4 72.5

9.1 8.6 4.2 1.8 13.2 3.9 1.2 0.8 16.3 6.1 68.1

10.5 12.8 2.1 11.7 2.2 3.5 0.4 1.5 16.3 6.5 67.5

9.0 0 1.9 5.5 -3.5 4.2 0.5 3.4 17.7 6.3 45.1

9.4 6.5 1.8 13.9 4.9 6.6 0.8 2.8 18.3 6.8 71.8

10.3 9.1 1.6 17.4 4.3 4.9 0.6 2.2 19.1 7.2 76.7

8.6 7.8 1.6 8.5 0.8 2.7 0.3 1.9 19.1 7.2 58.5

9.1 7.8 1.6 1.7 1.0 2.3 0.3 1.7 20.5 7.0 53.0

9.1 1.4 1.6 2.0 1.7 2.2 0.3 3.4 20.5 7.2 49.2

13.1 1.6 1.8 1.9 4.0 0.6 2.9 20.5 7.5 53.8

13.1 1.6 1.2 1.9 4.0 0.6 4.7 20.5 7.5 55.1

13.1 1.6 1.5 1.2 4.0 0.6 3.6 20.5 7.5 53.6

Fonte: Baumann apud Castelar Pinheiro et alii (1993:11)

A despeito das oscilações relativas nos diversos incentivos, a desoneração tributária

total durante o período variou entre 45,1% e 76,7% do valor exportado, o que demonstra o

total comprometimento da política tributária, nesse período, para com o objetivo de

promover exportações. Além da isenção do ICM, que é o principal incentivo às exportações

do período, merecem destaque, em termos de importância relativa, os incentivos no âmbito

da Befiex e o crédito prêmio do IPI e do ICM.

O crédito prêmio do IPI e do ICM permitia que o imposto pago em bens utilizados

na produção de produtos industrializados pudesse ser abatido com outros débitos fiscais,

                                                          
95 A Tabela 9 inclui, além dos incentivos fiscais, incentivos financeiros, que representaram um dos principais
subsídios entre 1975 e 1983, tendo sua importância diminuída nos anos seguintes, por pressão do GATT
(Motta Veiga e Iglesias 2003:10).



81

em transações internas. As regras do crédito do ICM seguiram as do IPI até 1976, quando o

Convênio 12/76 firmado pelos Estados impôs limites ao aumento dos créditos devidos. A

partir de 1979, um conjunto de fatores96 faz com que o crédito do ICM incorpore-se ao do

IPI e, ambos diminuam em importância, ficando restritos a alguns produtos e setores até

serem extintos em 1985 (Castelar Pinheiro et alii 1993:13-14).

A Befiex, concebida inicialmente para atrair o capital estrangeiro, destina-se, a

partir de 1978, predominantemente, às empresas de capital nacional, funcionando como

uma espécie de drawback complementar. Em função dos compromissos exigidos em saldos

de divisas e para prazos de exportações de até 10 anos, esse programa destinou-se, sempre,

a grandes empresas e teve grande importância por ser a única alternativa para importação

de bens de capital e por ter sido responsável por parcela expressiva da exportação – cerca

de 40% do total de produtos manufaturados em 1986 (Castelar Pinheiro et alii 1993:15).

2.3.2 Retração na década de 1980 e remontagem da política na década de 1990
A política tributária de apoio às exportações, montada entre 1964 e 1972, é

razoavelmente desativada a partir da segunda metade da década de 1980, com a extinção

dos mecanismos de crédito-prêmio em 1985 e com a revogação da Befiex em 1990, já no

governo Collor. São mantidos, no entanto o regime de drawback, a isenção do IR sobre o

lucro das exportações e os compromissos remanescentes da Befiex.

 Em 1988, com a edição de nova Constituição Federal, os produtos semi-elaborados

são incluídos na base de cálculo do ICMS e os Estados passam a ter o direito de definir as

alíquotas do ICMS para os diferentes setores e produtos. Com isto, mais de 50% das

exportações brasileiras tornam-se passíveis de cobrança do ICMS, afetando a

competitividade externa de uma ampla gama de produtos. Em relação aos produtos

industrializados, a Constituição Federal mantém a imunidade anteriormente existente e

compensa os Estados, com a criação de um fundo composto por 10% do valor total da

arrecadação de IPI, o Fundo IPI Exportação.

Durante a primeira metade da década de 1990, a evolução tributária é notavelmente

contrária às exportações. Nesse período, além da inclusão da incidência do ICMS sobre

produtos semi-elaborados e primários, contribuições sociais cumulativas aumentam o custo

                                                          
96 Crise financeira da União; descentralização política em direção a maior autonomia dos Estados; e pressão
dos parceiros comerciais.
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das exportações, principalmente de maior valor agregado. São criadas a CSLL, em 1988, e

o IPMF, em 1993, transformado na CPMF em 1996. Além disso, a alíquota da Cofins é

dobrada em 1991, para 2%. A alíquota do imposto sobre exportações também é aumentada

para 30%.

A política de promoção às exportações vai sendo apenas tímida e progressivamente

remontada, a partir, principalmente, da oferta de novos instrumentos de financiamento e,

indiretamente, com a liberalização das importações. A Política Ativa de Comércio Exterior

(Pace), de 1992, incluiu incentivos tributários de pequeno alcance, como a suspensão do IPI

em insumos de produtos exportados, conhecido como drawback verde amarelo.

Somente em 1994, em meio a um quadro cambial desfavorável, pois a valorização

do câmbio era peça fundamental do Plano Real, o governo federal começa a empreender

esforços relevantes para alterar a política tributária, de modo a priorizar exportações. A MP

622/94 – posteriormente, convertida na Lei 9.004/95 – isenta, do PIS, as receitas de

exportação e a MP 674/94 concede crédito fiscal relativo à incidência do PIS e da Cofins

sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados em

produtos exportados, por meio de ressarcimento em moeda corrente.

O Poder Executivo Federal consegue aprovar a Lei Kandir – Lei Complementar n.º

87/96 –, que é um marco significativo, pois além de desonerar do ICMS a exportação de

produtos semi-elaborados e primários – instituindo um fundo de compensação aos Estados

–, busca diminuir a cumulatividade ainda existente no ICMS, permitindo o aproveitamento

de créditos fiscais na aquisição de bens de capital e, ainda, na utilização de serviços de

transporte, comunicação e energia. Porém, como já comentado, as inovações trazidas pela

Lei Kandir não se realizaram totalmente, devido a não assunção de créditos fiscais pelos

Estados, ao diferimento da desoneração de bens de capital e aos sucessivos adiamentos da

desoneração de serviços97.

Ainda em 1996, a MP n.º 948/95, convertida na Lei n.º 9.363/96 concedeu crédito

presumido no IPI referente ao PIS e à Cofins. Nos anos 2000 várias inovações na legislação

ampliam os benefícios concedidos: A Lei 10.276/01 introduziu nova fórmula de cálculo de

crédito presumido do IPI e permitiu a dedução de outros tipos de despesa até então

                                                          
97 Depois dos sucessivos adiamentos, a Lei Complementar n.º 122/06 prevê a entrada em vigor dessa medida
para 1º de janeiro de 2011.
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vedadas; depois, as empresas “preponderantemente exportadoras” passaram a ser

beneficiadas com a suspensão do recolhimento do IPI (Motta Veiga e Iglesias 2003:15).

Mais recentemente, no âmbito da política industrial do governo Lula, a Lei do Bem

criou dois regimes especiais de tributação – Recap e Repes98 –, que dão isenção parcial de

PIS e de Cofins para atividades exportadoras. Posteriormente, esses regimes tiveram seus

escopos ampliados pela Lei 11.774/08.

Cabe mencionar, por fim, que as desonerações previstas pela Lei Kandir, bem como

a compensação devida pela União aos Estados, foram constitucionalizadas em 2003, a

partir da aprovação da Emenda Constitucional n.º 42/03, em decorrência da discussão da

reforma tributária proposta pela PEC 41/03. Além disso, a nova previsão constitucional

ampliou o leque de produtos desonerados, que passam a abranger quaisquer “mercadorias”

e “serviços” destinados ao exterior.

2.4 Regimes de tributação simplificada
Há muitas décadas tem sido difundida a percepção de complexidade – e, também,

de perplexidade – em relação à legislação tributária brasileira, muitas vezes descrita como

um “manicômio jurídico tributário”, segundo a metáfora cunhada em 1963 por Alfredo

Augusto Becker, um dos mais influentes juristas da área tributária.

De outro lado, também com muita força simbólica, a difusão da tese do imposto

único, a partir do começo da década de 1990, com a apresentação de PECs pelos Deputados

Flávio Rocha e Marcos Cintra, ajudou a consolidar no imaginário popular a necessidade de

simplificação na tributação brasileira.

Visando responder a esses reclamos simplificadores, foram criados o lucro

presumido e o Simples, dois regimes de tributação simplificada que visam minimizar o

quadro de complexidade na tributação brasileira, bem como diminuir a carga tributária das

pequenas e médias empresas. Do lado do interesse estatal, a busca por simplicidade tem

sido feita, principalmente, a partir do mecanismo de substituição tributária, o qual visa tanto

diminuir o custo de fiscalização e de arrecadação dos tributos como combater sua

sonegação.

Como será descrito mais a frente, esses regimes simplificadores têm sido cada vez

mais utilizados. No caso do Simples e do Lucro Presumido, os critérios de enquadramento

                                                          
98 Abordados no subcapítulo 2.5.5.
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têm sido relaxados para permitir a adesão de um número maior de empresas; e os

incentivos fiscais são crescentes, já representando a maior renúncia da União, como

mostrado no Anexo 1; além de haver diversos projetos tramitando no Congresso Nacional,

que buscam melhorar ainda mais às condições oferecidas.

A substituição tributária também tem sido aplicada cada vez mais para atender ao

interesse do Estado, que vê com bom grado os regimes simplificadores devido ao seu baixo

custo de arrecadação e fiscalização, bem como pelo combate à alta informalidade das

empresas brasileiras, além do combate à sonegação.

Dessa forma, aparenta ser muito difícil a reversibilidade da trajetória de expansão da

tributação simplificada. Assim sendo, é inevitável que o segmento empresarial oriente sua

ação estratégica no sentido de buscar se enquadrar a essa tendência, alterando os critérios

de adesão ou melhorando sua condição relativa dentro dos regimes.

O mesmo “enquadramento” ocorre com o debate da reforma tributária, que tem sido

conformado de modo a não comprometer os regimes simplificadores. O caráter cumulativo

desses regimes, por exemplo, sempre foi um importante ponto de contato com o debate de

reforma tributária. Com a inclusão do ICMS no Simples Nacional, essa questão tornou-se

ainda mais saliente, pois surgiu um problema concorrencial: grandes empresas, impedidas

de abater créditos do ICMS relativos a compras de empresas enquadradas no Simples,

passaram a discriminá-las, preferindo adquirir produtos de empresas maiores99. No entanto,

as recentes propostas de reforma tributária, apesar de visarem à redução da cumulatividade

tributária, não têm enfrentado essa questão no caso dos regimes simplificadores100. Por

outro lado, os governos estaduais foram chamados a resolver o problema da integração do

ICMS ao Simples Nacional101, assim como se aprovou na Lei Complementar 128/08

medida visando uma solução.

