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Um dos componentes centrais
do arranjo macroeconômico brasileiro é o sistema tributário. A
tributação, a partir de suas configurações de incidência e regras
de isenção, produz efeitos diretos sobre a competitividade, sobre os indicadores decorrentes
dos diferentes recortes adotados para auferir a distribuição da
renda no país e sobre o grau de
equilíbrio fiscal prevalecente no
nosso sistema federativo. Assim,
o aperfeiçoamento institucional
do sistema tributário brasileiro é
um requisito necessário à ampliação da competitividade de
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Apresentação

Este livro é produto do ciclo de conferências, realizado pela Comissão
de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, em maio de
2011, para debater temas componentes das agendas referentes ao aperfeiçoamento institucional do sistema tributário brasileiro, em especial aos aspectos relacionados à competitividade empresarial, à equidade social e ao
equilíbrio federativo vertical e horizontal.
O sistema tributário exerce funções fiscais e regulatórias. Ao cumprir a
primeira, assume a condição de principal fonte de mobilização de recursos
financeiros para o financiamento do funcionamento dos poderes e para o
desenvolvimento das políticas públicas desenvolvidas pelas três esferas de
governo. Ao cumprir funções regulatórias, desempenha o papel de instrumento estruturador de incentivos e ou restrições e, nestes termos, é capaz
de promover efeitos favoráveis em termos de eficiência econômica, estabilidade financeira, equidade e crescimento sustentado.
O sistema tributário brasileiro, constituído em termos federativos, possui
uma complexa rede de instrumentos tributários, cujas competências para legislar e arrecadar, bem como a autonomia para dispor e alocar os recursos,
são compartilhadas pelas três esferas de governo. Outro elemento relevante
da sua caracterização reside no fato de o mesmo explorar principalmente as
bases incidentes sobre bens e serviços e sobre folha de salários, reservando
um papel de menor expressão a tributação sobre a renda e ao patrimônio.
As bases da configuração institucional do sistema tributário
expressam:
 padrão de acumulação centrado no capital financeiro, estrutura industrial diversificada, setor de serviços em expansão e na produção
e exploração de recursos primários orientados a exportação;
 modo de articulação da economia nacional com a economia mundial organizado em torno de uma pauta importadora
intensiva em capital e de uma pauta exportadora centrada em produtos de baixa e média intensidade tecnológica; e
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modelo fiscal federativo que atribui competência aos estados para
legislar e arrecadar o principal tributo da federação (ICMS), cuja
receita observa regras que atribuem papel privilegiado as unidades
produtoras de bens e serviços (em detrimento das unidades consumidoras) e afirmam a lógica da primarização da economia ao manter um regime de desoneração de exportação de produtos primários
e semielaborados, ainda que não renováveis.
Esta configuração, associada à trajetória de crescimento da economia brasileira nesta última década, vem possibilitando uma arrecadação expressiva
em termos “receita tributária como proporção do Produto Interno Bruto”,
fato necessário e relevante ao financiamento do setor público e a condução
da política de ajuste fiscal em curso no âmbito da economia brasileira.
No entanto, este mesmo sistema, apresenta imperfeições, dentre as
quais podem ser mencionadas:
 a forte incidência tributária efetiva sobre algumas cadeias produtivas ou segmentos empresariais, com efeitos adversos sobre a formalização das relações de trabalho e sobre o grau de competitividade
empresarial;
 o modo de distribuição das competências arrecadatórias referentes
ao ICMS, com implicações contrárias ao equilíbrio fiscal federativo; e
 a regressividade da tributação incidente sobre bens e serviços, combinada com a baixa progressividade verificada na tributação das bases renda e patrimônio, fatos que repercutem negativamente sobre
o padrão de equidade observado em termos de renda familiar per
capita no Brasil.
No intuito de contribuir para a reversão destas imperfeições, a CFT organizou a publicação deste livro com o propósito de dar maior publicidade
às análises das agendas tributárias apresentadas por diferentes atores com
atuações relevantes no âmbito da economia brasileira, promover o debate
público em torno do tema e favorecer a composição de uma agenda comum,
que viabilize aperfeiçoamentos institucionais no sistema tributário adotado
no Brasil.
Deputado Cláudio Puty
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
(Março de 2011 a março de 2012)

8

Reforma Tributária: Competitividade, equidade e equilíbrio federativo

Composição da Comissão de Finanças
e Tributação (CFT)1
Presidente – Cláudio Puty (PT-PA)
Vice-Presidente – Luciano Moreira (PMDB-MA)
TITULARES

1

Aelton Freitas

PR-MG

Aguinaldo Ribeiro

PP-PB

Alexandre Leite

DEM-SP

Alfredo Kaefer

PSDB-PR

Andre Vargas

PT-PR

Assis Carvalho

PT-PI

Audifax

PSB-ES

Carmen Zanotto

PPS-SC

Cláudio Puty

PT-PA

Edmar Arruda

PSC-PR

Fernando Coelho Filho

PSB-PE

Jairo Ataíde

DEM-MG

Jean Wyllys

PSOL-RJ

Jerônimo Goergen

PP-RS

João Dado

PDT-SP

Jorge Corte Real

PTB-PE

José Guimarães

PT-CE

José Humberto

PHS-MG

José Priante

PMDB-PA

Júnior Coimbra

PMDB-TO

Luciano Moreira

PMDB-MA

Lucio Vieira Lima

PMDB-BA

Márcio Reinaldo Moreira

PP-MG

Maurício Trindade

PR- BA

Composição da CFT em 10 de maio de 2011

9

Pauderney Avelino

DEM-AM

Pedro Eugênio

PT-PE

Pepe Vargas

PT-RS

Rodrigo Maia

DEM-RJ

Rui Costa

PT-BA

Rui Palmeira

PSDB-AL

Valmir Assunção

PT-BA

Vaz de Lima

PSDB-SP

SUPLENTES
Amauri Teixeira

PT-BA

André Figueiredo

PDT-CE

Antonio Carlos Mendes Thame

PSDB-SP

Arnaldo Jardim

PPS-SP

Arthur Oliveira Maia

PMDB-BA

Celso Maldaner

PMDB-SC

Eduardo Cunha

PMDB-RJ

Genecias Noronha

PMDB-CE

Heuler Cruvinel

PSD-GO

João Bittar

DEM-MG

João Maia

PR-RN

José Mentor

PT-SP

José Otávio Germano

PP-RS

Jose Stédile

PSB-RS

Julio Cesar

DEM-PI

Lelo Coimbra

PMDB-ES

Lira Maia

DEM-PA

Luciano Castro

PR-RR

Marcelo Aguiar

PSD-SP

Marcus Pestana

PSDB-MG

Maurício Quintella Lessa

PR-AL

10

Reforma Tributária: Competitividade, equidade e equilíbrio federativo

Mauro Nazif

PSB-RO

Odair Cunha

PT-MG

Paulo Maluf

PP-SP

Policarpo

PT-DF

Reginaldo Lopes

PT-MG

Reinhold Stephanes

PSD-PR

Ricardo Berzoini

PT-SP

Ricardo Quirino

PRB-DF

Solange Almeida

PMDB-RJ

Valdivino de Oliveira

PSDB-GO

Vinicius Gurgel

PR-AP

Zeca Dirceu

PT-PR

11

Proposta do
governo federal
para a reforma
tributária

Reforma tributária em partes:
a reforma possível
Nelson Henrique Barbosa Filho2

Ao longo dos últimos vinte anos, várias foram as propostas de reforma
tributária, todas com o objetivo de simplificar o sistema tributário nacional
e eliminar distorções que prejudicam o crescimento da economia brasileira e a competitividade das empresas. Por vários motivos as propostas não
avançaram, o que criou um sentimento de frustração com a incapacidade
de se chegar a uma reforma que conciliasse os vários interesses envolvidos
(da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos contribuintes) e atendesse aos anseios nacionais.
A última proposta de reforma tributária foi enviada em 2008, mas ao
invés de retomá-la, decidiu-se discutir todos os temas relevantes em partes,
cada qual com o seu instrumento legislativo mais apropriado. Essa é a diferença de encaminhamento em relação à proposta de 2008, mas na mesma
direção de melhorar a eficiência e simplificar o sistema tributário brasileiro.
É uma estratégia de implementação ligeiramente diferente para aumentar a
probabilidade de que essas mudanças ocorram já a partir do ano que vem.
As iniciativas estão organizadas, inicialmente, em quatro linhas e incluem mudanças estruturais e incrementais:
 Supersimples e MEI: ampliação do limite de enquadramento e estímulo às exportações (já aprovado pelo Congresso Nacional);
 PIS/Cofins: agilização na devolução de créditos por exportação e
investimento (já implementado por medida provisória).
 Folha de pagamento: desoneração e/ou mudança na base de tributação (já implementado para alguns setores por medida provisória);
 ICMS: redução na alíquota das operações interestaduais, passando
a tributação preponderantemente para o destino.
Os três primeiros temas já estão encaminhados, sendo que as alterações
no Supersimples e no PIS/Cofins são mudanças incrementais. Já as alterações
2

Secretário executivo do Ministério da Fazenda.
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propostas na folha de pagamento e no ICMS são mudanças estruturais com
grandes reflexos no sistema tributário e na competitividade.
A desoneração da folha de pagamento é um tema que já vem sendo discutido há bastante tempo como forma de estimular o emprego e a competitividade. É uma questão muito importante porque a tributação sobre
a folha de pagamento é um dos fatores que reduz a nossa competitividade
em relação ao resto do mundo, sobretudo naqueles setores intensivos em
mão de obra, além de estimular a informalidade. Muda-se o paradigma de
tributação, migrando-se a tributação direta da folha de pagamento para o
faturamento de modo mais simples, e inicia-se o projeto-piloto pelos setores de confecções, calçados, móveis e software.
Existe um ambiente propício para se iniciar mudanças estruturais no
ICMS:
 um período de crescimento econômico, que tem impacto positivo
sobre a arrecadação. Este ambiente reduz as resistências às mudanças e permite à União compensar eventuais prejuízos dos entes federados sem desequilibrar as contas públicas;
 o esgotamento da guerra fiscal como política de atração de investimentos cria um ambiente mais favorável à superação desta distorção em nosso sistema tributário;
 a aprovação pelo Congresso da LC n° 138/2010, que adiou para
2020 a possibilidade de creditamento do ICMS de bens destinados
ao uso e consumo, do serviço de comunicação e de energia elétrica
para o comércio, grande foco de resistência e de alegada perda de
receita pelos estados;
 a implantação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) e a integração entre
os fiscos que, além contribuir para uma redução significativa da sonegação, permitem implementar mudanças técnicas que não eram
possíveis em outros momentos, tais como:
 a tributação do ICMS preponderantemente no estado de
destino;
 o cálculo preciso dos ganhos e perdas dos estados com as mudanças decorrentes da migração da tributação para o destino,
permitindo uma discussão racional da compensação de eventuais perdas.
O problema mais grave do ICMS é a guerra fiscal que se instaurou entre
os estados. Uma parte do ICMS é devido ao estado de origem da mercadoria (alíquota de 12%) e uma parte ao estado de destino. Nas vendas dos
16
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estados do Sul e Sudeste (exceto Espírito Santo) para os demais estados, a
alíquota no estado de origem é de 7%.
Essa estrutura possibilita a guerra fiscal de dois modos:
i. quando permite que um Estado incentive a importação por ele, não
exigindo ou devolvendo parte do imposto, favorecendo as importações em detrimento da produção nacional. Quando uma empresa
importa um produto, todo o ICMS é devido ao estado onde está a
empresa, cujo benef ício pode alcançar 100% do imposto, mas quando o mesmo produto é comprado de outro estado, é tributado normalmente e parcela do ICMS fica no estado de origem;
ii. quando permite que um estado atraia um investimento não exigindo ou devolvendo parte ou todo o ICMS gerado nas vendas destinadas a outros estados. Nesse caso, o imposto é destacado na nota
fiscal, será abatido na operação que ocorrerá no estado destinatário,
mas não é recolhido no estado de origem.
Numa situação em que os estados vêm concedendo benef ícios fiscais
mediante negociações caso a caso e sem qualquer coordenação, a guerra fiscal tem produzido uma verdadeira anarquia tributária, gerando uma
enorme insegurança para as empresas. Ao fazer um investimento, uma
planta industrial, por exemplo, uma empresa não sabe se seus concorrentes
receberão benef ícios que podem comprometer sua capacidade de competir e sobreviver no mercado. Essa insegurança leva os empresários a uma
propensão menor para investir ou então a exigir um retorno mais alto dos
investimentos, prejudicando os consumidores.
A insegurança atinge até mesmo as empresas que receberam incentivos e que não sabem se conseguirão mantê-los, por conta de decisões do
STF reconhecendo a inconstitucionalidade dos benef ícios concedidos,
sem ainda definir se é obrigatória a cobrança retroativa dos impostos que
deixaram de ser pagos, e porque vários estados cumprem a Lei Complementar n° 24/1975 e não aceitam o crédito de ICMS de produtos que receberam incentivos em outras unidades da Federação.
A guerra fiscal é, sem dúvida, o maior e mais grave problema do ICMS.
Os estados mais pobres alegam que foi a única opção para atrair investimentos, compensando a falta de uma política mais efetiva de desenvolvimento regional. Contudo, os estados mais ricos também passaram a praticar a guerra fiscal, que perdeu força como instrumento de desenvolvimento
regional e passou a gerar uma série de distorções altamente prejudiciais ao
crescimento do país.
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A guerra fiscal leva à ineficiência econômica e ao deslocamento improdutivo de mercadorias entre estados.
Em função do aumento das importações e da apreciação cambial que
se verificava até o início do segundo semestre desse ano, verificou-se que
políticas de desenvolvimento econômico e industrial adotadas pelo governo federal vinham sendo sistematicamente anuladas por benef ícios fiscais
concedidos ilegalmente pelos estados para atrair importações para seus
territórios.
Os estados oferecem reduções de ICMS para mercadorias importadas
em detrimento de mercadorias fabricadas em outros estados, gerando uma
competição desleal em que a carga tributária sobre a mercadoria importada
é menor que a da mercadoria fabricada no país. Face a essa situação inaceitável, o líder do governo no Senado apresentou o Projeto de Resolução do
Senado n° 72/2010, que fixava em zero a alíquota do ICMS nas operações
interestaduais com mercadorias importadas como solução para por fim à
guerra fiscal.
Já neste ano, no primeiro semestre, o assunto foi debatido na Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado e depois na Comissão de Fiscalização e
Tributação da Câmara dos Deputados. Já nessas discussões evoluiu-se para
a necessidade de se transferir para o destino toda a tributação do ICMS e
vários problemas e condições foram apresentadas pelos estados.
O ministro da Fazenda iniciou reuniões com todos os governadores, divididos por regiões, nas quais foi defendida pelo governo federal a necessidade de reformas no ICMS que, de plano, diminuísse a guerra fiscal. Foram
iniciados, paralelamente, levantamentos de dados pela base de dados nacional da Nota Fiscal Eletrônica, mantida na Secretaria da Receita Federal
do Brasil, para se mensurar os efeitos da medida, cujos dados preliminares
apresentados indicam quais estados irão ver suas receitas diminuídas ou
aumentadas.
Em conversas com os estados, todos admitem o esgotamento da guerra
fiscal, mas, para a mudança da tributação da origem para o destino, querem
que sejam resolvidas cinco questões:
 benef ícios concedidos sejam convalidados, em nome da segurança
jurídica e de contratos assinados;
 criação de um fundo temporário de compensação, com recursos fiscais da União, para ressarcir estados que venham a perder receita;
 reforço da política de desenvolvimento regional para que se possam
atrair investimentos para os estados;
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repactuação das dívidas dos estados, alterando, pelo menos, o indexador da dívida, que hoje é Taxa Selic;
 partilhamento entre os estados produtores e consumidores das vendas não presenciais a não contribuintes (comércio eletrônico) que
estão prejudicando o comércio e a receita dos estados consumidores.
A forma mais segura de diminuir a guerra fiscal é modificar a cobrança do ICMS nas transações interestaduais, fazendo com que o imposto
seja devido ao estado de destino. Pode ser feito por resolução do Senado
Federal, que detém a competência constitucional para fixar as alíquotas do
ICMS nas operações interestaduais destinadas a contribuintes.
Uma mudança imediata no sistema de transações interestaduais não é,
no entanto, viável, porque a desativação imediata dos benef ícios já concedidos no âmbito da guerra fiscal é quase impossível de ser implementada
em função da dificuldade de extinguir abruptamente os compromissos assumidos por diversos estados com as empresas.
Nesse contexto, é recomendável uma transição gradual para a tributação do ICMS no destino, reduzindo-se a alíquota na origem progressivamente. Em decorrência de discussões anteriores com os governos estaduais e da preocupação com a manutenção de alguma cobrança
no estado de origem como estímulo à fiscalização, a proposta é que seja
mantida uma alíquota de 2% no estado de origem nas transações interestaduais. Esta cobrança na origem a uma alíquota reduzida não é
suficiente para alimentar a guerra fiscal, sendo absolutamente compatível
com o objetivo de acabar com a competição predatória entre os estados.
Em função do atual panorama econômico no qual as importações vêm
crescendo anormalmente, especialmente de produtos manufaturados, em
detrimento da indústria nacional, urge remover entraves que atrapalhem
a competitividade dos produtos brasileiros. Adiantadas as discussões em
torno da Proposta de Resolução do Senado n° 72/2010, já em fase de votação do parecer do relator, e dada a urgente necessidade de se promover
a competitividade dos produtos nacionais frente à verdadeira invasão de
produtos importados, necessário se faz que se inicie a reforma do ICMS
para resolver o problema da guerra fiscal.
A transferência para o estado destinatário da tributação de mercadorias
importadas teria, portanto, os seguintes benef ícios imediatos: estímulo de
aquisição de produtos produzidos no país, pois se poderá recuperar o imposto da operação de aquisição, com consequente manutenção e criação
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de empregos; deslocamento das importações para os estados onde efetivamente ocorrerão o consumo das mercadorias, tendo em vista a recuperação do crédito do imposto pago na importação, pela entrada no país que
for de menor custo.
Paralela à aprovação do Projeto de Resolução do Senado n° 72/2010,
prosseguem as negociações e os estudos para a migração definitiva da tributação do ICMS da origem para o destino, a ser implementada, também,
no início de 2012.
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ICMS e federação