Importante ainda para nossa argumentação analítica é o reconhecimento de que o

Simples representa uma verdadeira reforma tributária, da qual a maioria esmagadora das

                                                          
99 O problema atingia cerca de cem mil empresas médias e grandes, especialmente atacadistas e
supermercados, conforme mencionado pelo Deputado Luiz Carlos Hauly em audiência pública realizada na
Câmara dos Deputados, em 13/11/2007. Disponível no site WWW.camara.gov.br.
100 A PEC 233/08 é omissa em relação ao Simples.
101 O governo de São Paulo, por exemplo, enviou projeto de lei à Assembléia Legislativa do Estado, em
dezembro de 2008, visando eliminar esse problema. Segundo o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa,
"Na prática, as microempresas não pagarão mais ICMS". Ver: SP libera mais R$ 1,2 bi para a indústria,
jornal Folha de São Paulo, 12/12/2008.
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empresas brasileiras se beneficiou. A recente aprovação da Lei Complementar 128/08, que

ampliou sob diversos aspectos o alcance do Simples, é um sinal contundente de sua

consolidação.

2.4.1 Lucro presumido
Em 1995, a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e da Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido foi reformulada102, dando origem ao regime do lucro

presumido, o qual faculta às empresas a opção de pagamento daqueles dois tributos sob um

regime mais simples e menos oneroso. A condição necessária para aderir a esse regime é a

de que a receita bruta anual da empresa não seja superior a R$ 48 milhões103. A base de

cálculo do imposto devido é obtida a partir da aplicação de alíquotas sobre a receita, de

modo a presumir o lucro, de forma diferenciada de acordo com o segmento econômico,

conforme pode ser visto na Tabela 10.

Tabela 10 – Empresas e percentuais de presunção no regime do lucro presumido em 2004

Alíquota da base de cálculoSegmento Econômico

IRPJ CSLL

Nº de

empresas

Venda de Combustíveis 1,6% 12% 21.051

Comércio e Indústria 8% 12% 147.883

Serviços de Transporte, exceto o de cargas 16% 12% 180.526

Serviços em Geral104 32% 32% 253.429

Sem receita bruta ou não informada - 80.631

Total - 683.520

Fonte: Consolidação da Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – 2004 e Prestação de Serviços no
Lucro Presumido. Disponíveis no site www.receita.fazenda.gov.br

                                                          
102 A legislação que reformulou a tributação do imposto de renda inclui, dentre outras, as Leis 8.981 e 9.249,
ambas de 1995.
103 Esse limite vem sendo aumentado sucessivamente, primeiro para R$ 12 milhões/ano, depois para R$ 24
milhões/ano, até que chegasse ao limite atual.
104 Entre 2002 e 2004, diversas medidas legislativas buscaram alterar a alíquota incidente sobre as empresas
prestadoras de serviço. Primeiro, a MP 22/02 – editada no governo Fernando Henrique – propunha alterar
essa alíquota de 12% para 32%, mas foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Depois, essa mesma medida foi
aprovada, a partir da inclusão de um dispositivo na MP 107/03, durante sua tramitação no Congresso
Nacional. Por último, a MP 232/04 buscou aumentar a mesma alíquota, desta vez para 40%, mas também foi
rejeitada. Sobre a ação coletiva empreendida pela classe empresarial nesses três episódios, ver a dissertação
de mestrado de Gilson Rodrigues de Almeida (2007).
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2.4.2 Substituição tributária
O mecanismo de substituição tributária possibilita aos diversos entes federativos que

efetuem, antecipadamente, a cobrança de tributos relativos a uma etapa futura da cadeia

produtiva. O objetivo desse mecanismo é facilitar a cobrança dos tributos, diminuindo sua

sonegação. Assim, os fiscos concentram-se na cobrança junto a poucos e grandes

contribuintes – em geral, empresas atacadistas e industriais –, que assumem o imposto

devido por eles e também pelos contribuintes da etapa produtiva seguinte, que abrange

muitas e menores empresas, no segmento de varejo. Tomando-se o exemplo do setor de

bebidas, a indústria produtora de cerveja recolhe o ICMS que seria devido pelo comércio

distribuidor no varejo.

Ainda que esse mecanismo não seja instituído com finalidades típicas de incentivo

fiscal, pois não visa intencionalmente favorecer determinada atividade produtiva, faz

sentido que assim o consideremos sob o ponto de vista analítico do argumento aqui

proposto, pois a substituição tributária necessariamente influi na determinação de preços

nos segmentos produtivos envolvidos, devido ao efeito da repercussão105 diferenciada dos

custos tributários suportados em cada etapa produtiva e da incorporação de custos

tributários anteriormente sonegados e que passam a ser divididos entre as empresas e os

consumidores envolvidos também de forma diferenciada. Logo, qualquer possibilidade de

substituição tributária enseja a ação dos setores econômicos atingidos com vistas a

minimizar suas perdas106.

Tradicionalmente, a substituição tributária sempre esteve restrita a alguns poucos

segmentos responsáveis por relevante arrecadação, dentre os quais, fumo, automobilístico,

combustíveis, telecomunicações, energia e materiais de construção. Inicialmente

introduzida no âmbito do ICMS em 1983, atingindo somente o segmento varejista, esse

mecanismo teve seu uso ampliado pela Lei Kandir em 1996, quando o segmento industrial

passou a substituir várias etapas produtivas, alcançando também o atacadista (Greco

                                                          
105 Repercussão é o fenômeno de repasse do custo tributário formalmente devido por um contribuinte, mas na
prática incorrido pelo consumidor final ou pelo encarregado da etapa produtiva seguinte.
106 Essa ação empresarial ficou evidente durante a tramitação da MP 413/08 na Câmara dos Deputados,
quando os empresários detentores de usinas de álcool conseguiram reverter, em parte, medida de substituição
tributária no PIS e na Cofins contrária ao seus interesses. Ver: Lobby do álcool ataca MP dos Bancos,
WWW.congressoemfoco.com.br, 18/03/08.



87

2001:110). Mais recentemente, em 2007, o Estado de São Paulo ampliou ainda mais sua

abrangência, incluindo vários outros segmentos econômicos anteriormente excluídos107.

A substituição tributária está também presente em outros tributos. No caso do PIS e

da Cofins, a substituição tributária iniciou-se com a tributação de cigarros –

respectivamente, em 1988 e 1991 – e foi, posteriormente, estendida aos segmentos

farmacêutico, de combustíveis e automobilístico, como comentado na seção 2.5.4; a

contribuição previdenciária sobre contratos de cessão de mão-de-obra passou a ser cobrada

por meio da substituição tributária desde 1998; por fim, o IPI cobrado sobre a cerveja

passou a adotar o mecanismo em dezembro de 2008108.

2.4.3 Do Simples Federal ao Nacional
A criação do Simples em 1996 consolida um tratamento tributário efetivamente

favorecido às micro e pequenas empresas, abrangendo os seguintes tributos: IR, IOF, IPI,

CSLL, Cofins, PIS e a contribuição previdenciária patronal. Como eram contemplados

obrigatoriamente apenas tributos federais – a inclusão de tributos estaduais e municipais,

pela celebração de convênios, era facultativa – aquele regime passou, posteriormente, a ser

denominado Simples Federal, em contraposição ao futuro regime criado em 2006, o

Simples Nacional.

No Simples Federal, as empresas estavam habilitadas para aderir como

microempresa se o faturamento anual não ultrapassasse R$ 120 mil e como empresa de

pequeno porte, caso fosse inferior a R$ 720 mil.

Em 2003, foi aprovada a Emenda Constitucional 42, a qual previa a instituição de

regime de tributação simplificada em novas bases: o ICMS e o ISS deveriam estar

incluídos; o regime seria opcional para o contribuinte; poderiam ser estabelecidas

condições de enquadramento diferenciadas por Estado; e o recolhimento deveria ser

unificado e centralizado – a partir de cadastro único de contribuintes –, mas o repasse para

os entes federados deveria ser imediato (CF, art.146, III, “d” e parágrafo único).

Durante os anos de 2004 a 2006 a Câmara dos Deputados foi o lócus de discussão

acerca do novo regime de tributação a ser adotado. Dezenas de projetos foram apresentados

                                                          
107 Os segmentos atingidos foram: bebidas alcoólicas, medicamentos, perfumaria, higiene pessoal, alimentos,
ração animal, limpeza, fonográfico, material de construção, autopeças, pilhas e baterias, lâmpadas e papel
(Fiesp teme mudança tributária em SP, jornal Folha de São Paulo, 14/01/2008).
108 Importadora contesta novo IPI da cerveja, jornal Folha de São Paulo, 28/01/2009.
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por parlamentares e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae

– participou ativamente do debate legislativo, contratando consultores que elaboraram o

anteprojeto conhecido como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Em decorrência desse intenso debate, foi aprovada a Lei Complementar 123/06, que

estabeleceu o Simples Nacional, um novo estatuto para as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, que aumentou substancialmente o limite de enquadramento,

respectivamente de até R$ 240 mil e R$ 2,4 milhões109, o que possibilitou a adesão de

muito mais empresas – de cerca de 1,6 milhão em 1996 passou para mais de 3 milhões

atualmente. Diversos benefícios não tributários foram previstos, como a dispensa de

algumas exigências formais da legislação comercial, trabalhista, contábil e societária, e o

tratamento favorecido em licitações e em programas de inovação tecnológica do Poder

Executivo.

Trata-se de importante inovação em relação ao regime anterior, pois o Simples

Nacional: aumenta a abrangência de tributos, principalmente devido à inclusão do ICMS;

incorpora dezenas de segmentos econômicos até então vedados no Simples, em especial

parte do segmento de prestação de serviços110; e aumenta o nível de desoneração fiscal da

União, ao diminuir as alíquotas aplicadas. Com exceção das creches e pré-escolas, todas as

demais atividades econômicas aptas a aderirem ao Simples tiveram suas alíquotas

diminuídas (Silva 2007:16). Esse novo regime consolidou o Simples como a principal

renúncia tributária da União, conforme mostrado no Anexo 1. Foi concedida

progressividade no valor da alíquota, de modo que ela varia de acordo com o nível de

faturamento – indo de 2,75% para micro empresas com faturamento até R$ 60 mil anuais,

até 9,19% para empresas de pequeno porte.

É importante registrar, por fim, que diversas possibilidades de ampliação no escopo

do Simples continuam sendo discutidas atualmente no Congresso Nacional111.

Recentemente, em dezembro de 2008, foi aprovada a Lei Complementar 128/08, que trouxe

                                                          
109 Esse limite é bem maior do que regimes similares em outros países, onde, em geral, não ultrapassam US$
200 mil – a União Européia, por exemplo, aplica o limite de US$ 100 mil (Baratto e Lobato 2007:74).
110 Diferentemente do Simples federal, dezenas de segmentos da atividade econômica podem aderir, como por
exemplo: compra, venda, administração e locação de imóveis; armazenamento e transporte de produtos de
terceiros; prestação de serviços de vigilância e limpeza; e empresas regulamentadas como montadoras de
estandes para feiras, escolas de línguas estrangeiras, academias de ginástica e produtores culturais.
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significativas inovações no Simples, dentre as quais: incluiu novos segmentos

econômicos112; reduziu alíquotas de outros113; permitiu o abatimento de créditos do ICMS

por empresas não participantes do Simples; e criou a figura do Micro Empreendedor

Individual (MEI)114, entre outras alterações.

2.5 Desenvolvimento econômico
De certa forma, todos os incentivos abordados nessa dissertação buscam favorecer o

desenvolvimento econômico. No entanto, objetivos analíticos e metodológicos

recomendaram a categorização nos cinco tipos aqui feita, de modo que esse capítulo busca

dar maior ênfase aos incentivos fiscais diretamente relacionados à política industrial e a

outros objetivos conexos.

Nesse último subcapítulo, o argumento da dissertação evidencia-se em sua forma

mais direta. Com a tributação sendo posta a serviço da política substitutiva de importações

a partir de meados da década de 1960, um conjunto de incentivos fiscais foi mobilizado

para grupos específicos da indústria, com as nuances relativas às exportações e ao

desenvolvimento regional, conforme já comentado. Na década de 1980, instaura-se um

período de transição, que vai redundar em uma nova orientação normativa para a política

industrial, calcada na busca de eficiência e aumento da competitividade sistêmica do setor

produtivo – notadamente pelo incentivo à inovação e à capacitação tecnológica –, mas que

não abre mão do uso de incentivos fiscais para a promoção do desenvolvimento econômico.