O ICMS e o federalismo
Carlos Martins Marques de Santana3

O marco legal desenhado pela Constituição de 1988 delimita competências de legislação e de atuação do Executivo entre os três entes da Federação
– União, estados e municípios, sustentando essa atuação em tributos arrecadados pelos entes ou compartilhados de um com o outro, como ocorre
com os fundos de participação.
Esse é o federalismo vigente na atual ordem jurídica, que preserva a autonomia de cada ente; assegura a cada um uma órbita de atuação de acordo
com a sua vocação, cabendo aos municípios uma atuação mais local, aos
estados a promoção do desenvolvimento econômico e social e à União as
questões mais gerais e afetas ao conceito de nação, como a soberania.
A competência tributária ativa dos estados membros e do Distrito
Federal vincula-se aos impostos sobre o consumo (ICMS – Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços) e sobre o patrimônio (IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e ITCMD – Imposto
de Transmissão Causa Mortis e Doações), além de algumas taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços.
O ICMS é o tributo de maior peso, correspondendo na Bahia a 85% da
receita tributária. Na maior parte dos estados, este imposto se tornou a
maior fonte de arrecadação, respondendo por cerca de 91% das receitas
tributárias estaduais e por 20% de toda arrecadação nacional.
Os impostos estaduais trazem a marca da constituição de 1988, que
perseguia uma redistribuição mais equitativa entre a receita tributária
total para os três entes da Federação. Ocorre que a mudança na economia com a globalização, a telemática e a prevalência dos serviços frente ao

3

Secretário da Fazenda do estado da Bahia e coordenador dos secretários estaduais de
Fazenda no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
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fornecimento e produção de mercadorias deslocou a produção de riquezas
para atividades econômicas não abrangidas pelo ICMS.
Este imposto então ficou vinculado às atividades que vem perdendo espaço ou relevância como o serviço de comunicações. Além disso, o
comércio eletrônico, chamando assim às compras pela internet, cujo imposto fica com os estados produtores, vem ganhando espaço frente ao comércio tradicional, estabelecendo uma concorrência predatória com a praça local e reduzindo à arrecadação dos estados consumidores.
Como especificidade, a Bahia tem o seu desenvolvimento econômico puxado pelo agronegócio e pela construção civil, atividades econômicas em que
usualmente não há o pagamento do ICMS para o valor adicionado, ou seja,
essa geração de riquezas fica em grande parte fora do alcance do ICMS.
Assim, a autonomia fiscal dos estados passa, inexoravelmente, pelo
ICMS, seu principal financiador de políticas públicas. Não há como mexer
neste imposto, sem alterar o equilíbrio fiscal do estado e, consequentemente, o equilíbrio federativo.
Fala-se em nacionalizar a legislação do imposto, com o apelo de torná-la
mais simples e uniforme, para que o contribuinte não precise lidar com 27
legislações diferentes. Seria algo desejável e certamente contribuiria para
melhorar o ambiente de negócio. Mas não há como negar que a subtração
legislativa dos estados afetaria sua autonomia.
Os estados repassariam parte da competência atribuída pelo texto constitucional à União, em nome da simplificação e eficácia do sistema. Mas
esta proposta vai de encontro aos princípios que nortearam a Constituição
de 1988, que buscava descentralizar as competências e receitas tributárias.
Mas mesmo com este propósito, as receitas ainda são muito concentradas
na União. O federalismo fiscal cooperativo compensa, em parte, o desequilíbrio na arrecadação dos tributos, mas, na prática, o poder de tributar e
realizar políticas fiscais continuam demasiadamente concentrados no governo central.
Lembre-se que o ICMS é um imposto sobre consumo, plurifásico e não
cumulativo. Ele, em tese, não onera as empresas, e sim o consumidor final.
Este consumidor mora em um município, em um estado, onde demandam
políticas públicas de educação, segurança, saúde etc. Seria também desejável que o estado mantivesse o poder de definir o grau de tributação do
consumo de seus cidadãos.
Há, porém, propostas de modificação no ICMS que não atingem o
federalismo, como, por exemplo, a adoção do princípio de destino, ou
mesmo a alteração no percentual da alíquota interestadual. Neste caso,
24
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ocorreria apenas substituição de competência para tributar, cobrar e dividir o fruto da arrecadação. Mas preservar-se-ia a autonomia legislativa e
arrecadatória das unidades federadas.
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ICMS e federação
Osvaldo Santos de Carvalho4
Valério Pimenta de Morais5

1. ICMS, em duplo aspecto: importância arrecadatória
e arma na guerra fiscal
O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação) revela-se como o mais importante tributo dos estados, que,
por meio de suas receitas, torna em realidade a autonomia dos referidos entes federativos, viabilizando, em última instância, conceitualmente, a própria
federação. Se por um lado, de maneira imediata, o traço de sua arrecadação é
pronunciado na garantia de princípios constitucionais – como o é o federalismo –, por outro, o seu potencial de distorção, na dinâmica do sistema tributário dos estados e do Distrito Federal, também se apresenta em relevo,
sobretudo, quando se tem em vista a corrosividade imanente da intitulada
guerra fiscal, expressão que, de início, carrega imediatamente uma inegável
conotação política. Nessa medida, veja-se a tabela que se segue.

4

Agente fiscal de rendas, mestre e doutorando em Direito Tributário pela PUC/SP, professor
palestrante dos cursos de especialização da Cogeae/PUC, GV/LAW e Ibet, coordenador
adjunto da Coordenadoria da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda de São
Paulo (CAT-Sefaz) e juiz efetivo do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT).

5

Agente fiscal de rendas, mestrando em Direito Tributário pela PUC/SP, diretor adjunto
da Diretoria da Representação Fiscal da Coordenadoria da Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda de São Paulo (DRF-CAT-Sefaz).
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Tabela I
Distribuição de recursos entre entes federativos
UF

Norte

PIB
Estadual
(2008)
(1)

ICMS
(2)

ICMS/ Transf
Rec.
Corr/
Corr
Rec.
(3)
Corr.
(3)

FEP/
Rec.
Corr
(3)

LC
62/89
(4)

Em percentual (%)

Transferências
Correntes
Per Capita (5)
Em R$
1,00

5,09%

5,90%

35,38%

48,43%

31,95%

25,37%

1.089,04

0,22%

0,20%

14,69%

68,67%

50,08%

3,42%

2.893,92

Amazonas 1,54%

2,10%

51,67%

28,93%

15,21%

2,79%

689,31

1,93%

2,00%

40,77%

43,51%

25,51%

6,11%

622,31

0,59%

0,80%

40,55%

42,88%

28,97%

2,82%

1.207,36

0,22%

0,20%

15,50%

74,21%

57,82%

3,41%

2.959,98

0,16%

0,20%

16,58%

71,56%

54,61%

2,48%

3.265,64

0,43%

0,40%

21,27%

62,54%

43,56%

4,34%

1.948,82

13,10%

15,70%

39,57%

44,32%

28,62%

52,46%

692,26

Maranhão 1,27%

1,10%

31,56%

57,00%

41,33%

7,22%

685,15

0,55%

0,70%

30,02%

54,61%

37,29%

4,32%

920,83

1,98%

2,40%

43,80%

41,46%

28,94%

7,34%

562,86

0,84%
Rio
Grande do
Norte

1,10%

36,93%

45,99%

29,06%

4,18%

936,74

0,85%

1,00%

34,36%

47,31%

34,73%

4,79%

783,85

2,32%

3,20%

45,78%

39,34%

21,31%

6,90%

655,59

0,64%

0,80%

34,92%

52,37%

38,56%

4,16%

819,31

0,64%

0,70%

27,61%

50,32%

36,63%

4,16%

1.249,37

4,01%

4,70%

44,71%

37,23%

20,33%

9,40%

555,57

9,20%

8,80%

45,99%

24,58%

7,94%

7,17%

714,98

1,75%

2,10%

48,21%

27,69%

11,77%

2,31%

809,45

Acre
Pará

Rondônia
Amapá

Roraima

Tocantins
Nordeste
Piauí

Ceará

Paraíba

Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

CentroOeste
Mato
Grosso
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1,09%
Mato
Grosso do
Sul

1,80%

57,11%

24,93%

8,64%

1,33%

710,29

2,48%

3,10%

52,34%

23,03%

10,26%

2,84%

480,90

3,88%

1,80%

31,84%

23,72%

2,50%

0,69%

1.154,71

16,56%

12,00%

57,24%

23,59%

4,78%

6,52%

531,70

5,91%

5,30%

56,53%

24,77%

6,02%

2,88%

513,79

4,07%

4,00%

55,83%

26,14%

3,87%

1,28%

626,15

6,58%

2,70%

58,70%

21,05%

4,25%

2,35%

494,00

56,02%

57,60%

51,86%

17,36%

3,73%

8,48%

323,58

9,32%

10,50%

53,58%

21,49%

4,91%

4,45%

450,38

2,30%

2,70%

60,71%

22,10%

6,44%

1,50%

662,60

11,32%

8,90%

47,62%

11,76%

1,77%

1,53%

287,58

33,08%

35,50%

67,51%

9,05%

0,40%

1,00%

248,44

-

-

-

100,00%

548,55

Goiás

Distrito
Federal
Sul

Paraná

Santa
Catarina

Rio Grande do Sul
Sudeste
Minas
Gerais

Espírito
Santo
Rio de
Janeiro

São Paulo
Total

100,00% 100,00%

(1) Participação no PIB estadual a preços de mercado corrente – R$ mil – IBGE – PIBPMCE.
(2) Participação relativa dos estados na arrecadação de ICMS (2010 – última atualização em
30/3/2011) Secretaria de Fazenda, Finanças e Tributação.
(3) Dados da RREO estaduais divulgados no 4° trimestre de 2009 para todos os estados brasileiros.
Os dados regionais foram calculados com a soma dos dados dos estados das respectivas regiões.
(4) Percentual de participação no FPE definido para os estados brasileiros com base no texto da Lei
Complementar n° 62, de 28 de dezembro de 1989.
(5) Transferências correntes per capita calculada a partir da distribuição aos estados brasileiros no
ano de 2009 (valores nominais) e dividido pela população estadual, segundo dados do Censo
2010.

Com efeito, tal importância tributária – receita e autonomia dos entes
federativos – pode ser traduzida por dados da distribuição de recursos entre os entes federativos, conforme a tabela supra, apontando, ainda, para
outras características presentes, das quais merecem realce (e que, por certo,
podem ser consideradas como elementos indutores para a realização da
guerra fiscal):

29

i.

do quanto se colhe dos dados constantes na coluna 4 da presente
tabela, traduz-se pela marca da forte dependência, por alguns estados, de repasse de recursos da União;
ii. por outro lado, em detimento aos dados constantes da coluna 7, da
mesma tabela, afere-se o crescimento das demandas pela oferta de
serviços por parte dos estados; e
iii. em último passo, em conformidade com o quanto é trazido pela
coluna 6, tem-se presente a necessidade de revisão da política de
divisão dos recursos na Federação.
Constata-se, a partir dessa nota inaugural, o quadro de desarranjo no
equacionamento de receitas, recursos e demandas dos entes federativos,
apontando, de sua parte, uma realidade na qual a sociedade brasileira demonstra inequívocos sinais de profunda insatisfação com o sistema tributário atual.

2.

Federação: notas do federalismo fiscal

Há que se estabelecer um plano inaugural das atuações dos entes federativos no escopo tributário, sobejamente do ICMS, e para tal temos que apontar, mesmo que em linhas gerais, a expressão do que se pode conceituar como
federalismo, e mais especificamente na sua manifestação do federalismo fiscal.
Pontua Sérgio Prado, acerca do que se concebe por federalismo fiscal,
como o conjunto de problemas, métodos e processos relativos à distribuição de recursos fiscais em federações, viabilizando o bom desempenho de
cada nível de governo em seus encargos.
Assim, é o federalismo fiscal juridicamente atrelado aos conceitos de
federalismo e Estado federal, e se pronuncia na medida das relações, constitucionalmente estruturadas, de:
i. atribuição de impostos – que se revela como nosso principal objeto
de trabalho;
ii. distribuição intergovernamental de gastos públicos; e
iii. transferências intergovernamentais.
Por sua parte, o Estado federal, partindo da etimologia da palavra
foedus – no sentido de apontar aliança, pacto –, revela-se como fórmula de
organização do Estado, e não de governo, a partir do século XVIII, denotando-se, portanto, como fenômeno político moderno.
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A manifestação do federalismo no Brasil apresentou vetor de valor próprio e, como tal, ingressamos na classificação que empreende os traços básicos do que, doutrinariamente, denomina-se “federalismo por agregação”
(identificado na manifestação inaugural do federalismo dos Estados Unidos
de 1787, oriundo das treze colônias britânicas instaladas na América do
Norte), em contraposição ao “federalismo por segregação” (identificado em
nossas raízes do federalismo).
Entre nós a envergadura federativa se expressa, portanto, com o advento
da República, em especial com a Constituição de 1891, em que se apontam,
mesmo que em traços mínimos, a dualidade caracterizadora de uma estrutura federal: a associação de uma estrutura constitucional rígida, a par
de um órgão constitucional incumbido do controle de constitucionalidade,
aqui na reveladora atuação do Supremo Tribunal Federal.
Um Estado federal, expressão de uma aliança em decorrência de um lastro constitucional, pauta-se numa série de características, em que o acoplamento dos entes federativos manifesta-se. Neste ponto, amparamo-nos na
doutrina de Dalmo Dallari com oito de suas características fundamentais:
i. a união faz nascer um novo Estado e, concomitantemente, aqueles
que aderiram à federação perdem a condição de estados (no caso da
espécie de federalismo por agregação, que não é o modelo brasileiro);
ii. a base jurídica de um Estado federal é a constituição, não um tratado, uma vez que este se revela limitado;
iii. na federação não existe direito de secessão, não podendo os entes
federativos retirar-se do pacto constitucional;
iv. somente o Estado federal apresenta soberania, de forma que os entes federativos perdem a sua soberania, com manutenção, contudo,
de autonomia;
v. no Estado federal as atribuições da União e as das unidades federadas
são fixadas na constituição, por meio de uma distribuição de competência (essa característica toma toda relevância no presente trabalho,
uma vez que a guerra fiscal revela-se pela fricção das competências
tributárias, em detrimento da força normativa constitucional);
vi. a cada esfera de competências se atribui renda própria (uma vez
mais a relevância a apontada característica, uma vez que para o
cumprimento de seus encargos há que se ter em vista uma fonte
de recursos suficientes, que pode ser corrompida pela dinâmica da
guerra fiscal, quando da produção de benef ícios fiscais à margem
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do mandamento constitucional, acenando, em decorrência, para o
desequilíbrio entre os entes federativos);
vii. o poder político mostra-se compartilhado pela União e as demais
unidades federadas;
viii. os cidadãos do estado que adere à federação adquirem a cidadania
do Estado federal e perdem a anterior (característica válida parecenos para o federalismo por agregação).
Dentro desse núcleo de características apontadas, pode-se então partir
para uma conceituação de federação, em linhas básicas, como a união de
entes ou coletividades regionais, dotadas de autonomia, o que a doutrina,
conforme indica José Afonso da Silva, cuida como estados federados, estados membros ou simplesmente estados.
É importante aviar, frente ao que se colhe na doutrina e jurisprudência, que o federalismo é expressão de garantia da liberdade (uma vez que
a centralização guarda uma tendência à arbitrariedade) e esteio fundante
da promoção da democracia (uma vez que o exercício do poder decisório
encontra-se próximo dos seus sujeitos), o que encontra conformidade com
o Min. Carlos Mário da Silva Velloso, trazido nas razões articuladas de petição inicial da ADI n° 2250/DF, na relatoria do Min. Carlos Britto, pendente
de julgamento de mérito.
O que se tem em vista, na manifestação do federalismo, e configura sua
essência, por outro ângulo, revela-se no acoplamento entre duas ou mais
entidades, na configuração constitucional: a União e as referidas coletividades regionais autônomas com papéis constitucionais distintos. À União,
resultado da reunião das partes componentes, resta-lhe, sobremaneira,
a manifestação da soberania, de outra ponta, às coletividades regionais,
resta-lhes a sua expressão de autonomia. O que se pode ser resumido na
coalescência básica de três sistemas: o nacional, o federal e os dos entes
federativos.
Nestes termos, faz-se primordial discorrer-se na distinção entre soberania e autonomia para um melhor entendimento do federalismo. Assim,
por soberania deve-se entender a ordem de poder estatal incontrastável,
que não apresenta qualquer vínculo de subordinação, de outro lado, por
autonomia há que se ter presente autodeterminação, com independência,
porém, dentro de uma clara linha demarcatória, emanada daquela.
Há que se lembrar de que sua configuração encontra lastro nos mandamentos constitucionais, assim os limites de expressão são limitados. Revela-se no ponto nosso interesse pelo manifesto rompimento dos limites
constitucionalmente determinados, quando os entes federativos empreen32
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dem concessão de benef ícios fiscais à margem dos convênios interestaduais. Colhe-se, então, a manifesta ofensa ao pacto federativo, encartado na
disposição do artigo 155, § 2°, XII, g, da CF/1988.
Resta que a tessitura constitucional, pela perspectiva federativa, empreendeu limites demarcatórios à autuação dos entes federativos subnacionais,
como franca manifestação de sua autonomia, de atuação determinada pela
soberania constitucional.
Assim, inafastável é a conclusão de que, na seara de benef ícios fiscais do
ICMS, qualquer estipulação promovida unilateralmente, em desrespeito à
determinação do preceito constitucional da necessidade de convênios interestaduais é reveladora de uma dinâmica corrosiva do desenho de nosso
federalismo na ordem da Constituição Federal de 1988.
Por certo, o que se tem em consideração no desenho constitucional rígido do federalismo brasileiro (e diga-se, ainda, com a premissa do federalismo revelar-se como cláusula pétrea na Constituição de 1988, à vista da disposição combinada dos mandamentos do artigo 1° e do artigo 60, § 4°, I, da
Carta Maior) é o concerto entre os entes subnacionais, em que se aponta,
diante do mandamento constitucional estampado no artigo 25, caput, da
CF/1988, o marco específico para o trabalho, em relação ao federalismo fiscal, de que o limite ao ordenamento destes entes se perfaz na justa medida
dos parâmetros postos pelo corpo constitucional.
Indubitavelmente, o federalismo há que ser verificado como fronteira
de atuação à autonomia com a manifestação direta da não cumulatividade
própria da dinâmica do ICMS. Assim, concebe-se que as normas constitucionais – que, de sua parte, impõem disciplina nacional ao ICMS – são
preceitos estabelecidos contra os quais não se pode fazer oposição à autonomia do ente federativo, na justa medida em que se configuram, em
essência, limitações à mesma.
Desta feita, o pacto federativo vem a ser instabilizado, no tocante à
guerra fiscal, sobretudo, conforme cuidado, com o rompimento dos limites
constitucionais postos à autonomia do ente federativo subnacional, quando
torna permeável a competência tributária exclusiva de seu par.
Por fim, tem-se que a regulação de concessão e revogação de benef ícios fiscais por meio de convênios revela-se como ponto de proteção da
harmonia federativa, uma vez que ao se evitar o regramento desuniforme,
prestigia-se, em contrapartida, a distribuição de competências num Estado
federal, conforme lição já pregada pelo mestre Aliomar Baleeiro citado por
Leandro Paulsen.
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Anote-se que a competência tributária e seu exercício claramente transcendem o interesse individual, e no federalismo a outorga da aptidão de
instituir e arrecadar impostos (no caso ICMS) funciona inegavelmente
como instrumento para a equalização – garantia de harmonia e equilíbrio
–, protegendo a possibilidade de obtenção de recursos de maneira direta,
sem qualquer interferência de outros entes federados.
Para o federalismo fiscal, ressalta-se, em acréscimo, como elemento essencial do equilíbrio das contas públicas, que representa a viabilização de
o Estado cumprir seus objetivos e missões que efetivamente a Constituição
lhe impõe.
O que se procurou apontar, por certo, caminha para a conceituação de
nosso federalismo como da modalidade cooperativa, rompendo com a contradição do federalismo dualista, em que os níveis de governo se encontram
em posição de atrito, ao se considerar a validade de benef ícios fiscais à
margem da disposição constitucional.
Assim, não podemos também dentro do que abordamos, deixar de
pronunciar que o quanto se põe em prova é o traço da efetividade constitucional. O que se observa – este essencialmente revela-se como o esteio
fundamental em qualquer análise em constitucionalismo – é que o desenho do pacto político, corporificado com a Constituição, há que ser permanentemente sujeito à guarda, sob pena de um rompimento da estrutura
federativa. Em outras palavras, o pacto político é, em suma, a concretização
do pacto federativo expresso no corpo constitucional.