O recrudescimento recente no uso dos incentivos fiscais – cujas raízes remontam a

meados do segundo mandato do presidente Fernando Henrique, quando os primeiros

regimes diferenciados do PIS e da Cofins foram estabelecidos – sugere um renascimento do

Estado capitalista brasileiro e uma recondução da “trajetória” desenvolvimentista das

décadas de 1960 e 1970. Há semelhanças e diferenças nos segmentos beneficiados, pois ao

lado de bens de capital e automobilístico, figura agora como prioridade, dentre outros,

                                                                                                                                                                                
111 O Projeto de Lei Complementar 379/08, por exemplo, aumenta progressivamente o teto da receita bruta
exigida para a empresa aderir ao Simples: R$ 3 milhões em janeiro de 2011; R$ 5 milhões em 2013; e R$ 7
milhões em 2015.
112 Comércio e fabricação de bebidas não alcoólicas; ensino médio; comunicações; tratamento e revestimento
em metais; decoração e paisagismo; laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica; serviços de
tomografia, de diagnósticos médicos por imagem, de registros gráficos e métodos óticos, de ressonância
magnética e os de prótese em geral.
113 Vigilância, Limpeza e conservação; serviços contábeis; empresas montadoras de estandes para feiras e
produção cultural e cinematográfica.
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fármacos, semicondutores, construção civil, agroindústria, além das políticas de inclusão

digital e educacional.

Uma semelhança de “conduta” tem sido extrapolada: a criação de regimes especiais

de tributação. Enquanto a política substitutiva contemplou a Befiex e a Zona Franca de

Manaus, agora existem, dentre outros, Reporto, Repes, Recap, Reidi, Prouni, Lucro

Presumido, Simples, além de um emaranhado de regimes e exceções no PIS e na Cofins.

Essa tendência “regimificadora”, juntamente com a crescente e expressiva

concessão de incentivos fiscais, por vezes, assistemática sinaliza ao empresariado que esses

mecanismos de exceção são a maneira indicada para se ganhar competitividade. Assim, a

ação estratégica do principal ator da reforma tributária passa a ser a de buscar garantir a

continuidade – ou melhoria – de seu regime especial e, caso esse ainda não exista, seu

objetivo passa a ser criar um. A generalização dessa prática dificulta a aglutinação de

esforços entre o segmento empresarial para uma ação concertada na reforma tributária.

2.5.1 Industrialização por substituição de importações
 Entre 1930 e 1980 o governo federal empreende um conjunto de políticas visando

desenvolver o parque industrial brasileiro – que ficou conhecido como industrialização por

substituição de importações (ISI) – onde a ação estatal favoreceu o surgimento de uma

indústria nascente, seja diretamente com a criação de grandes empresas estatais, seja por

meio de indústrias brasileiras de capital nacional ou internacional, viabilizadas por

incentivos fiscais, financeiros e cambiais, ou mesmo por medidas protecionistas que

dificultavam a venda de produtos estrangeiros no mercado interno.

Até o início da década de 1960, os principais instrumentos da política de

substituição de importações estiveram concentrados, primeiro, na política cambial e,

posteriormente, em mecanismos de crédito viabilizados pelo Banco do Brasil, a partir de

1937, e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), criado em 1952 (Versiani e

Suzigan 1990:12-13 e Abreu 1990).

Somente a partir do amplo conjunto de reformas institucionais realizadas ao longo

da década de 1960 o sistema tributário passa a ter papel preponderante no processo de

substituição de importações. Além dos incentivos fiscais direcionados ao desenvolvimento

                                                                                                                                                                                
114 O MEI beneficia trabalhadores informais com faturamento até R$ 36 mil por ano e que mantêm no
máximo um empregado.



91

regional e setorial interno e às exportações, são instituídos incentivos fiscais para beneficiar

a importação de bens de capital, que visassem o desenvolvimento do complexo industrial

brasileiro e, permitissem a progressiva substituição de importações. Inicialmente, foram

instituídas isenções sobre o imposto de importação, IPI e ICM, mediante a aprovação de

projetos industriais junto ao Conselho de Desenvolvimento Industrial, órgão governamental

criado em 1964 em substituição aos antigos Grupos Executivos Setoriais.

Posteriormente, ao longo da década de 1970, as isenções do IPI e do ICM foram

estendidas às máquinas e equipamentos produzidas internamente e à indústria siderúrgica

nacional. Existiam, ainda, outros incentivos fiscais destinados ao setor de bens de capital

como, por exemplo, a possibilidade de contabilizar a depreciação acelerada de máquinas e

equipamentos, com vistas a diminuir o imposto de renda devido.

Tais incentivos vigoraram até a edição do Decreto-Lei n.º 1.726/79, durante o

governo Figueiredo, conhecido como “pacote de dezembro de 1979” 115, que limitou a

isenção do imposto de importação a alguns setores e revogou a concessão do crédito-

prêmio do IPI e do ICM. No entanto, diversas exceções foram abertas – inclusive com a

recriação do crédito-prêmio do IPI –, permitindo a continuidade dos incentivos

direcionados ao desenvolvimento regional e às exportações, além de diversas outras

situações específicas.

Essas alterações ocorrem em meio à grave crise fiscal e de balanço de pagamentos,

decorrente do aumento das despesas com o pagamento de juros e das dificuldades de

obtenção de novos empréstimos externos. A persistência dessa crise fiscal nos primeiros

anos da década de 1980 contribuiu para o esgotamento do modelo brasileiro de

industrialização por substituição de importações.

A despeito do sucesso relativo frente a outros países (Hirschman 1986:8), a política

de substituição de importações recebia, principalmente, dois tipos de críticas: primeiro, por

limitar ganhos de competitividade e transferência tecnológica; segundo, por depender de

um arranjo institucional e tecnocrático excessivamente fragmentado e discricionário, no

                                                          
115 Esse pacote – que visava ajustar as contas externas do balanço de pagamentos – era composto por outras
medidas como a desvalorização cambial de 30% e modificações na política de crédito.



92

qual a concessão de incentivos fiscais potencializava o desvio da finalidade publica e a

captura por interesses privados116.

2.5.2 Nova Política Industrial
Nos primeiros anos da década de 1980, as dificuldades de financiamento das contas

externas condicionam a política econômica brasileira, pois o saldo positivo das transações

comerciais era um imperativo para fazer frente às crescentes necessidades de pagamento de

juros da dívida externa. Esse quadro contribuiu para dar sobrevida aos incentivos fiscais

destinados a promover exportações, a despeito da necessidade de se ampliar a arrecadação

tributária. O financiamento da dívida externa passa a ser administrado em conjunto com o

Fundo Monetário Internacional, o qual exerce cada vez mais ingerência sobre a política

comercial e macroeconômica brasileira, extremamente recessiva no período (Carneiro e

Modiano1990:328-344). Já na segunda metade da década de 1980, durante o governo

Sarney, o combate à inflação torna-se prioritário na agenda política, com o lançamento de

recorrentes e infrutíferos planos de estabilização – Planos Cruzado (1986), Bresser (1987) e

Verão (1989).

A partir de 1985, com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e do

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PADCT, começa a se

delinear a nova direção que a política industrial tomaria no período seguinte, no sentido de

favorecer uma maior aproximação entre o setor produtivo e o sistema de ciência e

tecnologia (Delgado 2008:17).

Em 1988, são lançadas as bases da Nova Política Industrial, quando final e

formalmente é revertido o modelo de substituição de importações, no que tange à sua

política tributária. O Decreto-Lei 2.433/88 prevê – em substituição a alguns dos incentivos

então existentes – a instituição de novos incentivos fiscais destinados à capacitação

tecnológica das empresas, mas que são implementados somente em 1993.

Posteriormente, no governo Collor, a reversão da política industrial é consolidada

com a revogação de parte dos incentivos fiscais vigentes desde a década de 1970 pela

Medida Provisória 158/00 e a progressiva liberalização das importações117.

                                                          
116 Como destaca Suzigan (1980), a concessão dos incentivos fiscais à indústria nacional não era automática.
No caso da isenção ou redução do imposto de importação, podia ser concedida ao setor industrial em geral, a
um sub-setor, ou a uma indústria específica. Essa isenção podia ser usufruída de nove formas diferentes, a
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Os incentivos fiscais previstos anteriormente pela Nova Política Industrial do

governo Sarney são enfim adotados pela Lei 8.661/93, que instituiu o Programa de

Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI e o Programa de Desenvolvimento

Tecnológico Agropecuário – PDTA. As empresas que aderissem a esses dois programas

teriam direito aos seguintes benefícios: dedução de despesas com pesquisa e

desenvolvimento, no limite de 8% do imposto de renda; depreciação contábil de

equipamentos e amortização de bens intangíveis acelerada para diminuir ainda mais o

imposto devido; redução de 50% do IOF; e isenção de IPI. Posteriormente, já no governo

Fernando Henrique, em função da crise fiscal e cambial e sob a perspectiva de crescimento

dessas renúncias fiscais, foi editado o “pacote 51” – contido na Lei 9.532/97 – que limitou a

renúncia do imposto de renda, a qual não poderia mais exceder, quando considerado em

conjunto com o Programa de Alimentação dos Trabalhadores (PAT), a 4% do imposto total

devido (Corder 2004:168).

O conjunto de medidas adotadas no governo Collor incluiu ainda a revisão da

reserva de mercado de informática – a qual havia sido criada em 1984 pela Lei 7.232/84 –,

a partir da edição da Lei 8.248/91 – a nova Lei da Informática –, que concedeu isenção do

IPI a empresas do setor de informática e de automação. A Lei da Informática decorreu da

intenção governamental de não perder as capacidades adquiridas pelas empresas locais e,

ainda, de reduzir seus problemas com a balança comercial desses produtos, estimulando as

empresas multinacionais a produzirem produtos importados no país (Corder 2004:174).

Apesar das expressivas renúncias envolvidas – mais de R$ 1 bilhão/ano a partir de

1998 (Corder 2004:178) –, os incentivos da Lei de Informática têm maior repercussão,

apenas, no consumo final de bens de informática. Sua concepção não favorece um processo

de industrialização mais abrangente, pois, como Salerno e Kubota (2008:32) reconhecem,

não foram criadas empresas brasileiras de porte; não se desenvolveu a indústria de

componentes; tratou-se, antes, de mera compensação às empresas instaladas fora da Zona

Franca de Manaus.

                                                                                                                                                                                
partir da administração de onze diferentes instituições. Nem todos os bens de capital eram beneficiados – os
critérios de escolha eram o grau de sofisticação e o tempo em que já vinham sendo produzidos internamente.
117 Foram revogadas: a maioria das isenções sobre o imposto de importação e sobre o IPI; a Befiex; e os
incentivos no âmbito da Sudene e da Sudam. Esses últimos foram recriados logo depois, como comentamos
no capítulo 2.1.
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Já os incentivos previstos pela Lei 8.661/93, em especial os abrangidos pelo PDTI,

eram a grande promessa de efetiva política industrial, no que se refere aos mecanismos

tributários empregados, mas a renúncia efetivamente ocorrida foi irrisória – bem menos de

R$ 100 mil/ano até 2003 (Corder 2004:178). A idéia básica era a de que o aumento da

pesquisa e desenvolvimento no âmbito empresarial permitiria a geração de novos produtos

ou processos – ou o aprimoramento dos já existentes. Porém, a mitigação de escopo

operada pelo Pacote 51, bem como as dificuldades burocráticas e a própria concepção

ineficaz desses incentivos fizeram com que poucas – e apenas grandes – empresas

pudessem se beneficiar e, mesmo assim, com parcos recursos obtidos a partir de renúncia

fiscal (Corder 2004:196 e Salerno e Kobota 2008:34). Duas alterações realizadas a partir da

aprovação da Lei 10.637/02 e 11.196/05 – a Lei do Bem – reformularam esses incentivos e

os aperfeiçoaram, com vistas a torná-los mais eficazes como peças de um Sistema Nacional

de Inovação, conforme comentaremos mais a frente.

Cabe destacar, por fim, que o governo Fernando Henrique manteve como orientação

normativa principal de sua política industrial o aumento da competitividade, em clara

continuidade ao movimento iniciado no final do governo Sarney. A despeito de sua posição

oficial contrária ao avanço de políticas industriais mais assertivas e setoriais118, teve início

em seu governo a construção institucional de novos instrumentos de política industrial

visando promover o desenvolvimento tecnológico e da inovação. As principais inovações

institucionais foram a criação dos Fundos Setoriais e o reposicionamento da Finep em

direção a um escopo mais amplo de financiamento público. A política voltada ao comércio

exterior também evoluiu, não só nas condições de acesso a financiamento e na estrutura

tributária – com a Lei Kandir e a progressiva desoneração do PIS e da Cofins –, mas

também na organização institucional, com a criação da Agência brasileira de promoção das

exportações – Apex.

Deve ser ressaltado, ainda, que a prioridade dada à estabilização e ao controle da

inflação em todo o período do governo Fernando Henrique, inevitavelmente, impôs limites

à política de desenvolvimento, por três tipos de restrição: da política cambial – só revertida

a partir de 1999 – que inibe exportações; da política de juros altos – que desestimula o

                                                          
118 Merece ser ressaltado, porém, uma importante exceção à sua orientação notadamente voltada a políticas
horizontais, que foi a adoção do regime automotivo em 1995 – e que se desdobrou nos anos seguintes em um
regime especial para as regiões Norte e Nordeste, conforme comentamos no capítulo 2.1.
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investimento produtivo; e, por último, com a restrição fiscal – adstrita permanentemente à

necessidade de obtenção de superávits primários obtidos a partir do cancelamento de

investimentos públicos e de certas renúncias fiscais.

2.5.3 Sociedade do conhecimento e o sistema nacional de inovação
No final da década de 1990, com a massificação do uso de micro-computadores e,

especialmente, com a difusão da internet e demais Tecnologias de Informação e

Comunicação (TICs) –, tornou-se prioritário na agenda política de todos os países a criação

de mecanismos de inclusão em uma nova etapa civilizatória, que vem sendo conceituada

como sendo uma sociedade do conhecimento119. No âmbito do Ministério da Ciência e

Tecnologia foi produzido um abrangente relatório que recebeu o nome de Livro Verde, o

qual consolidou propostas de centenas de formuladores de política pública para o futuro

posicionamento do Estado brasileiro diante dessa nova perspectiva.

Conexo a esse grande debate, entre 1999 e 2002, ocorreu importante inovação

institucional na política pública de ciência e tecnologia do governo federal com a criação de

diversos fundos setoriais, vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico – FNDCT. Com a edição das Leis 10.168/00 e 10.332/01, a Finep ganhou

nova dimensão institucional, ao poder viabilizar um escopo mais amplo de fomento a

pesquisa e desenvolvimento – por meio dos recursos dos fundos setoriais –, especialmente

direcionados à aproximação entre universidade e empresa e com foco relevante em

pequenas e médias empresas (Corder 2004:179). O sistema tributário foi mobilizado para

garantir o aporte contínuo de recursos e a solução adotada foi a criação de diversas

contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDEs.

Entretanto, nos anos iniciais, os recursos dos fundos setoriais foram bem pouco

utilizados para os fins previstos, em razão da baixa execução orçamentária da época.

Durante o governo Lula, o montante de recursos vem aumentando consistentemente,

amparado por um novo arcabouço legal – Lei de Inovação (Lei 10.973/04) e Lei do Bem –,

que possibilitou ao Estado financiar pesquisa e desenvolvimento diretamente nas empresas

(Salerno e Kubota 2008:33).

                                                          
119 Também são utilizados outros conceitos interpretativos para analisar as transformações contemporâneas
das relações de trabalho e de aprendizado, como Sociedade da Informação ou Sociedade Pós-Industrial. Uma
interpretação convincente – e influente – para os desafios e possibilidades de transformação social e
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A aprovação da Lei de Inovação – que tramitava no Congresso Nacional desde

1999, quando havia sido proposta pelo Poder Executivo, ainda no governo Fernando

Henrique – representa um marco evolutivo na consolidação do Sistema Nacional de

Inovação. No que se refere às medidas tributárias destinadas a incentivar a inovação, foi

aprovada logo a seguir a Lei do Bem.

A Lei do Bem tornou mais flexível os incentivos fiscais criados pela Lei 8.661/93 e

os adequou aos princípios emanados pela Lei de Inovação. Apesar de manter os PDTIs e

PDTA então vigentes, os incentivos fiscais passaram a ser concedidos, independentemente

de estarem inseridos naqueles programas, de forma automática a qualquer empresa que

realize atividades de inovação tecnológica. Apesar de os mecanismos de isenção

permanecerem, em grande parte, os mesmos, houve diversas e importantes inovações: o

limite de dedução foi ampliado; os gastos com pesquisa em micro e pequenas empresas

passaram a ser dedutíveis; introduziu-se a possibilidade de subvenção parcial do salário de

pesquisadores contratados pelas empresas, realizados por agências de fomento à pesquisa; e

foi instituído tratamento diferenciado e privilegiado para empresas que contratem um

número maior de pesquisadores e, ainda, que atuem no âmbito da Sudam e da Sudene

(Guimarães 2006:28-32).

Além da consolidação de um sistema nacional de inovação, é importante destacar

que o ideário político associado à emergência da sociedade do conhecimento é uma das

justificativas para a concessão de outros tipos de incentivos fiscais, que apenas indireta e

difusamente podem ser considerados como parte de uma política industrial, cujos principais

exemplos são a Lei de Informática, o programa Computador para Todos e o Prouni –

Programa Universidade para Todos. A Figura 4 apresenta suas evoluções recentes de

renúncia fiscal.

A Lei de Informática – a despeito de seus resultados insatisfatórios em desenvolver

a indústria do setor, conforme já comentamos – tem ganhado sobrevida repetidas vezes. Em

2001, a Lei 10.176 prorrogou a isenção do IPI nos produtos de informática criada pela Lei

8.248/91, prevendo a queda gradual das alíquotas de isenção, com validade até 2009.

Posteriormente, a Emenda Constitucional 42/03 a prorrogou por mais dez anos e, por fim, a

                                                                                                                                                                                
econômica decorrentes da difusão das TICs foi feita por Manuel Castells, em sua trilogia A sociedade em
rede, especialmente, no volume um.
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Lei 11.077/04 estabeleceu novo cronograma de queda das alíquotas, sendo 2019 o prazo

final de validade.

O programa Computador para Todos120, foi instituído em 2005 pela MP do bem,

quando uma miríade de políticas governamentais de inclusão digital estavam dispersas, não

coordenadas entre si e com baixa efetividade121. Comparativamente às demais políticas

alternativas de inclusão digital, as quais prescindiam de formulação e coordenação

consistente de política pública – além de efetivo dispêndio de gastos –, o programa

computador para todos se mostrou muito mais facilmente executável, pois o processo de

desoneração tributária pôde ser simples e rapidamente iniciado por meio de medida

tributária. Assim, o problema relativo à inclusão digital pôde ser relativamente atacado,

além de diversos segmentos empresariais receberem um impulso extra.

Já o Programa Universidade para Todos – Prouni, instituído também em 2005 pela

Lei do Bem, concedeu isenção de quatro tributos – Cofins, PIS, imposto de renda e CSLL –

a instituições de ensino superior que aderissem ao programa e ofertassem vagas subsidiadas

a alunos carentes, deficientes e professores da rede pública de ensino. Dessa forma, o

objetivo de universalização educacional pôde ser atendido conjuntamente com o aumento

da rentabilidade do segmento empresarial da educação superior.

Figura 4 – Incentivos fiscais para promover a sociedade do conhecimento, de 2006 a 2009 (em R$ bilhões)

Fonte: SRF – Demonstrativo de Gastos Tributário –2006 a 2009.

                                                          
120 Esse programa, instituído pela Lei do Bem, concede isenção de PIS e de Cofins para micro-computadores.
Trata-se, na verdade, de uma expansão do escopo da Lei de Informática, ao ampliar os benefícios tributários a
laptops e computadores de mesa residenciais, beneficiando também o comércio varejista dos produtos.
121 O Acórdão TCU-plenário 2.148/05 (disponível no site WWW.tcu.gov.br) descreve esse cenário de
dispersão nas políticas de inclusão digital.
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2.5.4 Regimes diferenciados de tributação do PIS e da Cofins
Uma das principais diretrizes norteadoras da reforma tributária da década de 1960

era a meta da não cumulativadade na tributação sobre a produção e comercialização de bens

e serviços. Tratou-se de uma medida de política industrial, que esteve inserida na estratégia

de industrialização por substituição de importações, pois favoreceu o desenvolvimento de

indústrias manufaturadas, nas quais são necessárias muitas etapas de atividade produtiva.

Esse quadro inicial foi logo alterado com a criação de tributos cumulativos,

incidentes sobre o faturamento das empresas. Primeiro surgiu a Contribuição ao PIS, criado

pela Lei Complementar 7, em 1970. Posteriormente, surgiu a Cofins – tributo com fato

gerador semelhante ao do PIS, que apesar de ter sido, formalmente, criada em 1991, pela

Lei Complementar 70, já existia com outro nome – o Finsocial – desde 1982.

A existência desses tributos e seu crescente impacto sobre a competitividade das

empresas – devido à ampliação de alíquotas e de bases de incidência122 –, por si só, já os

colocariam como motivadores para a realização de uma nova reforma tributária. Contudo, a

trajetória de inovações no regime tributário de ambas as contribuições, bem como a

crescente concessão de incentivos fiscais, a partir da década de 1990, suscita ainda maiores

reflexões acerca de suas possíveis inter-relações com o processo de reforma tributária.

Conforme foi visto no subcapítulo 2.3, desde 1993, várias medidas têm sido

adotadas para exonerar exportações da incidência do PIS e da Cofins.

Em 1998, a Lei 9.718 buscou homogeneizar ambas as contribuições e estabeleceu a

alíquota padrão de 0,65% para o PIS e de 3% para a Cofins. Nos anos seguintes, três Leis –

9.990/00, 10.147/00 e 10.485/02 – estabeleceram regimes especiais de tributação

monofásica, respectivamente, para os seguintes segmentos econômicos: comercialização de

petróleo e seus derivados e álcool; farmacêutico e de cosméticos123; e automobilístico124.

                                                          
122 O aumento de alíquotas foi maior na Cofins, que começou com 0,5% em 1982 com o Finsocial; aumentou
sucessivamente após a CF/88 chegando a 2% em 1991; em 1998, teve seu último aumento para 3% e incluiu
em sua base os serviços financeiros, além de ampliar o conceito de faturamento, alcançando outras receitas.
123 Esse regime, justificado à época para evitar reajustes de preços nos medicamentos (Mancuso 2008:31),
representa atualmente a 7ª maior renúncia fiscal da União, com um montante previsto para 2009 de cerca de
R$ 5 bilhões (ver Anexo 1).
124 Em cada caso, foram abertas exceções para um conjunto de produtos de cada setor, os quais passaram a ser
tributados uma única vez – incidência monofásica –, sob alíquotas diferenciadas. Assim, as etapas de
comercialização e de varejo deixaram de recolher o imposto em troca do pagamento concentrado na etapa
inicial de produção.
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Mais recentemente, em 2002, iniciou-se uma reformulação geral no regime de

tributação desses dois tributos, buscando minorar a cumulatividade existente. A primeira

medida – a reformulação do PIS, conhecida como Mini Reforma Tributária – foi a criação

de um regime alternativo de tributação, com a edição da MP 66/02, posteriormente,

convertida na Lei 10.637/02. De forma análoga, no ano seguinte, o Poder Executivo enviou

ao Congresso a MP 135/03, posteriormente transformada na Lei 10.833/03, que replicou a

mesma sistemática para a Cofins.