3.

Reforma tributária e a guerra fiscal

Assenta-se, de antemão, que reforma tributária cuida-se de conceito
plurívoco, multiforme e multifuncional, comportando diversas acepções
semânticas. Conceito prévio enunciado inexistente nos vários projetos até
aqui apresentados no Congresso Nacional, desde o início dos anos noventa.
O certo é que os projetos de reforma tributária apresentados nos últimos
anos não trazem mudanças sistêmicas profundas que alcançam os anseios
que a sociedade tanto anela, cingindo-se a mudanças pontuais na estrutura
tributária brasileira. Basicamente seu campo de alcance restringe-se a um
tributo em espécie, tal seja o ICMS, a guisa de eliminar a denominada guerra fiscal, travada entre os entes federativos.
No intuito de melhor abordar o tema, antes iremos tecer algumas considerações sobre o próprio tema guerra fiscal, vez que se revela, em última
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análise, como um dos maiores apelos, ao se falar em necessidade de reforma tributária.
Diante da inegável constatação de uma preocupação com o desenvolvimento local, propiciador de geração de emprego e de renda para o ente
federativo, manifestada num cenário de inexistência de uma política de desenvolvimento regional mais efetiva, resta, como resultado, o espaço para a
adoção políticas agressivas de atração de investimentos, com o consequente
agravamento da situação de atrito dos sistemas tributários dos mesmos entes
federativos. Aqui são reveladores os prejuízos financeiros, aferidos na apropriação de parte de substanciosa da receita devida a outros entes federativos.
Na adoção de políticas agressivas de atração de investimento, a tributação do ICMS revela-se como instrumento utilizado como arma de fogo na
guerra fiscal entre os estados com renúncia no todo, ou em parte. Os entes federativos praticantes dessa política disputam novos investimentos, ou
mesmo atraem empresas estabelecidas em outras unidades federadas, mediante a concessão de benef ícios de natureza diversificada, especialmente
isenção, redução da base de cálculo e concessão de crédito presumido de
imposto6; com isso, outros estados, interessados em manter as empresas
nele localizadas, também lançam mão da prática da renúncia fiscal, acirrando-se o atrito.
Em razão do seu caráter nacional, a concessão de benef ícios fiscais do
ICMS encontra tratamento rígido no ordenamento jurídico pátrio. Primeiro, no ápice da pirâmide jurídica – de modelo kelseniano – a Constituição
fixa os parâmetros para a concessão de tais benef ícios por parte das unidades federadas – estados e Distrito Federal –7, remetendo para a lei complementar a disciplina do enunciado constitucional. A Lei Complementar
n° 24/1975, recepcionada pela CF de 19888, exige que a concessão ou a
revogação de isenções, benef ícios ou incentivos fiscais ocorram por meio
de deliberação, com a aprovação unânime dos entes federados.
Tal deliberação resulta na celebração de convênios que autorizam os estados e o Distrito Federal a ratificarem, ou não, os convênios celebrados no

6

Vide MELO, José Eduardo Soares de.

7

O art. 155, § 2º, XII, alínea g, da CF determina que cabe à LC regular como, mediante deliberação dos estados e do DF, incentivos e benef ícios fiscais serão concedidos e revogados.

8

Por todos, aponta-se julgado do Pretório Excelso, na ADI 2157-5/BA, de 28-6-2000, da
relatoria do Min. Moreira Alves, em que, diante da disposição do art. 34, § 8º, da CF/1988,
reconhece-se a recepção da LC n° 24/1975.
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âmbito do Confaz9. Desnecessário expor que, após a sua entrada em vigor, os
convênios ratificados obrigam todas as unidades federadas a cumprirem o
acordado, mesmo aquelas que não tenham participado da reunião que deliberou sobre a autorização para concessão de benef ícios ou incentivos fiscais.
De sua parte, a LC n° 24/197510 também prevê as sanções ao desrespeito a seus preceitos, acarretando, cumulativamente, a nulidade do ato
e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da
mercadoria, à exigibilidade do imposto pago ou devolvido e à ineficácia da
lei que concedeu o benef ício ou isenção irregular. Aqui se encontram presentes os verdadeiros pressupostos do cometimento de sanções aos agentes
políticos representantes dos entes federados que oferecem os benef ícios ou
incentivos fiscais inconstitucionais, que ainda podem incorrer, em tese, em
crime de responsabilidade, improbidade administrativa ou ressarcimento
de danos ao erário, podendo mesmo ser alvo de ações populares.
Resultam, ademais, em grave ônus aos contribuintes do imposto, que figuram no pólo de adquirentes das mercadorias ou serviços gravados com a
renúncia fiscal concedida por parte dos entes federativos onde estão situados
os remetentes das mercadorias, que podem não ter seus créditos reconhecidos, o que vem acontecendo com frequência, gerando instabilidade jurídica,
na verdade, com graves consequências para todos os envolvidos na questão,
sejam eles contribuintes ou agentes políticos, enfim, para todos os operadores do Direito que militam nesse confuso cipoal jurídico instalado. Em suma,
paradoxalmente, a insegurança jurídica para os investidores, decorrente com
a glosa de créditos concedidos indevidamente e eventualmente promovidos,
acaba por prejudicar o próprio anseio de desenvolvimento.
A guerra fiscal, portanto, pode ser resumida na tensão formulada sobre
o pacto federativo, com o atrito dos sistemas tributários dos entes federativos, em seu acoplamento constitucional, por uma parte, a partir da concessão unilateral de incentivos ou benef ícios fiscais pelos estados ou pelo
Distrito Federal, à margem da LC n° 24/1975, e por corolário lógico-jurídico
à margem da Constituição Federal, com o intuito de atrair investimentos,
por outra parte, gerando, a retaliação de outros entes federativos, que se
perfaz seja com a lavratura de autos de infração e imposição de multas aos
contribuintes (em glosa unilateral), seja batendo às portas do Judiciário,
almejando a retirada do ordenamento da medida que concedeu o benef ício
9

O art. 2º, § 2º, da LC n° 24/1975 determina que a concessão de benef ícios dependerá sempre de decisão unânime dos entes federativos.

10

Cf. art. 8º da LC n° 24/1975.
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inconstitucional (introduzido por atos normativos, vertidos em leis, decretos e até por meros atos administrativos).
Há registro na obra de Roque Antonio Carrazza de que, na prática, tem
havido muitas isenções do ICMS, concedidas unilateralmente pela unidade
federativa interessada. Para esse acatado mestre, essas isenções autonômicas são manifestamente inconstitucionais e, a qualquer tempo, podem ser
contestadas no STF pelas unidades federadas prejudicadas.
Nesta medida o STF, em inúmeras ADIs11, tem reiteradamente se inclinado pela inconstitucionalidade dos benef ícios concedidos à margem da
LC n° 24/1975, e até mesmo o Cade (Conselho Administrativo de Defesa
Econômica), instado pelo PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais), manifestou-se administrativamente12, reconhecendo que tais benef ícios, sem o respectivo convênio autorizador celebrado entre os estados por
deliberação unânime, favorecem indevidamente determinados estabelecimentos instalados nos estados que os concedem, prejudicando o aspecto
concorrencial.
Aponta-se, de maneira inequívoca, frente ao expressivo número de
ações em sede de controle concentrado junto ao STF, que a guerra fiscal
está longe de ser resolvida pelo Poder Judiciário, retratando, em decorrência, um problema de tutela jurídica do federalismo.
Mesmo as decisões definitivas em sede de ADI comportam discussão
quanto aos seus efeitos sobre o ordenamento jurídico, posto que, conforme
o que foi tenuamente discorrido, ainda que o Supremo Tribunal Federal não
confira efeito ex tunc à decisão de inconstitucionalidade de determinada
norma que concede benef ício fiscal à margem de convênio – desmoldando, portanto, do que prevê o texto constitucional –, teremos a continuidade de demandas quanto ao período pretérito à prolação da decisão judicial, em que, de um lado, os estados promoverão a glosa dos créditos tidos
como ilegítimos, a partir daí com o reforço do argumento da decretação
da inconstitucionalidade da lei que os outorgou, e, de outro lado, os contribuintes insurgir-se-ão, sob o argumento de que a decretação de inconstitucionalidade de uma norma não poderá operar ex tunc para atingir o direito
adquirido e o ato jurídico perfeito.
11

Entre outras, consultar ADIs: a) ADI n° 902-8-SP – Pleno – Rel. Min. Marco Aurélio –
julgamento 3-3-1994 – DJ de 22-4-1994; b) ADI n° 1179-1-SP – Pleno – Rel. Min. Carlos
Velloso – julgamento 13-11-2002 – DJU de 19-2-2002 e c) ADI n° 2.458-2-AL – Pleno –
Rel. Min. Ilmar Galvão – julgamento 23-4-2003 – DJU de 16-5-2003.

12

Veja a resposta à consulta formulada pelo PNBE em MELO, José Eduardo Soares de. p.
277-279.
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Vê-se, claramente, que os estados e o Distrito Federal não reconhecem
os créditos oriundos de benef ícios fiscais sem lastro em convênio, nos termos preconizados pela Carta Maior, invocando os princípios da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público e da autotutela. Não é em outra medida a atuação do estado de São Paulo, em sua
atuação em ações de controle concentrado, ocupando a posição de amicus
curae, numa nova litigância, que se revela do avanço da guerra fiscal, alcançando o comércio eletrônico a consumidor final.
Nestes termos, merece destaque recente ação junto ao Supremo Tribunal Federal, em que se apontam os fundamentos da concepção jurídica sobre o tema: ADI 4565 – Conselho Federal da OAB – CFOAB X Governador
do estado do Piauí e Assembleia Legislativa do estado do Piauí. Núcleo da
discussão constitucional: a incidência do ICMS sobre o comércio interestadual de mercadorias via internet (denominada, por sua peculiaridade de
guerra fiscal.com), na relatoria do ministro Joaquim Barbosa, em que houve
cautelar concedida suspendendo os efeitos da lei piauiense.
Para o equacionamento constitucional pelo STF, na referida ação de controle concentrado, várias questões jurídicas podem ser postas em debate:
i. do conceito jurídico legal de estabelecimento f ísico e estabelecimento virtual;
ii. o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e
suas implicações em relação ao critério temporal da regra matriz de
incidência do ICMS;
iii. o estabelecimento f ísico e a influência no critério espacial da regra
matriz.
A inconstitucionalidade revela-se manifesta, seja formal, seja materialmente. Sob o enfoque material, conforme manejo do legitimado – CFOAB
– apontam-se ofensas à Constituição Federal, nos artigos: 5°, inciso XV –
ao cuidar da liberdade de locomoção da pessoa com seus bens, no território
nacional em tempos de paz; 150, incisos IV e V – na medida da utilização
confiscatória do tributo, bem como ao promover limitação ao tráfego de
bens; 152 – vedando a diferenciação tributária entre bens e serviços em
razão de procedência ou destino; e 155, inciso II, § 2°, incisos II, VI e VII,
alínea b – naquilo que diz respeito à distorção ao mandamento constitucional da aplicação de alíquotas interestaduais e internas.
Quanto ao enfoque formal, é igualmente inconstitucional, por tratar,
nos termos do art. 22, I da Constituição Federal do conceito de estabelecimento, matéria de direito civil ou comercial, de competência privativa da
União; bem como, por tentar complementar a Constituição Federal criando
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um novo regime de repartição de alíquotas, um novo critério espacial da
regra de incidência do ICMS e um novo critério temporal (fato gerador)
cuja disciplina é matéria afeta à lei complementar, nos termos do disposto
no inciso XII, alíneas a e d, do artigo 155, II, §, 2°, da Constituição Federal.
Na medida do que foi cuidado na manejada ADI 4565/DF, restam presentes elementos de contribuição para a análise da proposta do
presente trabalho, sobretudo no quanto se vê o direito como um sistema
autopoiético.
Assim, por certo, o ambiente social apresenta uma carga de complexidade e dinâmica superiores ao sistema jurídico. Nesse contexto, a função do
legislador, na atuação do sistema político, visa à redução da complexidade
do ambiente, examinando as alterações no quadro social num processo de
constante apreensão, para, por fim promover a evolução do sistema jurídico, conjugando com os anseios sociais.
A teoria dos sistemas autopoéticos de Niklas Luhmann explica bem esse
fenômeno que denomina de acoplamento estrutural, em que o sistema de
direito é cognitivamente aberto ao ambiente da sociedade e, ao mesmo
tempo é operacionalmente fechado. Isso significa que o sistema de direito
deve buscar na sociedade aqueles fatos ou classe de fatos para integrarem
as hipóteses normativas.
Por sua vez, pensamos que, na instância das expectativas e distorções
reconhecidas na guerra fiscal, a teoria dos sistemas poderia ser traduzida
na justa medida em que o sistema político, para a promoção de benef ícios
fiscais legítimos, que não contasse com a aprovação do Confaz, deveria
proceder reforma constitucional por meio de votação emenda constitucional que previsse a alteração do sistema constitucional tributário, criando a
hipótese. Entretanto, enquanto isso não ocorre, o direito se fecha operativamente ao ambiente da sociedade.
Portanto, vale dizer que, o sistema jurídico opera apenas de acordo com
suas normas e seus códigos internos, ficando imune aos acontecimentos
dinâmicos de outros sistemas sociais integrantes do ambiente, tal como o
sistema econômico – de maior influência nos casos de guerra fiscal. Esses
demais sistemas operam com códigos próprios distintos daqueles com os
quais opera o sistema jurídico. Nesse ponto, alinha-se a precisa lição de
Marcelo Neves: “a autodeterminação do direito fundamenta-se na distinção
entre expectativas normativas e cognitivas, que só se tornam claras a partir
da codificação binária (...)”.
Consignamos, contudo, que somos partidários da tese de que esse imbróglio criado pelos estados e Distrito Federal não carece, necessariamente,
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de uma reforma tributária em forma de emenda à constituição, na medida
em que há contornos jurídicos que podem ser construídos em sede de lei
complementar ou mesmo por meio de convênios no âmbito do Confaz.

4. Reforma tributária na dicção da PEC n° 233/2008:
principais aspectos
Em retorno ao quanto dimensionado, abordando-se o aspecto da reforma tributária, propomo-nos a tecer algumas considerações sobre as alterações pretendidas no sistema tributário, em que procuraremos nos ater
aos seus aspectos relevantes de índole tributários sobre os três níveis de
governo, municipal, estadual e federal, nos limites da proposta de emenda
constitucional, atualmente cuidada, reconhecida como PEC n° 233/2008.
A par do corte metodológico proposto, se faz necessário também registrar que a exemplo de tantas outras propostas de reforma do sistema
tributário, as discussões são de dif ícil composição política, já que afetam
decisivamente a autonomia financeira dos entes federativos e a vida dos
contribuintes, o que vem a justificar a limitação da sua análise, que pode
apresentar novos contornos, com o andamento dos arranjos políticos até
seu desfecho final.
Pode-se dizer também, com toda segurança e que já se fez presente, que
toda a sociedade deseja uma reforma tributária, restando, contudo, responder a uma dif ícil pergunta: qual é a reforma desejada? É certo, porém, que
cada ente federado deseja um modelo, ou seja, a União tem sua proposta,
os estados, a sua (o que não implica que todos esses entes federativos sejam
uníssonos numa proposta) e os municípios, por seu turno, também têm
a sua proposta de reforma tributária. Da mesma forma o setor produtivo
e as entidades representativas dos contribuintes divergem entre si quando se trata de uma proposta de reforma tributária. Resumidamente, todos
querem uma reforma tributária, restando, repise-se, responder à pergunta:
qual a reforma pretendida?
É de se anotar incidentalmente, todavia, que, em matéria de ICMS, o legislador constitucional já cuidou de regrar minudentemente seu arquétipo,
deixando pouco ao talante do legislador infraconstitucional, notadamente
ao legislador das pessoas políticas parciais. Essa postura do legislador constituinte é decorrente da circunstância de ter julgado necessário reduzir ao
mínimo a possibilidade de conflito entre os entes federativos.
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Para Geraldo Ataliba e Cleber Giardino, antes mesmo da promulgação
da Constituição de 1988, já apregoava que o legislador constituinte, pelo
fato de ter assumido “praticamente a fixação de todas as diretrizes, princípios e regras concernentes a esse imposto, erigiu essa matéria em tema
preferencialmente constitucional”, o que, por sua vez, vai ter nas lições de
Paulo de Barros Carvalho, o caráter nacional que carrega o ICMS, manifestado por sua estruturação normativa em lei complementar e resoluções do
Senado Federal.
Reconhecemos, contudo, que a PEC n° 233/2008, como faz parte do processo de sua discussão, caso aprovada, poderá ampliar ainda mais o debate
que ora encontramos na doutrina sobre o pacto federativo e o papel da lei
complementar em matéria de legislação tributária, principalmente quanto
ao alcance do significado das normas gerais de direito tributário, previstas
no art. 146, III, da Carta Maior, diante da conferência de uma centralização
da competência tributária proposta.
Tem-se que o ICMS, à vista de seu pronunciado caráter nacional, tem seu
perfil jurídico efetivamente uniformizado pela própria Constituição, pela Lei
Complementar n° 87/1996, bem como, no que se refere à fixação de alíquotas, por resoluções do Senado Federal, de tal sorte que a produção de normas
legislativas parciais, que definem a incidência do imposto, é exercida em grau
mínimo pelos estados e Distrito Federal, de maneira que eventual alteração
no sistema constitucional tributário focada na centralização da competência
tributária voltada para a produção de normas de incidência do ICMS não
configurará uma situação tão diversa da hoje existente.
Em outras palavras, não romperá o pacto federativo, como às vezes é
apregoado, mesmo porque, no tocante à disciplina do ICMS, pelas leis ordinárias das pessoas políticas parciais, a república brasileira vive um pseudopacto, haja vista a malsinada guerra fiscal travada entre eles, fazendo tábula rasa do mandamento constitucional em vigor.
Como sabem aqueles que militam no campo jurídico, não é papel da ciência do Direito fazer juízo de valor sobre as normas prescritivas de conduta
do direito positivo, muito menos sobre aquelas que ainda não ingressaram
no ordenamento jurídico, tal como a Proposta de Emenda à Constituição
n° 233/2004, em tramitação no Congresso Nacional. Seu papel, enquanto
ciência se circunscreve a descrever o fenômeno jurídico, investigando a validade de tais normas.
Abstraindo esse aspecto, e adentrando ao campo da política do Direito, pensamos ser possível admitir que a lei complementar disciplinadora
do ICMS que advirá da pretendida reforma constitucional, possa veicular
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ainda com maior densidade e centralização as normas de incidência desse
imposto estadual e distrital, adstrita, porém, às normas gerais que se relacionem à solução do conflito de competência13 entre os entes tributantes e
às limitações constitucionais ao poder de tributar.
Assim o fazendo, quanto ao ICMS, repita-se, de aptidão nacional, somos
da opinião de que se estará conferindo máxima efetividade ao desiderato
reservado às normas gerais em matéria de legislação tributária.
É indiscutível que a autonomia financeira é a face mais visível da forma
federativa de Estado, protegida com cláusula pétrea na formulação constitucional. A forma federativa não pode ser atingida com a supressão de algo
tido como inatingível pelo poder derivado, que promove emendas à Constituição que violariam, por certo, a essência da federação, o que não poderá
ocorrer com a instituição de um ICMS nacional.
Essa autonomia deverá ser preservada, quiçá, com a proposta de maior
centralização da produção de normas jurídicas do ICMS no âmbito do
Congresso Nacional, no cumprimento de seu papel de legislador nacional
em sede de lei complementar, assegurando-se aos estados membros e ao
Distrito Federal a preservação de sua competência tributária.
Em outros termos, as normas gerais de direito tributário previstas em novel lei complementar a ser editada após eventual aprovação da reforma tributária tratada pela PEC n° 233/2008 não poderão restringir a liberdade dos
contribuintes ou substituir a competência outorgada aos entes federados,
constitucionalmente protegida, mas deverão estabelecer minudentemente
os critérios a serem aplicados pelas pessoas políticas estaduais e distrital, de
forma a conferir o caráter sistêmico e uniforme ao ICMS.

13
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Geraldo Ataliba ensina que não é possível a existência de conflito de competência. São
suas as seguintes palavras: “Se o sistema é esse: rígido e exaustivo, não há possibilidade
de conflito de competência. Então, vejam que a primeira proposta do art. 146 é norma
geral para dispor sobre conflitos de competência. Mas não é possível conflito de competência! É lógico que é possível a violação da Constituição; isso existe todos os dias.
É óbvio que é possível desacatar a Constituição! (...), mas isso é outra coisa: resolve-se
pela declaração de inconstitucionalidade. O Judiciário não aplica a lei inconstitucional e está resolvido o problema; não precisa de norma alguma. Já está na Constituição”.
Por outros contornos, Tatiana Maria Mello de Lima, louvando-se nas lições de Sacha
Calmon Navarro Coelho, registra que “a lei complementar que atua para dirimir conflitos
apenas ‘faz valer’ o texto constitucional, através de criação de regras explicativas. Todavia,
é exatamente no sentido de ‘fazer valer’ a Constituição que se complementa esclarecendo
o que talvez não esteja suficientemente claro em seu texto”.
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Passamos, por fim, em breve revista à proposta, em seus principais aspectos, naquilo que cuida às competências tributárias dos entes federativos, relembrando-se, contudo, que um dos objetivos de tal reforma tributária, que, a rigor, cuida basicamente de reforma do ICMS, é pôr termo
à guerra fiscal entre os entes federativos, vedando aos estados e Distrito
Federal a concessão de benef ícios fiscais irregulares como têm feito até o
presente momento.
4.1 Alterações no âmbito federal
Incorporação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica. Atualmente, a CSLL é, efetivamente, um imposto
de renda disfarçado de previdência social, o que permite à União partilhálo com os estados e municípios.
Outra novidade nessa proposta de reforma tributária é a criação do denominado IVA-F (Imposto de Valor Agregado Federal) com a aglutinação
do PIS, Cofins, Cide e Salário-Educação sem, no entanto, incorporar a ele o
IPI. A par da saturação da base de tributação, já que o novo imposto recairá
sobre a mesma base de incidência do ISS e do ICMS, uma crítica que aqui
deve ser consignada é que não se trata de um imposto de valor agregado e
sim, um imposto sobre operações com bens. O texto da PEC é silente sobre
que operações com bens recairão a incidência tributária. Ora, temos 40
anos de histórico de discussão nos Tribunais Superiores para definir o conceito de mercadoria, de operação, de circulação. Estaremos transformando
adotando uma expressão absolutamente genérica: bens.
Os clássicos do direito tributário pátrio nos ensinam que a materialidade do imposto é composta por um verbo e um complemento. Aqui teremos
a materialidade composta sinteticamente como operações com bens, sem
declinar que tipo de operações de que se tratará.
Talvez aqui resida uma das principais preocupações da reforma, afora
a acima apresentada. Como a reforma de 2003, o governo federal sob o
argumento da falta de acordo entre os estados para a aprovação de mudanças no ICMS, pode propor o denominado fatiamento da reforma e aprovar
a alteração que lhe interessa, ou seja, a criação desse novo imposto, o IVAF, deixando as alterações do ICMS para as calendas gregas, piorando, ainda
mais a caótica situação atual, no que pertine a concentração de recursos em
poder da União.
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4.2 Alterações no âmbito municipal
O projeto de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional
não apresenta alteração nos impostos de competência dos municípios. A
única mudança proposta é a desconstitucionalização dos critérios de partilha do Fundo de Participação dos municípios nos tributos federais e no
ICMS, atribuindo tal competência à lei complementar. É que atualmente no
caso de partilhamento da receita do ICMS com os municípios o principal
critério previsto constitucionalmente é o valor adicionado (no mínimo, 3/4
da parcela deve levar em consideração esse critério).
Historicamente, os municípios têm reclamado da preponderância desse
critério, sugerindo a adoção de outros fatores, como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), por exemplo, no afã de reduzir as flagrantes desigualdades na distribuição da receita do ICMS pertencente aos municípios.
4.3 Alterações no âmbito estadual e distrital
No que diz respeito aos estados e ao Distrito Federal, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 233/2008 é que apresenta as maiores alterações
no texto constitucional, notadamente no que diz respeito ao ICMS.
Inicialmente, a proposta inclui um novo artigo na Constituição, o art. 155A, criando um novo ICMS em substituição ao atual, revogando-o. A principal alteração é a harmonização da legislação do novo ICMS, a ser instituído
por lei complementar, sendo vedada a adoção de norma estadual, exceto para
estabelecer alíquotas diferenciadas para algumas operações internas com
mercadorias e prestação de serviços, previstas na própria lei complementar
que emergirá da pretendida reforma constitucional (lei complementar irá estabelecer as mercadorias e serviços que poderão ter sua alíquota aumentada
ou diminuída por lei estadual, para as operações internas).
Corolariamente, o ICMS terá também regulamentação única. A legislação única é um anseio de praticamente todos os setores econômicos e não
sofre rejeição maior por parte dos estados, todavia, poderá trazer exageros
na regulamentação do imposto, o que pode dificultar sua operacionalização.
O Senado Federal definirá as alíquotas do imposto, mediante aprovação
ou rejeição de proposta do Confaz. A proposta inverte a concentração do
imposto para o destino nas operações interestaduais, adotando-se o denominado princípio do destino mitigado ou misto, com a permanência de
uma parcela residual de 2% no estado de origem. Essa parcela residual é
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importante para estimular a fiscalização e os investimentos em infraestrutura no estado de origem.
A PEC prevê a possibilidade de criação de uma Câmara de Compensação do ICMS, para partilhar o produto da arrecadação nas operações interestaduais. A cobrança no estado de origem poderá ser feita integralmente no estado de origem e destinada a parcela devida ao estado de destino,
numa espécie de substituição tributária.
Um ponto de grande preocupação para os estados e o Distrito Federal
diz respeito às leis complementares necessárias à implementação da reforma tributária. A par das matérias atualmente reservadas a esse veículo normativo (definição de fato gerador e contribuinte, base de cálculo, responsabilidade, regime de compensação do imposto, aproveitamento de credito,
substituição tributária etc.), tantos outros pontos necessariamente deverão
ser tratados por meio de lei complementar (processo administrativo fiscal,
competência no novo Confaz, punições relacionadas as descumprimento
das normas que disciplinam o imposto).
Tantos pontos importantes deixados para disciplina em lei complementar trazem consigo a incerteza e insegurança dos estados e do Distrito
Federal. Será necessário que o governo federal, que apresentou a reforma
tributária no Congresso Nacional, adiante as minutas ou enunciados de
tais comandos, pois o conteúdo dessas normas é decisivo para análise dos
efeitos da proposta de reforma. O contrário é um verdadeiro “cheque em
branco”, em que se deixará um conceito de sistema tributário, com seus
problemas, mas conhecido, para algo desconhecido e sem volta.
A alteração de um sistema tributário pressupõe a apresentação de proposta completa de outro. A PEC n° 233/2008 traz apenas o enunciado das
novas competências constitucionais, deixando na incógnita a sequência de
outro sistema tributário que advirá. Em outras palavras, é dever do governo
federal que apresentou a proposta de reforma do sistema tributário explicitar cada alteração sugerida.
Um ponto interessante da PEC n° 233/2008 é o estabelecimento de gradativa redução do prazo de apropriação dos créditos de ICMS de mercadorias destinadas ao ativo permanente, atualmente autorizado em 48 meses. Já
quanto aos créditos de uso e consumo, a proposta não traz nenhuma inovação, mantendo a possibilidade de apropriação total atualmente previsto na LC
n° 87/1996 apenas para 2011, isso se não for prorrogado novamente.
Sobre o ponto que entendemos mais sensível da proposta, os benef ícios
fiscais, já que são tidos como o motivo maior da reformulação do ICMS,
o projeto de reforma tributária determina que as isenções ou quaisquer
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incentivos ou benef ícios fiscais vinculados ao imposto serão definidos pelo
novo Confaz e deverão ser uniformes em todo território nacional, salvo no
caso de hipóteses relacionadas aos regimes especiais de micro e pequenas
empresas e a regimes aduaneiros especiais, as quais poderão ser definidas
em lei complementar.
Lembramos que um dos pontos principais que não atingiram o consenso nas propostas anteriores de reforma tributária foi justamente a convalidação dos benef ícios concedidos sem aprovação do Confaz. Os estados
que lançam mão da denominada guerra fiscal como política de atração de
investimentos e geração de empregos sempre defenderam a permanência
desses benef ícios por longo prazo.
É de considerar, contudo, que com a concentração da tributação no
estado de destino, o futuro da guerra fiscal estará solucionado, restando
aos estados resolver a questão dos efeitos passados desses benef ícios. Em
outras palavras, a adoção do princípio de destino, ainda que misto, com
a manutenção de parcela de 2% do imposto no estado de origem, é o suficiente para por fim a guerra fiscal, na medida em que não haverá mais o
que se apregoa pelo adágio: “oferecer esmola (benef ício fiscal) com chapéu
alheio”, o que acontece com o princípio de origem do ICMS, nas operações
interestaduais.
Sobre os benef ícios irregulares atualmente existentes, pensamos que
o projeto de reforma deva contemplar uma solução para eles, em forma
de propostas de emendas ao projeto de reforma tributária. Aliás, existem
muitas propostas de emendas nesse sentido, entre as incontáveis emendas
apresentadas ao projeto.
Dizemos isso, acreditando na certeza da solução para o porvir, já que
a adoção do princípio do destino apresenta essa virtude, todavia, resta a necessidade de se determinar a definição para o passado, não a
deixando ao talante dos estados e do Poder Judiciário, que fará com que as
discussões prosperem por muitos anos, com a insegurança jurídica continuando a prosperar para esses benef ícios fiscais que atualmente tantas incertezas apresentam para os diversos partícipes das relações jurídicas deles
decorrentes.
Reconhecemos, por necessário, que a tarefa de criar uma regra de transição para os atuais benef ícios é uma das mais árduas e polêmicas – e que
valeria outra discussão científica quanto a sua constitucionalidade, eis que
é de se inquirir se aquilo que é tido como inconstitucional pode ser constitucionalizado por meio de emenda constitucional –, possibilitando sua
homologação e vigência por determinado período.
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4.4 Novas alterações em discussão
Neste ano o governo federal tem acenado para a apresentação de uma
nova proposta de reforma tributária, que, segundo noticiado pela imprensa14, pautar-se-á no objetivo geral de não redução de carga tributária, mas
sim, voltando-se para a simplificação do sistema. Sua abordagem propõese a se formular por meio de reformas por fatias – nas vertentes: Simples;
Previdenciária; sobre a folha de pagamentos e pelo ICMS.
Note-se que o ICMS, mais uma vez se revela como objeto de maior preocupação. Todavia, ressalte-se, tal proposta não foi ainda aperfeiçoada, a tal
ponto de não ter sido, até agora, apresentada ao Congresso Nacional, limitando-se a uma proposta parcial ao Senado e não à Câmara dos Deputados.

5. Considerações finais
Por certo, tem-se em vista que, ao cuidar-se de reforma tributária, não
existe uma univocidade, com a formulação determinista de uma única proposta ou modelo que atenda a todos os interesses postos na atuação dos
vários sujeitos e intérpretes da Constituição. É possível tomar, em empréstimo a máxima esportiva, como no futebol, quando se trata de escalação
de uma seleção de jogadores, cada torcedor tem sua escalação preferida,
a partir de tantos critérios possíveis. Uma escalação mais defensora, outra
mais voltada para o ataque e assim por diante.
Com o propósito único de apontamento dos vários critérios para a formulação de uma resposta ao tema de reforma tributária, houve uma proposta de reforma tributária, originada no Senado Federal, da relatoria do senador Francisco Dornelles, muito mais ambiciosa que esta PEC n° 233/2008,
criando um Imposto Nacional de Valor Agregado (IVA), partilhável entre
União, estados e Distrito Federal. A ideia inspiradora de referida proposta
é organizar um novo sistema tributário, em vez de apenas promover uma
reforma no atual. Com a implantação do denominado IVA Nacional seria
eliminado um erro de origem, assim entendido por muitos, que é o ICMS
de competência dos estados e do Distrito Federal, implantando originalmente no Brasil em 1967, em forma de ICM.
Com adoção do IVA Nacional apregoado pela reforma proposta pelo
Senado, seria extinto o ICMS. O IVA Nacional substituiria o ICMS e cinco outros tributos federais, o IPI, a Cofins, o PIS, o Paes e a Cide. O novo
14

Conforme veiculação do jornal O Estado de S. Paulo, de 11 de maio de 2011.
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imposto ficaria sujeito à competência da União, seria cobrado integralmente na origem e sua arrecadação seria fiscalizada pelos estados e pelo Distrito Federal. O novo regime eliminaria a guerra fiscal e permitiria a desoneração imediata das exportações e dos investimentos produtivos, graves
problemas do sistema tributário em vigor.
Tal proposta enfrentaria, certamente, maior resistência do que o projeto
apresentado pelo Poder Executivo federal, já que diminuiria em muito mais
o poder dos estados em matéria tributária e ofenderia o pacto federativo.
A par das propostas de reforma tributária, de sua parte, o estado de São
Paulo tem sua perspectiva, manifestando-se na assunção plena de seu papel
institucional jurídico no quadro atual do sistema tributário constitucional
do ICMS, com a adoção das seguintes medidas, voltadas, essencialmente,
para a retomada da confiança e da cooperação entre os entes federativos:
i. combate às medidas ilegítimas de guerra fiscal, através do acompanhamento da legislação de outros estados, promovendo, quando
necessário, a glosa dos créditos tributários junto aos contribuintes;
ii. concessão de benef ícios sem afetar a receita de outros entes federativos, promovida através de benef ícios apenas para operações
interestaduais, de medidas que afetem a base de cálculo e, por fim,
com a adequação das medidas de arrecadação às necessidades específicas de setores produtivos dentro do estado;
iii. proposta de uma agenda positiva de debates e de cooperação com
os demais entes federativos;
iv. fortalecimento da segurança jurídica, através da reforma do processo administrativo tributário, com a sua versão eletrônica, bem
como com a institucionalização, em código, dos direitos e deveres
do contribuinte; e
v. medidas de celeridade e agilização de dados, com a adoção de sistemas de tecnologia de informação para reduzir custos de guarda
e transmissão de dados ao fisco estadual, bem como coma redução
dos custos com medidas acessórias.
Assim, o que se assume são passos necessários para a promoção de uma
reforma tributária racional – ponto de inegável preocupação para ser levado a debate –, impondo, necessariamente, uma análise das distorções apresentadas pelo atual sistema tributário, sem, contudo, deixar de apontar as
virtudes do mesmo, naquilo que se revela por seu bom funcionamento. E,
dentro dessas premissas, reside o interesse por uma reforma tributária mais
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ampla e consentânea com a federação, retratado no respeito aos pressupostos irrefutáveis:
i. da autonomia financeira dos entes federativos;
ii. da revisão dos mecanismos de composição dos atuais fundos de
participação;
iii. da revisão, ainda, dos atuais mecanismos de alocação das competências tributárias;
iv. da adoção de mecanismos de compensação financeira a benef ícios
e perdas de recursos eventuais;
v. da adoção de uma política que permita a harmonização da legislação tributária; e
vi. por fim, da adoção de alíquota interestadual que desestimule a prática da guerra fiscal.
Mas o que resta é que, tomando-se em conta a demarcação dos critérios para eventual Reforma Tributária ou manutenção do sistema atual, a
questão gira em torno da robustez do constitucionalismo que se almeja em
nossa federação, que tem seu penhor, de modo inequívoco, na efetividade
constitucional15, marcada pelos papéis das instituições jurídicas – o que
alcança os entes federativos – em seu processo de atuação constitucional tributário, com marca na confiança e na cooperação, próprias de uma
federação desenvolvida.