Todavia, nem todas as empresas foram enquadradas no novo regime não

cumulativo, as quais continuaram sendo tributadas de forma cumulativa, com base na Lei

9.718/98. Nesse último caso, ficaram enquadrados os seguintes segmentos econômicos: os

abrangidos pelos três regimes especiais de tributação monofásica; instituições financeiras,

securitizadoras de créditos, e operadoras de planos de saúde; indústria e comércio de

bebidas e outros segmentos sujeitos ao regime de substituição tributária; cooperativas; e

empresas tributadas com base no lucro presumido ou no Simples.

Assim, os novos regimes não cumulativos criados pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03

aplicam-se apenas a uma parcela das maiores empresas – não enquadradas em nenhuma das

várias exceções abertas – e que realizam a apuração de seu imposto de renda sob o regime

do lucro real.

As empresas submetidas aos regimes não cumulativos passaram a ser tributadas por

alíquotas maiores, de 1,65% no caso do PIS, e de 7,6% no caso da Cofins. As novas

alíquotas foram calculadas visando manter a arrecadação inalterada – o que não veio a

acontecer, pois houve aumento expressivo, em termos reais, nos dois casos125. Além disso,

essa mudança alterou, significativamente, o contrato social brasileiro, no que se refere à

distribuição do ônus tributário entre os diversos contribuintes.

Em função das peculiaridades do regime não cumulativo aplicado ao PIS e à Cofins,

alguns segmentos econômicos, especialmente inseridos no setor terciário, mais intensivos

em mão-de-obra e com menor participação de insumos, tiveram sua carga tributária

sensivelmente aumentada, conforme simulação apresentada na Tabela 11.

Tabela 11 – Simulação do impacto tributário do PIS/Cofins não-cumulativo ($)

                                                          
125 No caso da reformulação do PIS, segundo estudo da Receita Federal (Nota Copat/Copan 88/2003), o
aumento da arrecadação ocorreu porque o novo PIS/Pasep passou a gravar as importações (Cintra 2004:2).
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Valor
agreg

ado

PIS/Cofins
não-

cumulativo
9,25%

PIS/Cofins
cumulativo

3,65%

90 8,33 3,65
80 7,40 3,65
70 6,48 3,65
60 5,55 3,65
50 4,63 3,65
40 3,70 3,65
30 2,78 3,65
20 1,85 3,65
10 0,93 3,65

Fonte: Cintra 2004:6.

A simulação acima, elaborada pelo ex-deputado Marcos Cintra (2004:6), ilustra

como as atividades produtivas foram – diferentemente – afetadas pelas mudanças no PIS e

na Cofins. Considerando uma base de R$ 100 de faturamento e tomando dois casos

extremos, uma empresa – típica manufaturada – em que 90% de suas vendas baseiem-se em

insumos foi beneficiada, passando a pagar R$ 0,93 em vez dos R$ 3,65 vigentes

anteriormente; já uma empresa que adquira proporcionalmente poucos insumos e que, por

exemplo, agregue 90% de valor por meio de prestação de serviços passou a pagar R$ 8,33.

Segundo Cintra (2004:5), como decorrência e para neutralizar esses impactos negativos, o

governo passou a cogitar a substituição da metade da incidência de 20% da contribuição

previdenciária patronal por uma tributação sobre o valor agregado das empresas126.

Conforme já comentamos, desde antes da instituição do regime não cumulativo para

o PIS e a Cofins, regimes especiais já tinham sido criados para acomodar interesses

específicos de alguns segmentos econômicos. Além desses regimes especiais, incentivos

fiscais foram e vêm sendo cada vez mais concedidas pelo governo federal no âmbito do PIS

e da Cofins, conforme pode ser visto na Tabela 12 e na Figura 5.

Tabela 12 – Renúncias de receitas tributárias para o PIS e a Cofins, de 1995 a 2009, em R$ milhões

Ano PIS Cofins
1995 115 4
1996 553 12
1997 247 s/i
1998 348 38
1999 114 s/i
2000 136 740

                                                          
126 Esse objetivo veio a se materializar posteriormente, com a proposta contida na PEC 233/08, de reduzir a
alíquota para 14%, 1% ao ano durante sete anos.



101

2001 217 954
2002 282 1182
2003 498 2086
2004 1169 3271
2005 1317 5411
2006 2435 9810
2007 2377 13351
2008 3733 20058
2009 5651 29419

Fonte: para os dados até 2006, Mancuso 2008:98-99; de 2007 a 2009, DGT dos respectivos anos

Figura 5 – Renúncias de receitas tributárias para o PIS e a Cofins, de 1995 a 2009, em R$ milhões

Fonte: para os dados até 2006, Mancuso 2008:98-99; de 2007 a 2009, DGT dos respectivos anos

Salta aos olhos o crescimento da renúncia de receita operada, principalmente, na

Cofins, que é uma contribuição social, cujos recursos devem atender a uma série de

despesas obrigatórias, entre as quais despesas com saúde, previdência e assistência social.

Não obstante a imprescindibilidade desses recursos, a renúncia fiscal da Cofins prevista

para 2009 ultrapassa R$ 29 bilhões e representa 28,85% de todas as renúncias da União

(DGT 2009) – sendo o tributo com maior renúncia entre todos os demais.

Merece ser, ainda, ressaltado o caráter assistemático pelo qual tem se pautado a

concessão de incentivos fiscais no âmbito do PIS e da Cofins. Se por um lado, a introdução

do regime não cumulativo atende ao interesse da indústria, principalmente manufaturada,

por outro, inúmeros e crescentes incentivos vem sendo concedidos com as mais diversas

finalidades.

O principal exemplo dessa não sistematicidade talvez seja em relação ao segmento

da agricultura e da agroindústria, responsável individualmente pela 4ª maior renúncia
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tributária da União, com o montante previsto para 2009 de R$ 6,5 bilhões – renúncia essa

totalmente no âmbito do PIS e da Cofins. Logo na introdução do regime cumulativo do PIS,

com a Lei 10.637/02, foi aberta exceção para empresas produtoras de algumas mercadorias

de origem animal e vegetal, as quais puderam descontar – do imposto devido – 70% das

despesas com a compra das referidas mercadorias realizadas junto a pessoas físicas, sob a

forma de crédito presumido. No caso da Cofins, a MP 135/03 havia proposto esse mesmo

percentual que foi, porém, aumentado para 80% durante a tramitação no Congresso

Nacional e posterior conversão na Lei 10.833/03. Leis posteriores127 concederam diversas

isenções totais para produtos agropecuários específicos, reduzindo, em compensação, os

percentuais de crédito presumido128. A conjugação dessas isenções e do crédito presumido

teve como conseqüência o acúmulo de créditos fiscais por diversas empresas do setor, as

quais têm se mobilizado junto aos diversos Poderes da República, a fim de aumentar ainda

mais seus benefícios.

Já as instituições financeiras receberam benefícios em diversas ocasiões como

compensação para aumentos anteriores em sua carga tributária129. As cooperativas

receberam benefícios fiscais em diversos momentos ao sabor de pressões episódicas130. Os

exemplos já citados dos programas governamentais Prouni e Computador para todos – que

não se vinculam à política industrial formal, mas a outros objetivos de política pública

acentuados sazonalmente – contemplam isenções do PIS e na Cofins, além de outros

tributos. Benefícios vêm sendo, ainda, direcionados à Zona Franca de Manaus (Lei

10.996/04 exonerou mercadorias compradas de outros Estados e a Lei do Bem, produtos do

ativo de empresas importadoras).

A política tributária associada à Cofins tem transformado esse tributo em mais um

imposto regulatório, ao lado do IPI, impostos sobre importação e exportação e IOF. No

caso desses quatro impostos, o Poder Executivo Federal pode alterar por Decreto suas

                                                          
127 Lei 10.865/04: produtos hortículas, frutas e ovos; Lei 10.925/04: arroz, feijão e farinha de mandioca; Lei
11.051/04: farinha de milho e leite.
128 Lei 10.925 reduziu para 60% o crédito de produtos de origem animal e para 35% os de origem vegetal; a
Lei 11.488/07 alterou para 50% o crédito do “complexo soja” (Soares 2007:4-5).
129 MP 517/94, convertida na Lei 9.701/98, reduziu base de cálculo do PIS em compensação ao aumento da
alíquota de 0,65% para 0,75% realizado pela Emenda Constitucional de Revisão 01/94. As MPs 1.807/99 e
2.158-35/01 ampliaram as reduções da base de cálculo instituídas pela Lei 9.718/98, a qual, por sua vez, havia
incluído as instituições financeiras como contribuintes da Cofins (Mancuso 2008).
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alíquotas, a fim de alcançar objetivos dinâmicos de gestão da política econômica. Inovação

institucional trazida pela Lei do Bem confirma que a Cofins está se aproximando desse

modelo, pois o Poder Executivo Federal foi autorizado a alterar por decreto a alíquota de

tributação incidente sobre diversos produtos químicos e farmacêuticos. Com base nessa

faculdade, foi editado o Decreto 6.426/08, que ampliou os benefícios tributários concedidos

aos medicamentos, aumentando a renúncia de R$ 2,4 bilhões em 2008, para R$ 5 bilhões

em 2009 (ver Anexo 1).

Dessa forma, diversos incentivos fiscais vêm sendo concedidos no âmbito do PIS e

da Cofins, seja para amenizar dificuldades conjunturais, seja para impulsionar o

crescimento da economia brasileira a partir do estímulo a alguns setores considerados

dinamizadores, como no caso dos setores automotivo131, de aviação132 e de energia

elétrica133.

A conseqüência fragmentadora dos regimes diferenciados do PIS e da Cofins e sua

influência sobre os rumos da reforma tributária já foi reconhecida pelos empresários, pois

como afirma o ex-deputado e ex-presidente da CNI, Carlos Eduardo Moreira Ferreira (apud

Campos 2002:112): “O governo sempre nos dizia não dá para fazer a reforma abrangente,

tem que fatiar (...) ok, respondíamos, então vamos eliminar a cumulatividade. Aí o que

acontecia? O doutor Everardo Maciel [ex-secretário da Receita Federal] não aceitava, ele

é o homem que segura o caixa e acha que já fez a reforma (...) Ele cita que, pontualmente,

já fez acertos com esse ou com aquele setor. Ele nos fatiou, fatiou a economia e nos

dividiu, procurou  fazer a reforma com o setor automotivo e teve sérias negociações com a

Anfavea. Só não saiu porque a Fiat, por um problema qualquer, emperrou a negociação.

                                                                                                                                                                                
130 A MP 2.158-35/01 criou regime especial para as cooperativas, com a permissão de dedução de diversos
custos; A Lei 10.637/02 e a MP 101/02, convertida na Lei 10.676/03 incluíram mais algumas deduções; a Lei
10.684/03 e a Lei 10.865/04 agregaram outras deduções, porém restritas ao segmento agropecuário.
131  A Lei 10.485/02 criou o regime especial de tributação monofásica; a Lei do Bem reduziu as alíquotas dos
segmentos de autopeças e de montadoras, respectivamente, de 0,5% para 0,1%, no caso do PIS, e de 2,5%
para 0,5%, no caso da Cofins.
132 A MP 67/02, convertida na Lei 10.560/02, concedeu benefícios no PIS, na Cofins e em outros tributos no
montante total de R$ 1 bilhão de reais destinados às companhias aéreas – em dificuldade devido ao atentado
nos EUA de 11 de setembro de 2001 –, em um pacote denominado pela mídia como “proar” (Mancuso
2008:39).
133 As despesas com energia elétrica podem ser deduzidas no regime não cumulativo do PIS/Cofins – vale
lembrar que os gastos com telefonia não são dedutíveis; a Lei 10.312/01 isentou o gás natural e o carvão
mineral destinados à produção de energia elétrica.
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Isso é quebrar a união do lado produtivo. Aí negociou questões tópicas com a indústria

farmacêutica e começou a conversar com o setor químico e petroquímico” (grifos meu).

2.5.5 Política industrial do governo Lula
No governo Lula, há diversos sinais de que a Política Industrial ora em curso ganha

maior status na agenda política. O lançamento de diretrizes gerais para uma Política

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE, no final de 2003 – e sua posterior

formalização em 2004 – demonstra ter sido superada a retórica oficial contrária à adoção de

uma política industrial. Além da definição de linhas de ação horizontal – entre as quais se

incluem a prioridade dada à inovação tecnológica –, foram escolhidos quatro setores como

opções estratégicas – semicondutores, bens de capital, software e fármacos e medicamentos

– e atividades portadoras de futuro – biotecnologia, nanotecnologia e biomassa e energias

renováveis.

Um dos reconhecidos avanços da PITCE é o esforço para desenvolver a governança

institucional da política industrial (Suzigan e Furtado 2006 e Delgado 2008), cujas duas

principais inovações foram a criação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

– ABDI, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial – CNDI. Porém, trata-se

de um processo em curso, ainda incipiente, cujas eventuais fragilidades134 podem por em

risco a eficácia dos instrumentos de política a ele associados, em especial dos incentivos

fiscais.

Após a definição normativa inicial dada pela PITCE, diversas ações governamentais

vêm se sucedendo, as quais compreendem, especialmente, instrumentos de crédito – por

meio da Finep, da Caixa Econômica Federal e do BNDES – e incentivos fiscais.

Com relação aos incentivos fiscais, vários decretos, editados entre 2004 e 2006,

desoneraram o IPI para máquinas e equipamentos. Como pode ser visto pelo Anexo 2, os

benefícios concedidos ao segmento de bens de capital não são homogêneos e estáveis.

Além da atribuição diferenciada de alíquotas de isenção, sucessivos decretos as alteraram e

incluíram novos produtos beneficiados.

A Lei 11.051/04 abreviou o cronograma de apropriação de créditos do PIS e da

Cofins, incidentes sobre máquinas e equipamentos destinados ao processo industrial, para
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dois anos, em vez do prazo de quatro até então vigente, e permitiu o uso da depreciação

acelerada, para efeito de cálculo da CSLL.

Diversos regimes especiais de tributação vêm sendo criados. A Lei 11.033/04 criou

o Reporto, que concedeu isenção de IPI, imposto de importação, PIS e Cofins para

empresas do setor portuário. Já a Lei do Bem criou os regimes Recap e Repes, que dão

isenção de PIS e de Cofins: no caso do Recap, são desonerados máquinas e equipamentos

adquiridos por empresas exportadoras; e, do Repes, bens e serviços adquiridos por

empresas que exportem serviços de tecnologia135. Para usufruir dos benefícios tributários

do Repes e do Recap a empresa deveria exportar 80% de sua produção, em média, nos

últimos três anos, sendo então classificada como empresa preponderantemente

exportadora.

Em Janeiro de 2007, o governo federal lançou o Plano de Aceleração do

Crescimento – PAC visando dar uma resposta às crescentes críticas ecoadas na mídia e

cristalizadas na opinião pública quanto ao baixo crescimento da economia brasileira, diante

do forte ciclo mundial de crescimento experimentado nos anos anteriores. Instituído pelo

Decreto 6.025/07, o PAC incluiu, além de desonerações fiscais, diferentes medidas para

impulsionar o crédito por meio do BNDES e da Caixa Econômica Federal; incluiu ainda

medidas já em andamento, como a concessão de rodovias e a aprovação de projetos de lei

no Congresso Nacional, como o que reformula as agências reguladoras e a própria reforma

tributária.

No que se refere aos incentivos fiscais, do PAC derivou a criação, pela Lei n.º

11.488/07, do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-estrutura –

Reidi, um novo regime tributário que concedeu relevante isenção de PIS e Cofins – cerca

de R$ 1,5 bilhão em 2009, a 12º maior renúncia individual da União (ver Anexo 1) – na

aquisição de máquinas, equipamentos e materiais de construção, e na prestação de serviços

direcionados a empresas dos setores de energia, saneamento e transporte. O PAC incluiu

                                                                                                                                                                                
134 Suzigan e Furtado (2006) chamam a atenção para as seguintes fragilidades: ausência de poder
convocatório da ABDI sobre outras instituições; comando político difuso no CNDI; e ausência do controle
direto da presidência da República sobre a política industrial.
135 Reporto – Regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária. Recap –
Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras e Repes – Regime Especial de
Tributação para Plataformas de Exportação de Serviços de Tecnologia.
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ainda a criação de dois programas especiais – o Padis e o PATVD136 –, pela Lei 11.484/07,

que concederam isenção de vários tributos – PIS, Cofins, IPI e Cide –, respectivamente,

para empresas fabricantes de semicondutores e de equipamentos para TV Digital.

Posteriormente, em maio de 2008, o governo federal deu novo rumo em sua política

industrial com o lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP – uma

continuidade evolutiva da PITCE. A despeito das cifras nas medidas anunciadas (R$ 21,4

bilhões entre 2008 e 2011, no caso dos incentivos fiscais), aparentemente, trata-se,

principalmente, de uma tentativa de integrar e aprimorar a gestão de diversas políticas

conexas137, que tratam do desenvolvimento econômico e social brasileiro.

Há um amplo leque de temas, metas, desafios, objetivos e medidas e instrumentos

elencados nessa nova política e distribuídos em 30 diferentes Programas, para os quais são

definidos órgãos responsáveis por sua gestão, com o objetivo de “viabilizar uma

interlocução sistemática e produtiva com o setor privado”.

No entanto, o dado concreto e novo é a ampliação do conjunto de setores

prioritários para 25138 em relação aos quatro da PITCE – ou oito, se considerarmos as

atividades portadoras de futuro –, para os quais foi proposto um novo organograma com

distribuição de responsabilidades entre diversos órgãos governamentais, vinculados à ABDI

e ao CNDI, para monitorar os programas em andamento e selecionar novas cadeias e

sistemas produtivos beneficiários.

A MP 428/08, posteriormente convertida na Lei 11.774/08, efetivou a maioria dos

incentivos fiscais prometidos pela PDP, cujas principais medidas foram: inclusão do

segmento ferroviário no Reporto; redução do prazo para a utilização de créditos de

PIS/Cofins na aquisição de bens de capital, de 24 para 12 meses; depreciação acelerada de

máquinas e equipamentos para setores de bens de capital e automobilístico; depreciação

                                                          
136 Padis – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – e PATVD
– Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV digital.
137 As políticas conexas são: PAC; Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Desenvolvimento Nacional – PACTI; Plano de Desenvolvimento da Educação – PED; e Plano de
Desenvolvimento da Saúde – Mais Saúde.
138 Os 25 setores estão agrupados em três conjuntos de programas: 1) Programas para Fortalecer a
Competitividade: Bens de Capital Seriados, Bens de Capital sob Encomenda, Complexo Automotivo,
Complexo de Serviços, Construção Civil, Couro, Calçados e Artefatos, Indústria Aeronáutica, Indústria
Naval, Madeira e Móveis, Plásticos, Sistema Agroindustrial, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos; 2)
Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas: Nanotecnologia, Biotecnologia, Complexo da Defesa,
Complexo Industrial da Saúde, Energia, Tecnologias de Informação e Comunicação; 3) Programas para
Consolidar e Expandir a Liderança: Celulose, Mineração, Siderurgia, Indústria Têxtil, Confecções, Carnes.
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imediata de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades de pesquisa e

desenvolvimento; renovação da depreciação acelerada prevista pela Lei 11.051/2004; e

flexibilização dos critérios de enquadramento no Repes e no Recap.

Como comentário final, vale ressaltar que a tributação tem sido mobilizada para

atender também a outros objetivos de política econômica, como a manutenção conjuntural

do crescimento econômico ou o controle da inflação. Essa variante de política ficou bem

nítida diante da recente crise financeira mundial, que motivou o governo federal a conceder

inúmeros incentivos fiscais a setores específicos, como montadoras de automóveis, linha

branca de geladeiras e fogões e construção civil. O conjunto total de incentivos fiscais

concedidos nos primeiros meses de 2009 pode ser visto no Anexo 3.

Independentemente da importância de tais medidas, a margem de discricionariedade

existente na escolha dos setores beneficiados, bem como o tempo de duração das medidas

adotadas estimula a contínua ação de segmentos específicos empresariais – em bases

individuais e não coletivas – visando o convencimento do governo e da sociedade em

relação à necessidade e conveniência da manutenção desse tipo de incentivo fiscal.
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3. Conclusão

O objetivo principal dessa dissertação é defender que o incentivo fiscal é uma

unidade analítica relevante para dar inteligibilidade ao quadro evolutivo da tributação

brasileira e, ainda, para explicar o insucesso da reforma tributária.

O argumento central resultante da análise aqui empreendida é o de que o insucesso

das tentativas recentes de reforma tributária deve-se a certa opção de política tributária

desenvolvimentista e extrativa adotada historicamente pelo Estado brasileiro, pautada pela

concessão de incentivos fiscais que envolvem interesses difíceis de serem revertidos, com

características de dependência de trajetória (path dependence), e que fragmentam os

interesses do ator fundamental – o empresário – para o desenlace de uma reforma

abrangente dos tributos.

A partir da análise histórica realizada, visualizamos uma trajetória de política

tributária iniciada em meados da década de 1960 quando o autoritarismo político do regime

militar – uma conjuntura crítica (critical juncture) – possibilitou a realização de uma

abrangente reforma tributária e mobilizou a tributação para dar nova ênfase à política

econômica então vigente, de industrialização por substituição de importações. Naquele

momento, o Estado brasileiro passou a conceder incentivos fiscais regionais, à exportação e

a setores específicos da atividade econômica. Essa trajetória foi sendo lentamente revertida

ao longo da década de 1980, quando a intervenção estatal na economia, além de diminuir,

buscou fomentar a competitividade empresarial e a inovação.

Outra mudança significativa no cenário tributário ocorreu a partir da transição

democrática na década de 1980, concretizada pela Constituição de 1988, que

descentralizou, em parte, a tributação brasileira e legitimou os governadores a também

mobilizar sua competência tributária em prol do desenvolvimentismo, contribuindo para o

acirramento da guerra fiscal do ICMS.

No período mais recente e sob a ótica tributária, um conjunto diversificado de

evidências aponta para um processo de reconfiguração do Estado capitalista brasileiro, que

pode ser classificado a partir de três inflexões principais:

1. A reconfiguração começa já a partir de 1994, quando a política de promoção

às exportações foi sendo remontada progressivamente;
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2. Amplia-se no início dos anos 2000, com o apoio seletivo a segmentos

específicos da indústria por meio da instituição de regimes diferenciados na

tributação do PIS e da Cofins; e

3. Consolida-se com a maior prioridade dada pelo governo Lula à política

industrial, pautada pelo aumento expressivo na renúncia fiscal e pela criação

de inúmeros regimes especiais de tributação.