15

Vide BARROS, Sérgio Resende de. Contribuição dialética para o constitucionalismo.
Campinas, SP: Millenium Ed., 2007. p. 178-179.
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Equidade do
sistema tributário

A estrutura tributária brasileira
é marcada pela iniquidade
Artur Henrique16

Para falar de justiça fiscal, observemos importante trecho da Constituição Federal Brasileira, que é a lei maior do país, e que, portanto deveríamos, em tese, segui-la. Seu artigo 3° aponta os quatro objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir
o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
Iniciar este debate sobre justiça tributária pela Constituição Federal é
fundamental para esclarecer que precisamos construir pontes para superar
a situação que nós temos hoje no Brasil, apesar dos interesses contraditórios existentes na sociedade.
Temos uma estrutura tributária injusta, complexa, irracional e regressiva. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social vem tratando
desse tema desde 2003 e explicito alguns números que demonstram que
nós temos um sistema regressivo, uma carga mal distribuída, uma estrutura que desincentiva as atividades produtivas e a geração de emprego, uma
inadequação do pacto federativo e não há cidadania tributária.
Destaco alguns números brasileiros, comparando-os com os índices
apresentados por países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para demonstrar essa realidade:
 Carga tributária bruta – A média da OCDE, no último dado de que
dispomos, estava em 35,8% do PIB, em 2007. Já no Brasil, a carga
tributária bruta era, naquele ano, de 34,7% do PIB, hoje está na casa
dos 33,56%, segundo nossa Receita Federal.

16

Presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
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Carga tributária sobre bens e serviços – Em 2007, a média da OCDE
nesse item era de 10,9% do PIB, ou 30% da carga tributária total.
No Brasil, sobre bens e serviços, a carga tributária era de 16,3% do
PIB e 46,8% da carga tributária total. Estes dados, referentes a 2008,
evidenciam como a tributação em nosso País é regressiva.
 Carga tributária sobre renda e propriedade – No mesmo período,
esse tipo de tributação correspondia a 8,9% do PIB brasileiro, ou
25% da carga tributária total. Na região da OCDE, a média era de
15,1% do PIB, ou 42% da carga tributária total sobre renda e sobre
propriedade.
No Brasil, quem ganha até dois salários-mínimos paga 48,8% da sua renda em tributos. Quem ganha acima de 30 salários mínimos, paga 26,3% da
sua renda em tributos. Estes são números que o Conselho de Desenvolvimento levantou em no seu Observatório da Equidade. Não por acaso, a
despeito do nome do observatório, os números levantados foram batizados
de indicadores da iniquidade.
Outros números: a alíquota máxima do imposto de renda nos países da
OCDE, na média, é 42,5%. No Brasil, 27,5%. Isso significa que as faixas de tributação no Brasil são limitadas, beneficiando quem está no topo da pirâmide.
Quanto ao imposto sobre herança, a média de EUA, Grã-Bretanha e Alemanha é de 41% sobre o patrimônio. Sabe quanto é a média no Brasil? É 4%.
O que retorna para a sociedade. A iniquidade da estrutura tributária
brasileira não se mede apenas por seu caráter regressivo, através do qual
quem ganha menos acaba pagando mais. O total dessas receitas que são
direcionadas para políticas públicas e sociais também revela uma faceta
concentradora de renda.
De uma carga tributária de 34,9% sobre o PIB, apenas 10,4% retornam
para a sociedade. Para educação pública, 4,7%. Para saúde, 3,75%. Saneamento e habitação, 0,6% (ainda não computados neste item os últimos
investimentos do programa Minha Casa, Minha Vida). À política de segurança pública são destinados 1,4% do arrecadado.
Falamos de um país que, segundo o Banco Mundial, é o nono ou oitavo
país do mundo e que chegará, em alguns anos, a ter o quarto ou quinto
maior PIB do mundo.
Porém, PIB não é desenvolvimento. PIB é crescimento econômico. Hoje,
se somos a nona economia do mundo, somos o décimo país do planeta em
concentração de renda, figurando entre os piores índices de desenvolvimento humano, ocupando apenas a 73ª posição nesse indicador.
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Quando chegamos a esse ponto crucial, é comum ouvirmos empresários e consultores afirmarem que parte desses problemas deve-se à falta de
competitividade e excesso de custos no Brasil, o que impediria um crescimento mais vigoroso e uma melhor distribuição dos resultados. Aqui temos também números interessantes. Segundo o jornal Valor Econômico,
o desempenho das 225 companhias que têm ações nas bolsas de valores
registraram em 2010 um lucro 47% superior ao de 2009. A receita líquida
dessas empresas teve aumento real de 16,5% no mesmo período. Enquanto
o salário, nessa mesma amostragem, conquistou aumento real – acima da
inflação – de apenas 1,7%.
Além de desmentir a tese de que o custo do trabalho no Brasil é alto e
contrário à competitividade, os números acima são mais um demonstrativo
da iniquidade social. Segundo dados recentes do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, o Brasil tem os encargos trabalhistas mais
baixos entre 34 nações pesquisadas. Ao contrário da lenda de cada salário
custar 102% a mais que seu valor de face para os empregadores, a entidade
estadunidense aponta que o custo da mão de obra representa 32,4% dos
custos da indústria.
Portanto, a reforma tributária tem que ser feita para garantir a produtividade dos impostos, para garantir mais tributos sobre renda e patrimônio,
e imposto sobre grandes fortunas, incidente sobre a renda e aplicado de
forma progressiva, e também para alterar a tabela de imposto de renda.
Por fim, é importante que o debate saia dos discursos, enfrente os interesses diferenciados existentes e efetive uma reforma tributária que seja
socialmente justa. O movimento sindical e, em especial a CUT, está pronto
para o diálogo e acredita ser esse seu papel. Contudo, não pode ser um diálogo em que alguns atores sejam mais protagonistas que outros. A classe
trabalhadora e em especial a CUT, central sindical que congrega aproximadamente sete milhões de trabalhadores sindicalizados, quer ter acesso ao
debate, poder se posicionar e ter suas contribuições consideradas.
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A necessidade de reformas no sistema
tributário nacional
Cláudio Hamilton Matos dos Santos17

1. Introdução
A discussão sobre a tributação em um determinado país é essencialmente uma discussão sobre quanto cada grupo de cidadãos e empresas de
quais regiões geográficas do referido país terá de arcar para financiar que
tipo (e tamanho) de Estado. Trata-se, assim, de um tema notoriamente controverso do ponto de vista político18.
Mas não só. A tributação afeta de múltiplas (e complexas) maneiras as
oportunidades de lucro das empresas e a renda disponível dos cidadãos das
modernas economias capitalistas. Ademais, determina em grande medida
o tamanho e a composição dos gastos do Estado na provisão de bens públicos nestas economias e em suas regiões – gastos estes que também afetam
de múltiplas formas os vários agentes econômicos. A questão tributária é,
assim, um tema espinhoso também do ponto de vista técnico19.
O propósito deste artigo é discutir o estado presente do sistema tributário nacional e a necessidade de uma ou mais reformas tributárias. Tratar de
um tema dif ícil em um texto breve – tarefa que me foi dada a cumprir aqui
– implica fazer escolhas e assumir riscos. A primeira escolha foi a de tentar
contextualizar teórica, empírica e historicamente o debate brasileiro atual
sobre questões tributárias – com o intuito de ajudar o leitor não iniciado
a navegar pelo mar de siglas e sabedorias convencionais que caracteriza o
17

Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos Macroeconômicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

18

É sintomático que questões tributárias tenham sido o estopim de diversas revoltas políticas no passado – como a grande Revolta Camponesa inglesa de 1381 ou a Boston Tea
Party de 1773, dentre outras.

19

Ver, por exemplo, Salanié (2003) para uma discussão das principais questões econômicas
envolvidas.
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referido debate. O risco neste caso é o de simplificação excessiva – implícito na tentativa de resumir em poucas páginas o essencial de um objeto tão
rico20.
A segunda escolha foi a de tentar oferecer ao leitor elementos para uma
formulação de reforma tributária alternativa às que se tem discutido com
mais frequência nos últimos tempos21. O intuito aqui é tentar ampliar o
escopo da discussão democrática sobre o tema e o risco é o de soar demasiadamente crítico dos esforços dos participantes do debate atual.
Tendo em vista o propósito e as escolhas acima, optou-se por dividir
o restante do presente texto em três partes. A segunda parte apresenta os
números da carga tributária brasileira e de desagregações relevantes desta última, relembra conceitos econômicos básicos sobre tributação e, por
fim, discute as linhas gerais do ordenamento jurídico do sistema tributário nacional. A terceira parte do texto, por sua vez, discute a racionalidade
das propostas de reforma tributária que têm sido feitas desde o início dos
anos 1990. Alguns dos problemas e lacunas destas últimas são discutidos
na quarta e última parte do texto, que apresenta ainda – para discussão e
debate – algumas propostas de preenchimento das referidas lacunas.

2. O Sistema tributário nacional em linhas gerais:
conceitos
básicos,
impactos
econômicos
e
ordenamento jurídico
Tributos podem ser divididos de várias maneiras. Uma divisão possível
é entre tributos ligados: à venda de produtos e serviços; sobre a folha de
pagamentos das firmas e do governo; sobre a renda de pessoas e empresas; e sobre o patrimônio. Cada um destes tributos tem, em princípio, impactos econômicos distintos. Com efeito, a teoria econômica convencional
sugere que: tributos embutidos no preço final de bens e serviços desestimulam (porque encarecem) o consumo; tributos sobre a folha de pagamentos
desencorajam (porque encarecem) a contratação de mão de obra pelas firmas; tributos sobre a renda desestimulam o esforço produtivo dos agentes
econômicos (porque diminuem a recompensa derivada deste esforço); e, finalmente, tributos sobre o patrimônio desestimulam a poupança dos agentes
20

Como evidenciado pelas contribuições de Affonso e Silva (1995), Ferreira (2002), Rezende
(2007) e Piscitelli (2009), em particular.

21

Por exemplo, em Brasil (2008), Piscitelli (2009) e Rezende (2009).
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econômicos (porque desencorajam a acumulação de patrimônio). As evidências empíricas disponíveis – infelizmente ainda poucas no caso do
Brasil – apontam que os dois primeiros efeitos parecem mais pronunciados
que os dois últimos22. Os tributos sobre o patrimônio, em particular, não
parecem exercer qualquer efeito negativo sobre as taxas de crescimento (e,
implicitamente, poupança) de diversas economias em diversos estudos23.
Desde 2007 a Carga Tributária Bruta (CTB) brasileira – ou seja, a soma
da arrecadação de todos os tributos da economia – tem flutuado em torno
de 35% do PIB. Em 2009, por exemplo, estima-se que se tenha arrecadado
pouco menos de R$ 1,1 trilhão de reais em tributos (ou 34,6% do PIB de R$
3,14 trilhões de reais). Destes, cerca de R$ 505 bilhões (ou pouco mais de
46,6% da CTB e cerca de 16,1% do PIB) eram tributos ligados à venda de
bens e serviços, enquanto que R$ 305 bilhões (aproximadamente 28,1% da
CTB e 9,7% do PIB) eram tributos sobre a folha de pagamentos e R$ 232 bilhões (aproximadamente 21,3% da CTB e 7,4% do PIB) eram tributos sobre
a renda. A arrecadação aproximada dos impostos sobre o patrimônio, por
sua vez, foi de apenas R$ 42 bilhões (ou 4% da CTB ou 1,3% do PIB).
Estruturas tributárias – assim como o tamanho e a extensão do Estado – variam consideravelmente de país para país. A carga tributária em
países asiáticos e da América do Norte é consideravelmente menor do que
a brasileira, em parte porque tais sociedades optaram por não construir
sistemas públicos de previdência tão abrangentes quanto o nosso (sistemas
estes usualmente financiados com tributos sobre a folha de pagamentos)24.
Daí que a Coréia do Sul e os EUA, por exemplo, arrecadam menos tributos
do que o Brasil em geral (com cargas tributárias da ordem de 27% do PIB
contra os nossos 35%), e menos tributos sobre a folha de pagamentos em
particular (cerca de 5,5% e 6,6% do PIB, respectivamente, contra os nossos
9,7%). Nas sociedades europeias desenvolvidas, por outro lado, o contrário é verdadeiro. Com efeito, França e Alemanha, por exemplo, arrecadam
mais tributos do que o Brasil em geral (com cargas tributárias da ordem de
43% e 37% do PIB, respectivamente) e mais tributos sobre a folha de pagamentos em particular (cerca de 16% e 13% do PIB, respectivamente).

22

Ver, a este respeito, Soares et al. (2010, p. 221-223), Corseuil (2010) e Arnold (2008), dentre outros.

23

Ver, por exemplo, Arnold (2008) e Furceri e Karras (2008).

24

Ver Bernardi (2006) e Lindert (2004, cap. 9) sobre a experiência asiática e Slemrod e Bajika
(2008) e Steurle (2008) sobre a experiência dos EUA.
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Quando se compara os dados brasileiros com a média dos países da
OCDE – isto é, países cujos níveis médios de desenvolvimento pretendemos
atingir – cinco fatos chamam particular atenção. O primeiro desses fatos
é que tanto a carga tributária quanto a tributação sobre a folha de pagamentos brasileira estão mais ou menos em linha com as médias da OCDE
(35,8% e 9,1% do PIB, respectivamente). O segundo é que a tributação sobre
a renda no Brasil (7,4% do PIB) é pouco superior à metade da verificada
na média da OCDE (13,2% do PIB). O terceiro é que a tributação sobre o
patrimônio no Brasil (1,3% do PIB) também é significativamente inferior à
média da OCDE (1,9% do PIB). O quarto é que a tributação sobre bens e
serviços no Brasil (16,1% do PIB) é significativamente maior do que a verificada em média na OCDE (10,9% do PIB). Mas talvez o mais impressionante
contraste entre os dados tributários brasileiros e a prática dos países desenvolvidos seja o fato de que a tributação sobre a renda das pessoas f ísicas
no Brasil (2,2% do PIB) é menos de um quarto da verificada na média dos
países da OCDE (9% do PIB)25.
Este último ponto é particularmente importante pelo fato da tributação sobre o patrimônio e sobre a renda das pessoas f ísicas ser progressiva – ou seja, incidir relativamente mais sobre as pessoas mais ricas e,
portanto, com maiores condições de arcar com a tributação. Os tributos sobre a venda de bens e serviços, por outro lado, incidem de maneira igual sobre ricos e pobres (que pagam o mesmo preço, por exemplo,
por um saco de feijão ou um litro de leite) e, portanto, são ditos regressivos. A tributação brasileira sobre a folha de pagamentos, por sua vez, é
essencialmente neutra do ponto de vista distributivo (Silveira, 2008). Uma
vez que o peso da tributação sobre a venda de bens e serviços é muito maior
do que o peso da tributação sobre a renda e o patrimônio das pessoas f ísicas no Brasil, conclui-se que a composição da carga tributária é um fator
importante a contribuir para a ainda péssima distribuição de renda entre os
brasileiros (Soares, 2010).
Diante do exposto acima, um cidadão desavisado poderia pensar que as
propostas recentes de reforma tributária visam aumentar o peso relativo
da tributação sobre a renda e o patrimônio das pessoas f ísicas e, com isto,
diminuir a regressividade média da carga tributária brasileira. Não é isto
que ocorre, entretanto. A fim de entender a racionalidade das propostas de
reforma feitas nas últimas duas décadas, é necessário discutir alguns aspectos básicos do ordenamento jurídico da tributação no Brasil, assim como
25
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Enquanto que a taxação sobre a renda das pessoas jurídicas (i.e. empresas) é pouco maior
no Brasil (5,2% do PIB) do que na média da OCDE (4,2% do PIB).
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detalhar um pouco melhor os componentes do sistema tributário nacional.
É o que se tenta fazer no restante desta seção.
Note-se, inicialmente, que a Constituição Federal de 1988 explicita claramente quais tributos podem ser cobrados por quais entes federados, as
características gerais destes tributos e a forma de repartição da arrecadação
destes últimos entre os entes federados. Daí que o termo reforma tributária
é frequentemente utilizado como sinônimo de reforma dos capítulos tributários da Constituição. Por outro lado, importantes elementos do sistema
tributário nacional – a definição das alíquotas precisas dos tributos é apenas o exemplo mais gritante – são regidos por normas infraconstitucionais
(i.e. leis complementares, ou mesmo simples portarias da Secretaria da Receita Federal do Brasil). Diversas reformas no sistema tributário nacional
podem, assim, ser feitas sem que se mexa no texto constitucional – como
se discutirá mais à frente.
Outro ponto crucial para entender o atual debate tributário brasileiro
é notar que a Constituição de 1988 estabeleceu um sistema tributário dual
ao tratar as contribuições sociais de forma diferente dos demais tributos
(Rezende, 2007). O motivo é simples: as contribuições sociais foram criadas
com o objetivo precípuo de financiar as despesas com a seguridade social
(i.e. as despesas com saúde, previdência e assistência social públicas) que,
por sua vez, eram consideradas absolutamente prioritárias pelos constituintes de 1988 (Magalhães, 2004). Daí que a Constituição de 1988 permite
apenas à União (que arca com a maior parte dos gastos com seguridade
social) criar contribuições sociais, precisando esperar apenas noventa dias
para isto – ao contrário dos demais tributos que não podem ser cobrados
no mesmo exercício financeiro em que sua criação é aprovada.
Seguimos Rezende (2007) ao apontar que a excepcionalidade das contribuições sociais permitiu à União aumentar prontamente a carga tributária
(e sua parcela nesta última) em contextos de crises cambiais graves (como
as de 1999 e 2002/2003). Não surpreende, assim, que nove entre dez propostas de reforma tributária articuladas nos últimos vinte anos proponham
precisamente o fim de diversas contribuições sociais atualmente existentes.
Por outro lado, seguimos Santos e Gentil (2009) ao apontarem que o
referido aumento da arrecadação das contribuições sociais (e da carga tributária como um todo) foi crucial para permitir – após a estabilização da
economia em 2003/2004 e em meio a forte e continuado ajuste fiscal – o
aumento das transferências públicas de recursos (de previdência e assistência
social) aos brasileiros mais pobres e, por esta via, a melhora na distribuição
de renda que caracterizou os mandatos do presidente Lula. Não surpreende,
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assim, a forte resistência de diversos segmentos da sociedade civil a propostas de reforma tributária que acabem com as referidas contribuições sociais26.
Cumpre notar, neste contexto, que a Constituição Federal autoriza os estados e municípios brasileiros a cobrarem um número relativamente pequeno de tributos. Os impostos estaduais, por exemplo, são fundamentalmente
três, a saber, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD). Os impostos municipais também são fundamentalmente três, a saber, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)
e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos (ITBI). Além da
receita destes impostos, estados e municípios também ficam com o Imposto
de Renda Retido na Fonte sobre os vencimentos dos funcionários públicos
estaduais e municipais, com a receita de taxas diversas e, crucialmente (como
veremos a seguir), com recursos transferidos pela União (no caso dos estados) e pela União e pelos estados (no caso dos municípios).
Os dois mais importantes tributos não federais sobre a venda de bens e
serviços são o ICMS e o ISS. O ICMS é muito provavelmente o mais controverso dos tributos brasileiros, além de ser o mais importante do ponto
de vista da arrecadação (perto de R$ 230 bilhões, ou 7,3% do PIB em 2009).
As mazelas do ICMS serão discutidas em detalhe na próxima seção. O ISS,
por sua vez, é um tributo relativamente pequeno (embora crescentemente
importante), arrecadando pouco mais de um décimo do valor do ICMS (ou
0,8% do PIB em 2009).
Chama a atenção que a quase totalidade da tributação sobre o patrimônio no Brasil seja de competência estadual e municipal. Com efeito,
somadas as arrecadações do IPVA (aproximadamente 0,6% do PIB), do
IPTU (em torno de 0,5% do PIB), do ITCMD (cerca de 0,05% do PIB) e do
ITBI (perto de 0,15% do PIB) chega-se aos 1,3% do PIB mencionados acima
como a arrecadação total deste grupo de impostos no Brasil. Cumpre notar,
ainda, que este fato não é um mandato constitucional. Muito ao contrário, a
Constituição de 1988 autoriza a União a cobrar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). Na
prática, entretanto, a arrecadação do ITR é próxima de zero e o IGF jamais
foi regulamentado.