Além dos regimes simplificadores – Simples, lucro presumido e substituição

tributária – e do antigo regime dedicado à Zona Franca de Manaus, têm sido criados

regimes tributários especiais no âmbito da política industrial – Repes, Recap, Reporto e

Reidi –, especificamente no âmbito do PIS e da Cofins e ainda outros com escopos mais

abrangentes como o Prouni e o programa Computador para todos.

A crescente proliferação desses regimes, muitas vezes vinculados a políticas

públicas prioritárias, enraíza interesses difíceis de serem revertidos e dá incentivos à classe

empresarial para que adote um comportamento estratégico individualista, na busca por

rendas (rent seeking), no sentido de pressionar ainda mais os órgãos públicos para se

inserirem em novos regimes, ou melhorar sua posição relativa nos que já se encontra,

reforçando a tendência existente. Configura-se, assim, um modus operandi fragmentado,

em nítido contraste com o processo, aparentemente, desejado de uma reforma tributária

abrangente e repentina.

Os objetivos presentes no debate da reforma tributária, pelo menos desde a PEC

175/95, revelam uma agenda coesa e razoavelmente estável, na qual se destacam como

objetivos principais, a promoção das exportações, a redução da cumulatividade e a

desoneração de investimentos fixos, em especial dos bens de capital, além da padronização

do ICMS. A partir do governo Lula, agregou-se, também, o objetivo de desenvolvimento

regional.

Visando interpretar o insucesso na reforma tributária, selecionamos como objeto de

pesquisa, cinco tipos de incentivos fiscais:

1. Regionais, no âmbito da Sudam e da Sudene e da Zona Franca de Manaus;

2. Do ICMS, concedidos pelos Estados da federação, os quais configuram o

fenômeno da guerra fiscal;
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3. Inseridos em regimes de tributação simplificada – Simples, Lucro Presumido

e substituição tributária;

4. À promoção de exportações; e

5. Os destinados ao desenvolvimento da indústria e demais atividades

econômicas.

A partir da análise da evolução desses cinco tipos de incentivo fiscal, ficou

constatado que a política tributária efetivamente posta em prática tem buscado atender não

só aos objetivos presentes no debate da reforma tributária, como a diversos outros.

Várias medidas preconizadas nas PECs de reforma tributária propostas pelo Poder

Executivo vêm sendo adotadas em etapas sucessivas, como no caso dos regimes não

cumulativos do PIS e da Cofins, na progressiva desoneração das exportações e nos diversos

regimes especiais criados para atender setores econômicos específicos.

Adicionalmente à agenda da reforma tributária, outras medidas relevantes têm sido

implementadas, cujo exemplo principal é o Simples, o qual consistiu em uma verdadeira

reforma tributária, beneficiando a maioria esmagadora das empresas brasileiras.

Logo, não tem havido paralisia decisória no que tange à condução da política

tributária pelo Estado brasileiro. Outra conclusão é a de que ao mesmo tempo em que o

interesse dos segmentos políticos estaduais e do Executivo Federal podem ser considerados

pontos de veto para algumas medidas contidas na agenda da reforma tributária, outras

medidas relevantes têm sido adotadas contra ou a despeito de seu interesse, como no caso

da desvinculação de recursos (DRU).

Apesar de o Estado brasileiro estar enfrentando dificuldades há alguns anos para

redefinir normativamente sua política de desenvolvimento regional, essa política tem raízes

históricas que remontam, pelo menos, ao último quarto do século XIX. Esse enraizamento

ajuda a explicar porque, enquanto a definição dessa política foi relegada à reforma

tributária, a trajetória dos incentivos fiscais da Sudam e da Sudene têm sido reformulados –

e até ampliados – ao passo que os incentivos da Zona Franca de Manaus, da mesma

maneira, estão cada vez mais relevantes e, pelas suas peculiaridades e trajetória dependente,

têm condicionado a conformação da reforma tributária.

Com relação à guerra fiscal do ICMS, concluímos ser esse um fenômeno complexo,

dinâmico e restrito principalmente a alguns Estados do território brasileiro. É marcante
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tanto a busca de rendas pelo empresariado, como a promoção do desenvolvimento regional

pelos governadores. No entanto, esse fenômeno é mais bem entendido e explicado a partir

da identificação das causas institucionais que o originaram e que permitem sua

continuidade. Sob essa ótica, a guerra fiscal configura uma trajetória dependente, que

dificulta a reforma tributária por si só.

A notável presença dos incentivos fiscais deve-se também a sua fácil execução e ao

pronto encaminhamento de problemas de política pública, que possibilitam ao Estado

contornar – ou pelo menos amenizar – o déficit de capacidades estatais para formular e

implementar, por outros caminhos, políticas complexas e conflituosas com interesses

privados.

Outra razão explicativa para a opção em relação aos incentivos fiscais é o poder

legislativo conferido ao presidente da República, o que tem lhe permitido, via de regra,

introduzir relevantes inovações por medida provisória, como foi caso do Simples Federal,

da Lei 9.532/97, das MPs 2.058/00 e 2.199/00, da Mini Reforma Tributária do PIS – e,

posteriormente, da Cofins – e da Lei do Bem. Apesar de o Executivo deter o poder de

agenda e impor limites por meio de seu poder de veto, o Legislativo, algumas vezes, tem

conseguido impor alterações às MPs que lhe são apresentadas, bem como alçar um

protagonismo maior, cujo caso exemplar é o Simples Nacional.
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5. Anexos

5.1 Anexo 1 – Demonstrativo de Gastos Tributários (DGT) da União
A Secretaria da Receita Federal elabora anualmente o documento “Demonstrativo

dos Gastos Tributários – DGT”, em atendimento a uma exigência constitucional139, na qual

são elencados diversos incentivos fiscais, denominados “gastos tributários”. A metodologia

de seleção bem como a terminologia atribuída a eles – e ao documento – têm variado ao

longo dos anos, já tendo sido denominado “benefícios” e “renúncias” tributárias.

Na Tabela 13 e na Figura 6 é apresentada a evolução recente dos principais incentivos

fiscais da União, conforme apurado nesse documento pela Secretaria da Receita Federal.

Tabela 13 – Evolução dos principais gastos tributários da União (em R$ bilhões) de 2006 a 2009

Incentivo Fiscal 2006 2007 2008 2009 % 2009/06
SIMPLES 8 11,2 19,6 25,7 221%
Zona Franca de Manaus 6,6 7,5 11,2 17,4 164%
Entidades não lucrativas 5,4 5,8 8,9 9,9 83%
Agroindústria 4,5 4,9 5,8 6,6 47%
Isentos - IRPF 3,2 4,2 5,3 6,4 100%
Desenvolvimento regional 2,6 4,5 4,4 5,6 115%
Medicamentos 1,7 1,9 4,1 5,1 200%
Benefícios ao trabalhador 1,2 2,3 3,9 4,7 292%
Informática 1,6 2,2 2,4 4,6 188%
Deduções - IRPF 3 3,3 2,2 4,4 47%
Setor automobilístico 0,9 1 1,6 2,1 133%
REID - infra-estrutura 1,4 1,5 -
Pesquisa e inovação 0,7 1,4 1,3 1,3 86%
Cultura e audiovisual 0,5 0,8 1 1,2 140%

Figura 6 – Evolução dos principais gastos tributários da União (em R$ bilhões) de 2006 a 2009

                                                          
139 Art. 165, § 6º: “o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia”.
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Fonte: SRF – Demonstrativo de Gastos Tributários, vários anos

Os gastos tributários Simples e Zona Franca de Manaus correspondem

diretamente aos respectivos subtipos descritos nessa dissertação; o gasto Desenvolvimento

regional compreende os incentivos fiscais no âmbito da Sudam e da Sudene. Outros tipos

de gastos tributários distribuídos em diversas categorias pela tipologia da SRF estão

inseridos em nosso quinto tipo “desenvolvimento econômico” .  Estão nesse caso os

seguintes gastos tributários: agroindústria; medicamentos; informática ; setor

automobilístico; REIDI – infraestrutura ; e pesquisa e inovação.

De acordo com as premissas adotadas por essa dissertação, alguns dos incentivos

elencados no DGT não merecem ser considerados como variáveis explicativas relevantes

para a reforma tributária. Esse é o caso dos seguintes itens: isentos – IRPF; deduções

IRPF; entidades não lucrativas; benefícios trabalhador; e cultura e audiovisual.

Os demais incentivos fiscais dessa dissertação que não estão contemplados no DGT

são: guerra fiscal do ICMS, por estarem na competência dos Estados e não da União; e

exportação, lucro presumido e substituição tributária, por opção metodológica da SRF.
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5.2 Anexo 2 – Incentivos fiscais da política industrial do governo Lula

INCENTIVO O QUE É A QUEM
BENEFICIA

LEGISLAÇÃO

Desoneração
do IPI para
máquinas e
equipamentos

As alíquotas do
Imposto sobre
Produtos
Industrializados –
IPI, para grande
parte dos itens de
bens de capital
foram reduzidas
para zero.

Empresas
industriais,
usuárias de
bens de
capital

Decreto 4955/2004 - 15/01/2004 – de 5,0% para 3,5% para 643 itens e
de 12 % para 8 % para 8 itens

Decreto 5173/2004 06/08/2004 – de 3,5% para 2,0%, com ampliação da
lista em mais 29 itens de bens de capital.

Decreto 5468/2005 15/06/2005 – de 2,0% para zero, para os itens já
contemplados anteriormente.

Decreto nº 5552/2005 , de 26/09/2005 – ampliação da lista em mais 7
itens de bens de capital e um do setor de software.

Decreto 5.618/2005, de 13/12/2005– ampliação da lista em mais 14
itens de bens de capital

Decreto 5.697/2006, de 07/02/2006 – Decreto que beneficiou o setor de
construção civil e incluiu 1 item de bens de capital, reduzindo de 12 %
para 5 % (válvula tipo gaveta);

Decreto 5.804/2006, de 09/06/2006– Decreto que beneficiou o setor de
construção civil e incluiu 4 itens de bens de capital, reduzindo de 12 %
para 5 %, alguns tipos de válvulas.

Obs: Todos estes Decretos foram substituídos pelo Decreto 6.006/2006
de 29/12/2006, que consolidou a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI.

Desoneração
do IPI para
materiais de
construção

As alíquotas do
Imposto sobre
Produtos
Industrializados –
IPI foram
reduzidas para
zero, para produtos
selecionados.

Setor de
construção
civil

- Em 2006, foram publicadas 3 listas de produtos: Decreto 5.697/2006,
de 07/02/2006 ; Decreto 5.804/2006, de 09/06/2006; e Decreto
5.905/2006, de 21/09/2006.

Obs: Todos estes Decretos foram substituídos pelo Decreto 6.006/2006
de 29/12/2006, que consolidou a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI.

- Em 2007, mais uma lista (perfis de aço), conforme Decreto
6.024/2007, de 22 de janeiro de 2007

REPORTO Regime tributário
especial - tem
como característica
principal a
desoneração
tributária da
aquisição de
máquinas e
equipamentos,
sendo desonerados
da incidência de
IPI, Cofins,
PIS/Pasep e
imposto de
importação (no
caso de
equipamentos sem
similar nacional) –
Prazo: até
31/12/2010
(Medida Provisória
nº 412, de 31 de
dezembro de 2007)

Destinados a
investimentos
nos portos

a) Medida Provisória Nº 206/2004, (cria o REPORTO), convertida na
Lei nº 11.033, de 21/12/2004, institui o REPORTO, Fonte:
www.planalto.gov.br, Legislação.

b) Lei Nº 10.865/2004, de 30/04/2004, dispõe sobre os Programas de
Integração Social e de Formação do PASEP e a COFINS incidente
sobre a importação de bens e serviços, Fonte: www..planalto.gov.br,
Legislação.

c) Decreto Nº 5.281, de 23/11/2004, estabelece a relação de máquinas,
equipamentos e bens objeto da suspensão de que trata o art. 13 da
Medida Provisória Nº 206, de 06/08/2004, que instituiu o REPORTO,
Fonte: www.planalto.gov.br, Legislação.

d) Instrução Normativa SRF Nº 477, de 14/12/2004, que dispõe sobre a
habilitação ao REPORTO, alterada pela Instrução Normativa SRF nº
709, de 15 de janeiro de 2007 ( IN SRF 709)

Fonte: www.receita.fazenda.gov.br, Legislação

Depreciação
contábil de
máquinas e
equipamentos

Utilização de
crédito relativo à
CSLL, à razão de
25 % sobre a

Pessoas
jurídicas
tributadas
com base no

Lei nº 11.051, de 29.12.2004 – institui a medida

Lei 11.196, de 22/11/2005 – amplia o prazo para dezembro de 2006

Lei nº 11.482, de 31 de Maio de 2007 – amplia o prazo para dezembro
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utilizados em
processos
industriais,
para efeito de
contabilizaçã
o como
crédito
tributário.

depreciação
contábil de
máquinas,
aparelhos,
instrumentos e
equipamentos,
adquiridos entre
1/10/2004 e
31/12/2008. Para as
empresas que
operam em 3
turnos, o prazo
passa para 2 anos.

lucro real de 2008

Devolução
antecipada
do IR e
PIS/COFINS

O PIS e a COFINS
pagos na aquisição
de máquinas e
equipamentos são
creditados mês a
mês, no prazo de 2
anos.
Anteriormente era
devolvido às
empresas
adquirentes desses
bens na forma de
créditos tributários
compensáveis em
48 meses.

Lei nº 11.051, de 29.12.2004 – institui a medida

Lei 11.196, de 22/11/2005 – prorroga a medida por prazo
indeterminado

Desconto
imediato dos
créditos do
PIS/PASEP e
da COFINS

Os créditos da
Contribuição para
o PIS/PASEP e a
COFINS, poderão
ser descontados,
em seu montante
integral, a partir do
mês de aquisição
no mercado interno
ou de importação,
de máquinas e
equipamentos pelas
indústrias dos
setores
beneficiados

Empresas dos
setores de
calçados e
artefatos de
couro, têxtil,
de confecção
e de móveis
de madeira

Medida Provisória de nº 382, de 27 de julho de 2004 (REVOGADA
PELA MP nº 392, de 18 de setembro de 2007)

Regime
Especial de
Aquisição de
Bens de
Capital para
Empresas
Exportadoras
(RECAP)

Trata-se de uma
medida que
permite às
empresas adquirir
no mercado interno
ou importar bens
de capital
(máquinas,
instrumentos e
equipamentos
novos) com a
suspensão do
pagamento do PIS
e da COFINS

Empresas que
exportam
80%, ou mais,
do valor de
suas vendas
anuais, e
estaleiros
navais.

 Lei 11.196, de 21 de Novembro de 2005

- Decreto nº 5.789, de 25 de maio de 2006 – Define a lista de produtos

- Decreto nº 5.908, de 27 de Setembro de 2006 – Amplia a lista de
produtos

- Instrução Normativa SRF nº 605, de 4 de janeiro de 2006

Regime
Especial de
Tributação
para
Plataformas
de
Exportação
de Serviços
de Tecnologia
(REPES)

Prevê a suspensão
da contribuição
para o PIS/PASEP
e COFINS na
aquisição no
mercado interno e
na importação de
serviços ou de bens
destinados ao ativo
imobilizado das
empresas

– Lei 11.196, de 21 de Novembro de 2005

- Decreto nº 5.712, de 2 de março de 2006

- Regulamentado pela Instrução Normativa SRF nº 630, de 15 de março
de 2006
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habilitadas ao
regime.

(PAC) -
Regime
Especial de
Incentivos
para o
Desenvolvime
nto da Infra-
Estrutura –
REIDI

Prevê a suspensão
da contribuição
para o PIS/PASEP
e COFINS, na
aquisição de
maquinas e
equipamentos para
incorporação em
obras de infra-
estrutura
destinadas ao seu
ativo imobilizado.

Para usufruir o
benefício, como
habilitadas ou co-
habilitadas, as
empresas deverão
apresentar à RFB
cópia da Portaria
que aprovou a obra
de infra-estrutura,
publicada pelo
Ministério do
respectivo setor.

Obras de
infra-estrutura
nos setores de
transportes,
portos,
energia,
saneamento
básico e
irrigação

Lei nº 11.488, de 15 de Junho de 2007 - Cria o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI

Decreto nº 6.167, de 24 de Julho de 2007 e Decreto nº 6.416, de 28 de
março de 2008 Alteram e acrescentam dispositivos ao Decreto nº 6.144,
de 3 de Julho de 2007 que regulamenta a forma de habilitação e co-
habilitação ao Regime

- Regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho
de 2007 alterada pela Instrução Normativa RFB nº 778, de 19 de
outubro de 2007

Setor de Minas e Energia Portaria MME nº 263, de 17 de setembro de
2007,

Transportes Portaria GM nº 089, de 04/04/2008, publicada em
07/04/2008

(PAC) -
Programa de
Apoio ao
Desenvolvime
nto
Tecnológico
da Indústria
de
Semiconduto
res – PADIS

As empresas que
aderirem ao
Programa serão
beneficiadas com a
isenção de IRPJ e a
redução à zero das
alíquotas do IPI,
PIS/Cofins e Cide
incidentes sobre as
vendas de
semicondutores e
displays, bem
como sobre a
aquisição de bens
de capital e
remessas ao
exterior a título de
pagamento por uso
de tecnologia e
softwares.

Empresas
que, além de
exercerem
atividades de
pesquisa,
desenvolvime
nto, projeto
(design),
difusão ou
encapsulamen
to e teste de
componentes
eletrônicos
semicondutor
es, investirem
em P&D, no
mínimo cinco
por cento do
seu
faturamento
bruto no
mercado
interno

Lei nº 11.484, de 31.5.2007

Vide Decreto nº 6.233, de 2007

(PAC) -
Programa de
Apoio ao
Desenvolvime
nto
Tecnológico
da Indústria
de
Equipamento
s para a TV
Digital –
PATVD

As empresas que
aderirem ao
Programa serão
beneficiadas com a
redução à zero das
alíquotas do IPI,
PIS/Cofins e Cide
incidentes sobre a
venda de
equipamentos
transmissores de
sinais, bem como
sobre a aquisição
de bens de capital e
remessas ao
exterior a título de
pagamento por uso
de tecnologia e
softwares.

Empresas que
desenvolvam
ou fabriquem
equipamentos
transmissores
de sinais por
radiofreqüênc
ia para
televisão
digital, exceto
os set top
boxes
(conversores
para sinal
digital), que
contarão com
os incentivos
da Zona
Franca de

Lei nº 11.484, de 31.5.2007

Vide Decreto nº 6234, de 2007
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Manaus

Redução do
II para
máquinas
sem
produção
nacional
(Regime de
Ex-
Tarifários)

O Imposto de
Importação pode
ser reduzido de
14% para 2% a
alíquota do
imposto de
importação na
aquisição de Bens
de Capital e Bens
de Informática e de
Telecomunicação,
sem produção
nacional.

Empresas
industriais e
prestadoras
de serviços

Resolução CAMEX nº 35, de 22/11/2006 Estabelece o procedimento
para a concessão de Ex-tarifários e revoga a Resolução CAMEX nº 8 de
22 de março de 2001.

Portaria MDIC/GM nº 20, de 26 de janeiro de 2007

Autorização
de
Importação /
Redução do
II para
Linhas
usadas

Autorização para
importação de
linhas/unidades de
produção usadas,
que não sejam
produzidos no País,
ou não possam ser
substituídos por
outros, atualmente
fabricados no
território nacional,
entre outros
critérios.

Empresas
interessadas
na
transferência
para o País de
unidades/linh
as de
produção
completas,
usadas

Regulamentação Portaria nº 235, de 07 de Dezembro de 2006 e Portaria
DECEX 8/1991
Procedimento:
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&
menu=343

Regime de
tributação
das
microempres
as e empresas
de pequeno
porte
(supersimples
)

Regime unificado
de apuração e
recolhimento dos
impostos e
contribuições da
União (CSLL, PIS,
COFINS, IPI,
INSS sobre a folha
de pgto.), dos
Estados (ICMS),
do Distrito Federal
e dos Municípios
(ISS), inclusive
com simplificação
das obrigações
fiscais acessórias –

O Artigo 2º da Lei,
inciso I, fala do
Comitê Gestor.

Tratamento
diferenciado,
favorecido e
simplificado
às
Microempres
as e Empresas
de Pequeno
Porte

Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006

Lei Complementar nº 127, de 14 de agosto de 2007, a Lei foi
sancionada em 14.12.2006, porém nas questões tributárias a validade /
efetividade das ações é 01 de julho de 2007 e não 14 de agosto de 2007.

Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro de 2007

Incentivos à
Inovação
Tecnológica

Incentivos fiscais,
tais como:
deduções de CSLL
de dispêndios
efetuados em
atividades de P&D;
redução do IPI na
compra de
máquinas e
equipamentos para
P&D; depreciação
acelerada desses
bens; amortização
acelerada de bens
intangíveis;
redução do
Imposto de Renda
retido na fonte
incidente sobre
remessa ao exterior
resultantes de

Pessoas
jurídicas que
realizem
pesquisa
tecnológica e
desenvolvime
nto de
inovação
tecnológica.

– Lei nº 11.196, de 21 de Novembro de 2005 (Capitulo III - artigos 17 a
26)

Lei nº 11.487,de 15 de Junho de 2007 – Incluído novo incentivo

alta decreto de regulamentação
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contratos de
transferência de
tecnologia; isenção
do Imposto de
Renda retido na
fonte nas remessas
efetuadas para o
exterior destinada
ao registro e
manutenção de
marcas, patentes e
cultivares; ou
subvenções
econômicas
concedidas em
virtude de
contratações de
pesquisadores,
titulados como
mestres ou
doutores,
empregados em
empresas para
realizar atividades
de pesquisa,
desenvolvimento e
inovação
tecnológica

Fonte: WWW.investimentos.desenvolvimento.gov.br
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5.3 Anexo 3 – Desonerações tributárias em 2009 motivadas pela crise
financeira mundial

Renúncia em 2009 (R$
milhões)

TRIBUTO MEDIDA

ANUAL 1º TRIM

Redução até março da alíquota para veículos de até
2 mil cilindradas

1.170       1.170

Redução até março da alíquota sobre caminhões 260          260
Prorrogação até junho da redução de alíquota para
veículos

895            -

Prorrogação até junho da redução de alíquota para
caminhões

194            -

Extensão do drawback verde-amarelo (isenção
sobre insumos usados na produção de bens
exportados) para produtos agrícolas

341           71

Redução da alíquota por três meses para produtos
da linha branca

173            -

Redução da alíquota para materiais de construção 287            -

IPI

Inclusão de novos materiais de construção na lista 
de produtos com alíquota reduzida

88            -

Redução de 50% da alíquota em operações de
crédito para pessoas físicas

2.519          561

Redução de alíquotas em financiamentos para
motos

237           53

IOF

Redução a zero da alíquota sobre investimentos
estrangeiros em renda fixa

329           73

COFINS Redução por três meses da alíquota para
motocicletas de até 150 cilindradas

70           70

 TOTAL 12.401       3.545

Fonte: Adaptado de Soares (2009:4)
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