26
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Ver, por exemplo, Salvador (2008), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (2009),
Brasil (2009) e vários dos artigos que compõem a Cesit Carta Social e do Trabalho n. 8
publicada pelo Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp.
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Teremos mais a dizer sobre as baixas arrecadações relativas de IPTU,
ITCMD, ITBI e ITR na seção 4. Antes disto, porém, cumpre discutir os tributos que a União efetivamente cobra. Sobre o principal deles, o Imposto
de Renda (IR, com arrecadação de R$ 188,6 bilhões em 2009, ou 6% do PIB)
reiteramos apenas que o mesmo é pequeno em relação à média dos países
desenvolvidos – e que isto é particularmente verdadeiro no caso do IR incidente sobre a renda das pessoas f ísicas. Note-se, ademais, que a tributação
sobre a renda no Brasil é complementada pela Contribuição Sobre o Lucro
Líquido das pessoas jurídicas (CSLL, criada em 1989, e com arrecadação de
1,3% do PIB em 2009), um tributo em tudo parecido com o IR sobre as pessoas jurídicas e que deste se diferencia apenas por ter uma alíquota menor
e ser uma contribuição social e, portanto, servir para financiar as despesas
com a seguridade social (sem ser dividido com estados e municípios).
Duas outras contribuições sociais são particularmente importantes
para a discussão das propostas recentes de reforma tributária, a saber, a
contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins, criada em 1991, e com arrecadação de R$ 116 bilhões, ou 3,7% do PIB, em
2009) e as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep, criados em
1970 e que juntos arrecadaram R$ 30,8 bilhões ou 1% do PIB em 2009).
Ambas as contribuições incidem sobre praticamente a mesma base do
ICMS (i.e. a venda de bens e serviços), mas tem regimes tributários (e,
portanto, mecânicas de cálculo) diferentes deste último – o que aumenta
consideravelmente (e na visão de muitos desnecessariamente) a complexidade da tributação sobre a venda de bens e serviços no Brasil. Note-se, ademais, que a Constituição de 1988 destina 40% das contribuições para o PIS/
Pasep ao BNDES – para que este financie programas de desenvolvimento
econômico – e estabelece que o restante seja destinado ao pagamento de
abonos salariais a trabalhadores com renda mensal até dois salários mínimos e ao financiamento do programa de seguro-desemprego.
Tributos são classicamente identificados também entre aqueles com
objetivos primordialmente arrecadatórios e aqueles com objetivos primordialmente regulatórios. Diversos tributos federais incidentes sobre a venda
de bens e serviços têm características regulatórias fortes. São estes o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI, com arrecadação de R$ 27,7
bilhões ou 0,9% do PIB, em 2009), o Imposto sobre Importações (II, com
arrecadação de R$ 15,8 bilhões ou 0,5% do PIB em 2009), o Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF, com arrecadação de R$ 19,2 bilhões ou 0,6%
do PIB em 2009), e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
incidente sobre combustíveis (Cide, com arrecadação de R$ 4,9 bilhões ou
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0,16% do PIB em 2009). Com efeito, o IPI e o II são utilizados com instrumento de política industrial e de comércio exterior, enquanto que o IOF
é um instrumento de controle do crédito e das operações financeiras da
economia e a Cide é utilizada para suavizar as variações nos preços dos
combustíveis. Talvez por isto, tais tributos (com exceção da pequena Cide)
são menos visados pelas propostas de reforma tributária atualmente em
discussão.
Completam o sistema tributário nacional as contribuições sobre a folha de pagamentos de patrões e empregados. Estas últimas se dividem
em quatro grupos. Um primeiro é composto pelas contribuições para
o financiamento da previdência social dos trabalhadores regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho, com arrecadação estimada de R$
175 bilhões (ou 5,6% do PIB) em 2009 – sendo importante notar que,
deste total, cerca de R$ 78 bilhões (ou 2,5% do PIB) são contribuições patronais das empresas (privadas e estatais)27. As contribuições para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS, com arrecadação de R$ 54,7 bilhões
ou 1,7% do PIB em 2009) formam o segundo grupo, enquanto que as contribuições do governo e dos funcionários públicos para o regime de previdência destes últimos (cerca de R$ 55 bilhões, ou 1,7% do PIB) formam o
terceiro. Finalmente, o quarto grupo é composto pelas contribuições para o
Sistema S e para o Salário-Educação (com arrecadações de R$ 8,6 e R$ 9,7
bilhões, respectivamente, ou 0,27% e 0,31% do PIB em 2009).
Para os nossos propósitos imediatos, importa lembrar que os empregadores (na indústria ou comércio e que não optaram pelo Simples28) pagam: 20%
da folha salarial para a previdência; respectivamente 3,6% e 2,5% da folha salarial para o Sistema S e para o Salário-Educação; 8% da mesma para o FGTS;
e até 6% desta última com o seguro contra acidentes de trabalho – o que,
obviamente, encarece a contratação de mão de obra no país (Brasil, 2008).
Importa lembrar, ainda, que a maior parte dos recursos do Salário-Educação
27

Além destes R$ 78 bilhões (que incluem o pagamento de seguro contra acidentes de trabalho), as contribuições para a previdência do regime geral consistem, ainda, em R$ 36
bilhões arrecadados dos próprios trabalhadores do setor privado, R$ 16 bilhões arrecadados do próprio governo enquanto empregador de trabalhadores regidos pela CLT, R$
12 bilhões do Simples (que, a rigor, acaba funcionando como um imposto sobre o faturamento) e cerca de R$ 36 bilhões de outras contribuições previdenciárias (de cooperativas,
produtores rurais, trabalhadores autônomos, etc.).

28

O Simples Nacional é um regime de tributário especial para pequenas e micro empresas
que permite a estas últimas substituírem o pagamento do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins,
IPI, ICMS, ISS e a Contribuição (patronal) para a Seguridade Social destinada à Previdência Social por um único tributo sobre o faturamento.
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(criado em 1964) vai para o financiamento das despesas com educação básica
da União (1/3) e de estados e municípios (2/3), enquanto que os recursos do
Sistema S vão para um conjunto de onze instituições (algumas criadas em
1940), na maior parte de direito privado, que devem aplicá-las conforme previsto nas respectivas leis de instituição das mesmas29.

3. Os problemas da tributação no Brasil e as propostas
de reforma tributária
De acordo com o Relatório de observação dos indicadores de equidade do
sistema tributário nacional do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES) da Presidência da República (Brasil, 2009, p. 17), o sistema tributário descrito acima é injusto porque: (i) é regressivo e a carga tributária é
mal distribuída; (ii) o retorno social em relação à carga tributária é baixo; (iii)
desestimula as atividades produtivas e a geração de emprego; (iv) o pacto federativo brasileiro é inadequado em relação a suas competências tributárias,
responsabilidades e territorialidades; e, por fim, (v) não há cidadania tributária no Brasil (Brasil, 2009, p. 17)30.
Concordamos com o diagnóstico acima. Notamos, ademais, que não parece exagerado afirmar que a maior parte das propostas de reforma tributária articuladas nos últimos vinte anos se concentra fundamentalmente nos
problemas (iii) e (iv) e negligencia em grande medida os problemas (i), (ii) e
(v) apontados acima. Voltaremos a este ponto na seção 4. Por ora, cumpre
frisar que os problemas (iii) e (iv) são efetivamente graves – e fortemente
relacionados às idiossincrasias do ICMS, o mais importante e problemático
tributo brasileiro.

29

As referidas instituições são as seguintes: Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da
Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), Serviço Social
do Comércio (Sesc), Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC), Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (Sebrae), Fundo Aeroviário (vinculado ao Ministério da Aeronáutica), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar),
Serviço Social de Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
(Senat). Ver Brasil (1999) para detalhes sobre a importância relativa do orçamento de cada
instituição.

30

A elaboração do referido relatório se deu ao longo de mais de um ano de discussões com
amplos segmentos da sociedade civil representados no CDES.
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3.1 Os problemas do ICMS e, mais geralmente, da tributação
indireta no Brasil
A controvérsia que cerca o ICMS se deve, em grande medida, ao fato de
o mesmo ser um tributo estadual sobre o valor adicionado que é cobrado na
origem e não no destino. O principal objetivo desta seção é explicitar para
o leitor as (não triviais) implicações práticas deste fato.
Começamos notando que o valor adicionado de uma determinada firma
em um determinado período contábil é dado pelo valor da venda da produção da firma (ou o faturamento da mesma) no referido período menos o
valor gasto pela firma com a compra de insumos de produção. Suponha, por
exemplo, que o faturamento de uma firma hipotética em um determinado
ano tenha sido de R$ 2.500,00 e que a mesma tenha gastado R$ 1.000,00 em
matérias primas. Neste caso, diz-se que o valor adicionado pela firma foi de
R$ 1.500,00. Um imposto sobre o valor adicionado – como, por exemplo, o
ICMS – incide apenas sobre este último valor e não sobre o faturamento total da firma. Com a alíquota típica de 12%, o valor a ser recolhido neste caso
seria de R$ 180,00. Note-se, entretanto, que na prática a firma incorre em
um débito com o Estado com base na aplicação da alíquota relevante sobre o
faturamento (ou seja, em um débito de R$ 300,00) e, caso consiga comprovar
a compra de matérias primas no valor de R$ 1.000,00, recebe um crédito tributário (de R$ 120,00 ou) a ser utilizado para abater o referido débito.
A tributação sobre o valor adicionado tem vantagens. A principal delas
é que evita o pagamento de impostos em cima de impostos (ou a incidência cumulativa – ou em cascata – de tributos) e, com isto, o encarecimento
relativo dos produtos elaborados em relação aos produtos primários. Ademais, abre a possibilidade de desonerar as exportações – aumentando com
isto a competitividade do país no mercado mundial. A chamada Lei Kandir (i.e. Lei Complementar n° 87/1996) – promulgada em um contexto de
forte valorização cambial – tinha precisamente este último objetivo. Com
efeito, a Lei Kandir basicamente isentou as firmas de pagarem ICMS sobre
a compra de produtos utilizados na produção de bens e serviços destinados à exportação. Voltando ao exemplo acima, e supondo que a produção
em questão fosse toda exportada (de modo a não gerar débitos tributários),
nossa firma hipotética teria, assim, direito a um crédito tributário líquido de
R$ 120,00 (ao invés de um débito de R$ 180,00, como no exemplo anterior).
Ocorre que o ICMS é um tributo cobrado na origem – ou seja, é arrecadado no estado onde o bem ou serviço comercializado é produzido. Isto significa que nossa firma hipotética pagará tributos junto aos
estados onde as firmas que lhe fornecem matérias primas estiverem
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localizadas e terá que reaver os créditos tributários correspondentes junto ao estado em que ela, firma, se localiza – o que dificulta a realização
dos créditos tributários correspondentes pela firma (sujeita à aprovação
pelos órgãos de fiscalização – ver Caumo e Crestani, 2009) e prejudica os
Estados com economias mais voltadas para a exportação31.
Por mais espinhosos que sejam os problemas relacionados à desoneração
tributária (ainda parcial) das exportações no Brasil, há um relativo consenso
de que o pior problema do ICMS – ou, mais geralmente, o pior problema de
um imposto sobre o valor adicionado cobrado na origem – é o incentivo à
guerra tributária entre os estados, que se habituaram a dar vultosos incentivos tributários às grandes empresas para que estas se estabeleçam (e, assim,
atraiam outras empresas que gerem empregos) em seus territórios.
Além de implicar um inaceitável subsídio ao capital, tal prática gera insegurança jurídica para as próprias empresas, uma vez que há a possibilidade
de “decisões judiciais reconhecendo a inconstitucionalidade dos benef ícios
concedidos, inclusive obrigando a cobrança retroativa dos impostos que
deixaram de ser pagos; e porque vários estados não estão aceitando o crédito de ICMS de produtos que receberam incentivos em outras unidades da
federação” (Brasil, 2008).
Naturalmente, os problemas da tributação indireta (i.e. sobre a venda de
produtos e serviços) no Brasil não se limitam às mazelas do ICMS. Por um
lado, a cumulatividade da tributação indireta brasileira ainda é significativa – visto que o ISS e parte da Cide, Cofins e PIS/Pasep são cumulativos.
Por outro lado, o fato de haver seis grandes tributos sobre a venda de bens
e serviços não financeiros no Brasil (ICMS, Cofins, PIS/Pasep, IPI, ISS e
Cide) e o fato da legislação do ICMS e do ISS variar dependendo do estado/
município em que o bem é produzido/comercializado, fazem com que a
tributação indireta brasileira seja uma das mais complexas do mundo.

31

A despeito das compensações financeiras dadas pela União. Em entrevista ao jornal Valor
Econômico, em 5-11-2010, por exemplo, o governador eleito do Parás Simão Jatene (do
PSDB) afirmou que: “(...) [A Lei Kandir] é uma das maiores aberrações da federação brasileira. O país resolveu desonerar as exportações. Ou seja, não podemos cobrar ICMS sobre
o que é exportado, mas os produtos exportados que incorporem algum tipo de insumo
comprado em outro estado recolhem nele o imposto, e a empresa se credita desse imposto no Pará. Ou seja, além de não podermos cobrar sobre o que é exportado, ainda ficamos
devedores da empresa pelo imposto que ela recolheu em outro estado. (...) A federação
brasileira está esgarçada, não adianta tentar negar. O pacto federativo já foi para o espaço
há algum tempo.”
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3.2 Mais sobre a iniquidade federativa brasileira
Como se não bastassem os problemas apontados na seção acima, há
ainda o fato de a Constituição de 1988 prever critérios problemáticos de
divisão das arrecadações dos impostos federais e estaduais entre os entes
federados. São três os critérios mais importantes, a saber: os Fundos de
Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM); os critérios de
distribuição da arrecadação do IPVA entre os municípios do estado arrecadador; e os critérios de distribuição da arrecadação do ICMS entre os
municípios do estado arrecadador32.
Começando pelos fundos, notamos que a Constituição reza que 21,5% da
arrecadação conjunta do IR33 e do IPI (i.e. R$ 43,5 bilhões em 2009) devem
ser distribuídos aos estados (e ao DF) e 22,5% desta arrecadação (i.e. R$ 45,5
bilhões em 2009) deve ser distribuída aos municípios brasileiros. No primeiro caso (FPE), o principal critério de divisão é regional (25,37% dos recursos
vão para o Norte, 52,46% para o Nordeste, 7,17% para o Centro-Oeste, 6,52%
para o Sul e 8,48% para o Sudeste). No segundo (FPM), os municípios mais
populosos e com baixa renda per capita ganham relativamente mais do que
municípios pouco populosos e com alta renda per capita.
A Constituição reza, ainda, que metade da receita arrecadada pelos estados com o IPVA (i.e R$ 10,1 bilhões em 2009) e um quarto da arrecadação
do ICMS (i.e. R$ 57,5 bilhões em 2009) deve ser dividida com os municípios. A Constituição nada diz sobre os critérios de repartição dos recursos
do IPVA entre os municípios34, mas estabelece que no mínimo três quartos
dos recursos do ICMS devem ser distribuídos na “proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços” de cada município e até um quarto “de acordo com o que
dispuser lei estadual”. O resultado disto é que municípios que concentram
a produção em uma determinada região recebem muito mais recursos do
ICMS do que seus vizinhos geográficos. Em 2009, por exemplo, o município de Paulínia no estado de São Paulo (onde se localiza uma refinaria da
Petrobras) recebeu R$ 7.232 de ICMS por cada um de seus quase 85 mil
habitantes, enquanto que os municípios vizinhos de Nova Odessa (49.000
habitantes) e Cosmópolis (59.000 habitantes) receberam respectivamente
R$ 578 e R$ 291 por habitante.
32

Ver Albuquerque (2008, cap. 9) para uma discussão mais detalhada deste ponto.

33

Exclusive o pago por funcionários públicos estaduais e municipais.

34

É usual, entretanto, que o estado divida o imposto meio a meio com o município onde
ocorreu o licenciamento do veículo.
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O problema da nossa iniquidade federativa – ou a ausência “de correlação entre as necessidades de aportes financeiros e os repasses [de recursos] efetivamente realizados [aos estados e municípios]” (Brasil, 2009) –
é magnificado no caso dos chamados royalties do petróleo35 (no valor de
R$ 16,8 bilhões, em 2009) – ainda que, neste caso, a legislação relevante
seja infraconstitucional. Em 2009, por exemplo, o município de Campos
dos Goytacazes (434.000 habitantes), no estado do Rio de Janeiro, recebeu
R$ 2.162,00 por habitante de royalties (incluindo participações especiais),
enquanto que os municípios vizinhos de São Fidélis (39.000 habitantes) e
Cardoso Moreira (12.000 habitantes) receberam, respectivamente, R$ 151
e R$ 275 por habitante.
3.3 Breves notas sobre as propostas de reforma tributária
nas últimas duas décadas e sobre a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) n° 233/2008
Contam-se às dezenas as propostas de reforma tributária feitas desde
1988 por parlamentares, federações patronais, sindicatos de órgãos ligados
à fiscalização tributária, comissões de notáveis, economistas profissionais
e pelo poder executivo36. Tais propostas são muito distintas entre si, como
seria de se esperar, mas alguns temas são recorrentes.
Uma primeira característica geral das referidas propostas é o foco na
tributação indireta37. A lógica desta opção é resumida por Ferreira (2002,
p. 34) na seguinte passagem: “o maior problema do sistema brasileiro, sob
a ótica da competitividade, é a tributação sobre o consumo. A tributação
da renda e da propriedade, embora passível de aprimoramento, não afeta
tão fortemente a questão concorrencial e eventuais reformulações podem
ser feitas por legislação infraconstitucional em etapa posterior.” Essencialmente a mesma opinião aparece em Appy (2009, p. 12), um dos arquitetos

35

Note-se que os chamados royalties do petróleo não são tecnicamente tributos, mas compensações financeiras ao estado pela utilização de recursos não renováveis.

36

Detalhes sobre várias destas propostas podem ser encontrados em Affonso e Silva (1995),
Ferreira (2002), Oliveira (2002), e Piscitelli (2009), dentre outros.

37

A exceção que confirma a regra é a proposta feita pela Comissão Executiva de Reforma
Fiscal formada por ninguém menos que o presidente Fernando Collor em 1992 – que
sugeriu amplas mudanças em todos os aspectos da tributação brasileira, inclusive um
imposto sobre ativos (a ser cobrado das empresas a partir de 1994).
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da proposta de reforma tributária feita no segundo mandato do presidente
Lula (PEC n° 233/2008).
Uma segunda característica geral das propostas de reforma tributária,
feitas nas últimas duas décadas, é a ideia de que vários dos atuais tributos
indiretos devem ser extintos e substituídos por um (ou poucos) novo(s)
imposto(s) sobre o valor adicionado – ou IVA(s). Na versão mais ousada da
proposta, todos os tributos indiretos nacionais seriam extintos e um IVA
nacional (com critérios de repartição diversos) seria criado para substituílos. Uma variante menos ousada sugere a substituição de conjuntos dos
atuais tributos indiretos federais por um novo IVA federal – talvez já antecipando a reação contrária dos estados e dos grandes municípios à proposta de um IVA nacional.
Claro está que o ICMS seria extinto na hipótese de criação de um IVA
nacional. No caso de isto não acontecer, há um amplo consenso técnico de
que a cobrança do ICMS deve passar a ser no destino e não na origem –
como praticamente todos os IVAs existentes no mundo – a fim de acabar
com o problema da guerra fiscal.
As propostas sobre o que fazer com as contribuições sociais são mais variadas. Alguns simplesmente propõem extinguir as contribuições sociais,
substituindo-as por um IVA federal ou nacional (e acabando, assim, com o
sistema tributário dual criado pela Constituição de 1988). Em outros casos,
propõe-se substituir as atuais contribuições sociais incidentes sobre a venda
de bens e serviços por uma nova contribuição social formada por um adicional ao IVA nacional (Reforma..., 1999) ou ao ICMS (Bins, 2009). Nada impediria, ainda, a criação de uma contribuição social sobre o valor adicionado, ao
invés de um IVA federal (como sugerido pela Fipe-USP em 1997).
A PEC n° 233/2008 revisitou, à sua maneira, os temas acima, mas também adicionou vários elementos interessantes aos mesmos.
Começando pelos temas clássicos, a PEC n° 233/2008 enfatizou inequivocamente o aumento da eficiência e competitividade das firmas brasileiras
– tendo muito pouco a dizer sobre os problemas (i), (ii) e (v) do sistema tributário nacional mencionados no início desta seção. Ademais, propôs a extinção da Cofins, PIS/Pasep, Cide e Contribuição para o Salário-Educação
e sua substituição por um IVA federal – além da extinção da CSLL e sua
incorporação ao IRPJ.
Outra proposta clássica, da PEC n° 233/2008, é a transformação do ICMS
em um tributo cobrado no destino – e a uniformização das vinte e sete legislações estaduais que atualmente regulam este tributo. Tendo em vista o
forte impacto redistributivo da referida mudança sobre as receitas estaduais,
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propôs-se ainda que a mesma fosse feita gradualmente, em um período de
oito anos. Ademais, previu-se a criação de um Fundo de Equalização de Receitas (a ser regulamentado por lei complementar), com o intuito de garantir
que nenhum estado fosse prejudicado financeiramente pela mudança.
Vista deste ângulo, a PEC n° 233/2008 soa bastante convencional – e
até mesmo conservadora quando se nota que a mesma efetivamente desmonta o sistema tributário dual criado pela Constituição de 198838. Mas é
justo notar que a proposta também avança em áreas menos convencionais.
Chamam atenção, em particular, as propostas de (i) desonerar a folha de
pagamentos das empresas, por meio da redução da contribuição patronal
para a previdência social dos atuais 20% para 14% da folha salarial (além da
extinção da contribuição para o Salário-Educação); (ii) a desoneração completa, ainda que gradual, da tributação sobre a aquisição de bens de capital
pelas empresas; e (iii) a transferência para lei complementar da definição
dos critérios de partilha dos recursos do ICMS para os municípios.

4.

Elementos de uma visão alternativa

Claro está, do que foi exposto acima, que o sistema tributário nacional tem graves problemas e que vários destes problemas se concentram no
texto constitucional que regula a tributação indireta no Brasil. Esta última
inegavelmente reduz a competitividade internacional dos nossos produtos,
incentiva a concessão de isenções fiscais descabidas para grandes empresas
e distribui recursos públicos de modo flagrantemente desigual entre os habitantes dos municípios brasileiros.
O autor destas notas se posiciona ao lado daqueles que defendem uma
reforma que viabilize a criação de um IVA nacional (com a manutenção dos
atuais tributos regulatórios) e de uma contribuição social única, na forma
38

A PEC n° 233/2008 propõe que seja repassada, para a seguridade social, um percentual
fixo (de pouco menos de 40%) da arrecadação conjunta do IR, IPI e do novo IVA federal.
O problema desta proposta, como aponta o Conselho Nacional de Saúde (2009), é que
“(...) atualmente, é possível aumentar a alíquota de alguma das contribuições [sociais]
existentes (...), visando atender uma necessidade de ampliação do financiamento da área
da seguridade social sem o aumento generalizado da carga tributária. Com a proposta, (...)
isso não será mais possível”. Com efeito, “nos termos da proposta, para obter R$ 4 bilhões
de recursos adicionais [para a seguridade social] será preciso aumentar a arrecadação
dos impostos que integram a base de cálculo em R$ 10 bilhões (...). Há que se considerar,
ainda, que uma majoração de impostos por meio da mudança da base de cálculo ou da
revisão de alíquotas ocorre por meio de lei específica que entra em vigor somente no
exercício seguinte, prazo esse que não vale para as contribuições.”
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de um adicional ao referido imposto. Naturalmente, a realidade política
pode implicar que arranjos diferentes do ótimo tenham que ser adotados.
Neste sentido, cumpre destacar que a convivência de um ICMS cobrado no
destino (e mesmo do ISS) com uma contribuição social única sobre o valor
adicionado parece um second-best bastante razoável – e uma situação inegavelmente muito melhor, em termos de eficiência produtiva e qualidade
das relações federativas, do que o status quo vigente.
Tal arranjo preserva vários dos avanços da PEC n° 233/2008 sem implicar
um desmonte do regime tributário dual criado pela Constituição de 1988.
Parece urgente, ademais, que se promova uma mudança na definição
dos critérios de partilha dos recursos do ICMS para os municípios – tal
como apropriadamente previsto na PEC n° 233/2008. O status quo vigente
nesta área é simplesmente injustificável.
Seria desejável ainda desonerar o investimento produtivo e a contratação de mão de obra no Brasil – novamente tal como previsto na PEC
n° 2.333/2008. A criação de uma contribuição social sobre o valor adicionado é uma maneira de viabilizar a segunda proposta (uma vez que implicaria
a extinção das contribuições para o Sistema S e o Salário-Educação)39. A
primeira proposta irá requerer alguma renúncia tributária no curto prazo,
mas não deixa de fazer completo sentido por causa disto – uma vez que os
novos investimentos são cruciais para aumentar a capacidade de produção
instalada no país (e, portanto, o produto, o número de empregos e a arrecadação tributária deste último).
Também é verdade que tais medidas têm algo a ver também com as
soluções para os problemas da regressividade da carga tributária e da falta
de cidadania tributária no Brasil. Como aponta a cartilha preparada pelo
Ministério da Fazenda para divulgar a PEC n° 233/2008 (Brasil, 2008), a
uniformização da legislação sobre a tributação indireta abre espaço para a
redução da tributação sobre bens de consumo das camadas mais pobres da
população40. Também é verdade que a diminuição do número de tributos
indiretos facilitaria a tarefa de fazer cumprir o parágrafo quinto do artigo 150 da Constituição, de acordo com o qual o governo deve tomar “(...)
medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos
39

Note-se, ademais, que as perdas estimadas de arrecadação tributária com medidas do tipo
(ver Ansiliero, 2010) fazem com que avanços graduais pareçam mais apropriados neste
caso.

40

A produção dos quais é parte importante da atividade econômica (e, portanto, da renda
tributável) dos estados mais pobres da federação – que acabam, assim, impelidos a tributar tais bens.
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que incidam sobre mercadorias e serviços” – o que certamente contribuiria
para aumentar a cidadania tributária no país.
É justo notar, entretanto, que muito mais pode ser feito para mitigar
estes problemas, e também a questão do baixo retorno social da carga tributária. Note-se, por exemplo, que nenhuma das medidas acima aproximaria a estrutura tributária brasileira da verificada na média da OCDE.
É justo notar, ademais, que não é necessário alterar o texto constitucional
para, por exemplo, se começar a cobrar o ITR no país41. Ou para se elevar a
alíquota do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD)
para mais perto dos padrões internacionais42. Ou para aumentar a tributação sobre a renda das pessoas f ísicas no país – seja através da criação de
alíquotas marginais mais altas43 ou da extinção de isenções flagrantemente
regressivas para os gastos com saúde e educação44. Ou para se incentivar
os municípios a reverem seus procedimentos de avaliação imobiliária para
fins tributários (aumentando com isto a arrecadação do IPTU)45.
Todas estas medidas – se acompanhadas de reduções equivalentes na
tributação indireta – contribuiriam para diminuir consideravelmente a regressividade da carga tributária brasileira e para tornar esta última mais
transparente, aumentando com isto os níveis de cidadania tributária entre
nós. Nenhuma destas medidas parece radical, sob qualquer ponto de vista.
Ao contrário, a adoção das mesmas apenas faria com que o Brasil se aproximasse da prática das economias capitalistas desenvolvidas.
Também não é necessário mexer na Constituição para se desenhar critérios de partilha federativa de verbas federais previstos nesta última –
como os critérios de partilha dos royalties do petróleo, por exemplo – com
padrões mínimos de equidade horizontal. Se a estes últimos padrões se
adicionarem também critérios objetivos que premiem a qualidade da gestão
41

Que atualmente é tão baixo que sequer cumpre suas funções regulatórias básicas.

42

A alíquota do referido imposto é de 4% no estado de São Paulo, por exemplo, contra uma
média de mais de 40% para as alíquotas máximas do mesmo nos EUA, na Alemanha, na
França e no Reino Unido. Não surpreende, assim, a propensão à filantropia que caracteriza os milionários destes países.

43

A atual alíquota marginal máxima brasileira, de 27,5%, é muito inferior, por exemplo, às verificadas nos EUA (41,5%), na Austrália (46,5%), na Coréia do Sul (35,4%) e no Japão (47,3%)
– apenas para citar países insuspeitos de terem políticas redistributivas extravagantes.

44

Ver Soares (2010).

45

Como recentemente ocorreu na cidade de São Paulo, na gestão do prefeito Gilberto
Kassab, do DEM.
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municipal e estadual, tal mudança certamente contribuiria para mitigar
também o problema do baixo retorno social da carga tributária brasileira46.
Claro está que a extensão, o ritmo e a natureza, precisas, das mudanças
sugeridas neste texto podem e devem ser debatidos. Inclusive, e crucialmente, porque a viabilidade política das referidas mudanças não é garantida. De todo modo, espera-se que as linhas gerais da visão alternativa sobre
as reformas necessárias no sistema tributário nacional proposta aqui tenham ficado claras para o leitor. Simplesmente não há motivos para focar a
discussão apenas nas reformas constitucionais sobre a tributação indireta.
Por mais que este último tópico seja crucial – como, de fato, é – não se deve
esquecer que avanços importantes na tributação direta, podem e devem ser
feitos também em legislações infraconstitucionais, independente do fato de
se avançar ou não na reforma constitucional.

46
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Ainda que este último tenha a ver fundamentalmente com o fato da composição média
do gasto brasileiro ser relativamente regressiva do ponto de vista distributivo – um ponto
que foge, entretanto, ao escopo deste texto.
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Equidade tributária é instrumento
de competitividade e equalização de renda
Bruno Quick47

Países de economias modernas identificam o sistema tributário como um
poderoso instrumento de distribuição e equalização de renda. Para isso buscam tributar o capital e desonerar a produção e o consumo. Tomam por base
o fato de que o consumo de bens e serviços, sobretudo de primeira necessidade, ocupa um percentual muito maior da renda daqueles que têm poder
aquisitivo menor do que da renda daqueles com poder aquisitivo bem mais
elevado. Trata-se de equidade que respeita a capacidade contributiva do cidadão e traz resultados positivos nos campos: social e econômico.
No Brasil, porém, normalmente essa lógica não é aplicada e a forma de
tributação produz o seguinte resultado: quem ganha mais paga menos e
quem ganha menos paga mais. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) relativo à carga tributária por família em proporção à renda
mensal mostra, por exemplo, que, em 2008, o peso da carga tributária sobre a renda de quem ganhava até dois salários mínimos era de 53,9% e para
aqueles com renda acima de trinta salários mínimos era de 29%.
Esse tratamento desproporcional se repete em relação aos micro e pequenos negócios, mesmo eles tendo tratamento diferenciado e favorecido garantido pela Constituição Federal – determinação essa regulamentada pela
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar n° 123/2006).
Entre as medidas, essa lei criou o Simples Nacional, um sistema especial de
recolhimento de tributos das micro e pequenas empresas que leva em conta
a dimensão econômica e a capacidade contributiva desses negócios.
Considera microempresa aquela com receita bruta anual de até R$ 240
mil e pequena aquela cuja receita bruta anual é acima de R$ 240 mil até
R$ 2,4 milhões por ano – lembrando que em outubro de 2011 o Senado
aprovou o Projeto de Lei Complementar n° 77/2011, que amplia esses
47
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valores em 50%. A partir do conceito de porte de empresa se estabelece a
sua capacidade contributiva e, na medida em que ela vai crescendo, vai sendo aplicada uma tributação progressiva. Para isso foram criadas vinte faixas
de receita bruta anual das empresas de cada setor da economia: indústria,
comércio e serviços.
Em vigor desde julho de 2007, o Simples Nacional reduz burocracia ao
unificar a cobrança de seis tributos federais (IRPJ, IPI, CSLL, Cofins, PIS/
Pasep e INSS patronal) mais o ICMS estadual e o ISS municipal, todos pagos num único boleto e numa única data. Também promove ampla redução
tributária. Dependendo da empresa e da sua situação, essa redução pode
chegar a 70% na primeira faixa, que é de R$ 120 mil, e próximo a 5% na
última faixa, que é de R$ 2,4 milhões. Isso prepara as empresas para migrar
para outros regimes, principalmente para o lucro presumido.
Esse sistema especial de tributação busca o princípio da equidade tributária e se sustenta na lógica do porte econômico do negócio. Assim, permite que ele tenha condições de se manter no mercado de forma competitiva.
Essa equidade tende a ir além das empresas e chegar às famílias, porque
quando as optantes pelo Simples são desoneradas, têm produtos e serviços
mais competitivos, ampliam a concorrência e isso reduz preços, sobretudo
de serviços e produtos básicos de primeira necessidade.
Mas esse princípio vem sendo comprometido pelo esforço de arrecadação de estados que ignoram o disposto constitucional que estabelece tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as micro e pequenas
empresas. Submetem os pequenos negócios ao mesmo tratamento tributário das grandes corporações e com um agravante: cobram o ICMS por
meio da antecipação e da substituição tributária de maneira indiscriminada
e não seletiva, abrangendo produtos com larga atuação dos pequenos empreendimentos. Impõem alíquotas cheias, margens indistintas em função
do produto, sem respeitar o porte do negócio.
Some-se a isso o fato de que a antecipação e a substituição tributária
desconsideram a eficácia da empresa, não levam em conta, por exemplo,
se ela consegue ser mais produtiva, reduzir custos, inovar e, com isso, praticar margens menores, reduzir preço ao consumidor final. Nestes casos
o estado arbitra uma Margem de Valor Agregado (MVA) por produto,
que é fixa, e não leva em conta sequer se a empresa pratica uma margem
menor. Isso desestimula a competitividade.
Nas empresas do Simples o problema é potencializado porque a substituição tributária, na prática, neutraliza a redução do ICMS que elas têm
direito dentro do sistema. Levantamento comparativo feito pelo Sebrae e
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Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ), em 2010, mostrou que o aumento entre
o ICMS pago na tabela do Simples Nacional e o que é pago via substituição
tributária em alguns produtos chega a mais de 600%, dependendo do estado e do produto.
A substituição tributária no Brasil tem sérias distorções e a seletividade,
que busca conciliar eficiência de arrecadação com a manutenção da dinâmica econômica e da justiça tributária, está seriamente comprometida. O
Simples, que seria um espaço para abrigar os pequenos negócios fora da
guerra fiscal, fora dessa intervenção da competitividade dos negócios, está
sendo gradativamente comprometido no que tange à aplicação do ICMS.
As representações dos micro e pequenos negócios e a Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas no Congresso Nacional buscam
construir com os estados parâmetros nacionais, regras de convivência entre a necessária aplicação da substituição tributária – que bem aplicada é
muito eficaz e importante – com medidas de desoneração, de incentivo
para a criação de emprego e renda, conforme ocorre por meio do Simples.
Isso aliado, por exemplo, a medidas de educação fiscal, com novas tecnologias para aumentar a eficácia da fiscalização sem, necessariamente, utilizar
a substituição tributária em larga escala e de forma indiscriminada como
vem ocorrendo.
O uso da substituição tributária dessa forma compromete a efetivação
da justiça tributária para os pequenos negócios, que é o que se busca com
o Simples Nacional que, atualmente, conta com cerca de 5,5 milhões de
empresas e tem trazido resultados altamente positivos para o país. Para se
ter ideia da importância dos pequenos negócios: durante a crise financeira
mundial, em 2009, as micro e pequenas empresas geraram 100% dos empregos formais. Em 2010 criaram 77% dos postos de trabalho e nos primeiros sete meses de 2011 já são responsáveis por 72,5% dos empregos gerados.
Dados do Ministério da Previdência Social mostram que a massa salarial das empresas do Simples está crescendo acima daquelas que estão fora do sistema. O regime vem contribuindo para a sustentabilidade
da previdência urbana que projeta, para 2011, um superávit superior a
R$ 12 bilhões.
O Simples também tem ampliado a arrecadação. Estatísticas da Receita
Federal do Brasil sobre a arrecadação do ICMS com o Simples mostram
que de agosto a dezembro de 2007, com apenas seis meses de vigência do
regime, e a arrecadação do imposto superou R$ 1,7 bilhão. Desde então
ela é crescente. Em 2008 foi mais de R$ 4,8 bilhões, em 2009 superou R$ 5
bilhões e em 2010 passou de R$ 6,2 bilhões.
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Portanto, ao desconsiderarem os impactos do Simples no conjunto da
economia os estados dão um tiro no pé. Alimentam a regressividade e
desestimulam a competitividade das empresas. Com isso podem ameaçar
a geração de empregos, a massa salarial. Isso impacta diretamente no nível
de segurança e propensão ao consumo, o que se reflete no mercado interno, reduz o ritmo da economia e, aí sim, afeta significativamente o nível de
arrecadação.
Nesta linha, existe uma limitação na análise sobre a importância do
Simples por parte de administrações tributárias estaduais. Ressalta-se que
há estados que têm apresentado soluções equilibradas na aplicação deste
instrumento como Acre, Amazonas, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, além do Distrito Federal.
No plano federal o que se percebe é uma compreensão sobre a importância desse sistema, embora sejam necessários mais avanços na efetivação da lei geral, como na área de inovação. Mais avanços na prática da lei
também são necessários no plano municipal, mas a percepção sobre a importância do Simples já predomina em muitos municípios, pois estão mais
perto da sociedade e consegue enxergar a prosperidade que os pequenos
negócios promovem nos centros comerciais, na rua do comércio, na praça
principal, com aquecimento da economia, geração de emprego e distribuição de renda.
O Simples gera equidade não só na relação fisco-empresa, mas, também, por meio dos tributos, gera uma equidade de oportunidades. O tributo também é uma ferramenta de equidade de acesso a oportunidades.
Entre as empresas do regime estão, por exemplo, mais de 1,6 milhão de
empreendedores individuais.
Incluído na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa por meio da Lei
Complementar n° 128/2008, o Empreendedor Individual entrou em vigor
em julho de 2009, permitindo a formalização de maneira especial de empreendedores por conta própria como costureiras, boleiras, pipoqueiros,
chaveiros e sapateiros. Esse mecanismo garantiu equidade de acesso dessas
pessoas ao mundo dos negócios formais e seus benef ícios e o acesso ao
sistema previdenciário.
Cabe destacar que o Simples tem um comitê gestor com representantes
da União, estados e municípios, tem um sistema integrado de pagamento
de tributos e coloca as tecnologias para simplificar a vida do cidadão. Esse
é o verdadeiro pacto federativo: é o estado que se integra e se articula em
suas atribuições e complementariedades, na perspectiva de servir ao cidadão. No caso, isso é viabilizado por meio da simplificação e desoneração
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dos pequenos negócios e promoção da formalização, aumento do emprego
e distribuição de renda no país.
Portanto, mantidos seus objetivos iniciais, o Simples Nacional é exemplo de como se pode melhorar o sistema tributário nacional, promovendo
a equidade por meio dos princípios da razoabilidade, progressividade, simplicidade, transparência e eficácia. A equidade tributária resulta em redistribuição de renda, aumento da competitividade dos negócios, aquecimento da economia ampliando o poder de compra das populações mais pobres
e o desenvolvimento do país. Assim o Brasil caminha, efetivamente, para se
tornar a quarta economia mundial.
Com base nessa nessas percepções cabe destacar a importância da atuação do Congresso Nacional que desde a Constituição de 1988 e, mais recentemente, com o advento da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e
seus sucessivos aprimoramentos, vem contribuindo na construção de um
ambiente favorável para que os pequenos empreendimentos se formalizem
e prosperem. Com isso eles contribuem para um novo Brasil onde a democracia se efetiva, também, no amplo acesso às oportunidades econômicas e,
assim, alcançar o verdadeiro desenvolvimento social.
Nesse processo, o Sebrae e as entidades de representação empresarial
se somam, levando conhecimento e apoio aos micro e pequenos negócios
que passam, com o apoio do estado, a desempenhar papel que se destaca no
Brasil e no mundo: a geração de oportunidades, emprego e renda, elementos essenciais à dignidade e realização de todo cidadão.
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Progressividade da tributação e justiça
tributária: algumas propostas para
reduzir as iniquidades do sistema
tributário brasileiro
Pedro Delarue Tolentino Filho48

1. A questão distributiva no Brasil e a progressividade
na tributação
O Brasil é a nona economia mais rica do mundo. No entanto, possui
uma das maiores concentrações de renda do planeta. A enorme disparidade distributiva brasileira coloca nosso país numa das piores posições do
ranking mundial, conforme indicam os dados da tabela 1.
A concentração de renda em nosso país equipara-se apenas à de alguns
países da África Subsaariana, uma das regiões mais miseráveis do mundo, a
despeito da melhoria no Índice de Gini49 – de 0,601 para 0,518 no período
de 1995 a 2009.
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O Índice de Gini varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de zero, maior será a igualdade
distributiva. Quanto mais se aproximar de 1, maior a desigualdade.
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Tabela 1
Maiores economias do mundo e piores distribuições de renda (2009)
Maiores Economias do Mundo
Países
PIB (Em US$
milhões)

Piores Distribuições de Renda
Países
Índice de
Gini

1°

Estados Unidos

14.256.300

1°

Namíbia

0,743

2°

China

8.887.863

2°

Comores

0,643

3°

Japão

4.138.481

3°

Botsuana

0,610

4°

Índia

3.752.032

4°

Belize

0,596

5°

Alemanha

2.984.440

5°

Haiti

0,595

6°

Rússia

2.687.298

6°

Angola

0,586

7°

Reino Unido

2.256.830

7°

Colômbia

0,585

8°

França

2.172.097

8°

Bolívia

0,572

9°

Brasil

2.020.079

9°

África do Sul 0,578

10° Itália

1.921.576

10° Honduras

0,553

11° México

1.652.168

11° Brasil

0,550

Fonte: Banco Mundial (2010) e PNUD (2010).

O gráfico 1, que reproduz a pirâmide da distribuição de renda, indicando em sentido crescente de baixo para cima o percentual de renda apropriado segundo os estratos de renda, ilustra essa situação. Em 2009, os 1%
mais ricos da população brasileira detinham 12,6% da nossa renda domiciliar, ao passo que os 50% mais pobres detinham apenas 17,5%. Embora o
quadro tenha evoluído positivamente ao longo dos anos – em 1995, 15,5%
da renda era apropriada por 1% mais rico da população e apenas 13,4%
pelos 50% mais pobres – não se pode afirmar que o Brasil desfrute de uma
situação de franca melhoria e de menor desigualdade de renda. As disparidades distributivas ainda são enormes e permanecem, ao longo das décadas
e governos, como um dos maiores desafios da política econômica.
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Gráfico 1
Brasil, participação dos extratos na renda domiciliar (1995-2009)

Fonte: IBGE, PNAD.

As questões de equidade no Brasil vão além da má distribuição de renda.
O número de pobres no Brasil ainda é muito elevado, apesar da redução
recente devido às políticas de transferência às famílias de baixa renda50.
Em 2009, 28,7% dos domicílios brasileiros viviam em situação de pobreza51.
O sistema tributário pode e deve ser utilizado como instrumento de distribuição de renda, redução da pobreza e redistribuição de riqueza, pois,
afinal, os recursos arrecadados junto à sociedade, via tributos, revertem em
seu próprio benef ício. Isto se faz via gastos sociais e também via tributação,
cobrando mais impostos de quem tem mais capacidade contributiva e aliviando o peso dos mais pobres.

2. Capacidade contributiva e justiça tributária
O artigo 145 da Constituição Federal reza que os impostos devem ter
caráter pessoal e observar a capacidade econômica do contribuinte ou
simplesmente a capacidade contributiva, utilizada como um critério para
50

Segundo estudo do Ipea as transferências de previdência e assistência e os subsídios somaram 15,3% do PIB em 2008” (p. 16).
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Por este critério são considerados pobres os arranjos familiares cuja mediana do rendimento familiar per capita era de R$ 465,00.
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mensurar a isonomia entre os diferentes rendimentos. A aplicação prática
do princípio da capacidade contributiva, especialmente no que diz respeito
aos impostos diretos incidentes sobre a renda do contribuinte, implica em
aceitar os seguintes preceitos:
 os tributos devem ser graduados em função da renda de cada contribuinte: quem ganha mais deve pagar mais;
 quanto maior for a base de cálculo de um tributo, maior deve ser a
sua alíquota;
 a renda mínima consagrada à sobrevivência deve ser minimamente
tributada ou, em última instância, deve ser livre de tributação.
Por este último preceito não se trata de questionar onde se inicia a capacidade contributiva do contribuinte. Ela se inicia após a dedução dos gastos
necessários à aquisição do mínimo indispensável a uma existência digna
para o contribuinte e sua família.
O artigo 145 também determina que a progressividade seja obrigatória,
permitindo a distinção da efetiva capacidade econômica do contribuinte. O
escalonamento da tributação pelas diferentes e crescentes faixas de renda
viabiliza a distribuição da riqueza de uma determinada classe social e atende melhor ao princípio da justiça tributária.
A tributação deve ser preferencialmente direta, de caráter pessoal e progressivo. Assim sendo, ela alcança a justiça social por meio de tratamento
tributário equânime.
O escalonamento da tributação pelas diferentes e crescentes faixas de
renda viabiliza a distribuição da riqueza de uma determinada classe social e
atende melhor ao princípio da justiça tributária, o qual exige que se observe
não apenas a isonomia como também:
a. o tratamento desigual aos desiguais, não discriminando a tributação segundo a origem do rendimento;
b. a aplicação de alíquotas mais condizentes com a realidade distributiva brasileira.
Justiça tributária implica também em aceitar que o Estado crie um sistema
fiscal que, dentre outros requisitos, assegure que todos paguem seus tributos
em conformidade com seus recursos. Assim, o Estado deve evitar sistemas fiscais que, além de regressivos, tributem diferentemente rendas semelhantes.
Tributos progressivos e diretos são preferíveis aos regressivos e indiretos por razões de neutralidade, eficiência e equidade. Tributo eficiente é
aquele que não gera distorções no comportamento dos agentes econômicos
quanto à alocação de recursos. Ser eficiente é ser neutro em relação à de90
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cisão de alocação de recursos. Um tributo que incida sobre todos os bens e
serviços à mesma alíquota não altera os preços relativos e, portanto, é um
tributo neutro.
Um tributo tido como eficiente, ao atender ao objetivo da equidade, perde parte de sua eficiência. Ao tributar mais quem ganha mais, promovendo
maior justiça tributária, as decisões de alocação de recursos serão afetadas
provocando algum grau de ineficiência no sistema. Esta é uma verdade teórica, da qual países como o Brasil, onde há décadas predominam a desigualdade distributiva e tributária, não podem se furtar de enfrentar.

3. Progressividade e bases de incidência
Os tributos diretos, incidentes sobre a renda e o patrimônio, são mais
adequados para a questão da progressividade do que os indiretos, incidentes sobre a produção e o consumo de bens e serviços e passíveis de transferência para terceiros por meio dos preços dos produtos e serviços.
Um sistema tributário pautado pela justiça distributiva deveria apresentar maior tributação sobre a renda do que sobre o consumo. Mais da metade da arrecadação tributária no Brasil provém de impostos indiretos e são
pagos por toda a população, como demonstra o gráfico 2.
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Gráfico 2
Brasil, carga tributária por base de incidência (2000)

Renda

60,6%
Fonte: Sindifisco Nacional.

Gráfico 3
Brasil, carga tributária por base de incidência (2009)

Fonte: Sindifisco Nacional.
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Dados recentes da pesquisa de orçamentos familiares realizada pelo
IBGE em 2008/2009 mostram os impactos da arrecadação tributária na
renda das famílias (gráfico 3).
Para os 10% de famílias mais pobres, a carga tributária de impostos indiretos chegou a atingir 28% de sua renda total. Para os 10% de famílias mais
ricas, os impostos indiretos pesaram apenas 10% na sua renda.

Gráfico 4
Participação dos tributos diretos e indiretos na renda total das famílias,
distribuição por decil de renda

Fonte: IBGE, POF (2008-2009).

Sistemas tributários de países desenvolvidos estruturam-se de forma
oposta ao brasileiro. Para o total dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a tributação sobre o consumo representa, em média, cerca de 30% do total da arrecadação tributária.
Somente a tributação sobre o valor agregado contabiliza, nestes países,
mais de 15% do total da arrecadação. Em alguns deles, como EUA e Japão,
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ela é inferior a 10%52. O gráfico 4 mostra que tanto em países desenvolvidos
como nos chamados emergentes, cujo grau de desenvolvimento é semelhante ao do Brasil, a tributação sobre a renda e o patrimônio é maior do
que a tributação sobre o consumo.

Gráfico 5
Carga tributária por base de incidência, por países selecionados

Fonte: OCDE.

A forte incidência da tributação sobre o consumo é uma perversa opção
da política econômica brasileira. Ela encarece os bens e serviços, comprimindo a demanda, com consequências negativas sobre a produção, a oferta
de empregos e o crescimento econômico do país. Reduz a capacidade de
consumo das famílias de rendas média e baixa.
Assim, o brasileiro paga duas vezes: diretamente, como consumidor, pelos tributos embutidos no preço final, e indiretamente pelo ônus que esta
incidência impõe ao crescimento da produção interna.
O problema central nesta questão diz respeito ao financiamento do Estado brasileiro via tributação. A população de baixa renda suporta uma elevada tributação indireta, evidenciando que são as classes consumidoras e
52
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Vide OCDE (2008).
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trabalhadoras que financiam o Estado por meio de tributos regressivos e
cumulativos.
A contrapartida deste peso tributário é mínima. Os investimentos públicos não crescem proporcionalmente ao esforço tributário exigido dos
contribuintes, evidenciando uma dupla situação de injustiça social. A carga
tributária é suportada pelas classes de menor renda que não recebem a contrapartida necessária em bens e serviços públicos.

4. Mudanças na legislação tributária após 1995
As mudanças tributárias realizadas na Constituição Federal de 1988
apontavam para a descentralização da arrecadação, em sentido oposto ao
da centralização autoritária realizada na ditadura militar. O texto constitucional assumiu maior compromisso com a equidade, tendo como objetivo
tornar o sistema tributário mais justo do ponto de vista fiscal e com melhor
distribuição de seu ônus entre os membros da sociedade.
As principais mudanças no sistema tributário ocorreram no período de
1995 a 2002, com alterações na legislação infraconstitucional, que caminharam no sentido oposto aos princípios básicos do sistema tributário estabelecidos na Constituição de 1988. Essas alterações agravaram a regressividade do sistema tributário brasileiro.
As modificações ocorreram nas leis ordinárias e nos regulamentos tributários, que transferiram para a renda do trabalho e para a população
mais pobre o ônus tributário, alterando o perfil da arrecadação. Dentre as
alterações realizadas, destacam-se as seguintes:
a. instituição dos juros sobre capital próprio, isto é, a possibilidade de remunerar os sócios e acionistas com juros equivalentes à aplicação da
taxa de juros de longo prazo sobre o patrimônio líquido da empresa.
O valor distribuído é dedutível, como despesa, na apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com
base no lucro real, conforme previsto no art. 9° da Lei n° 9.249/1995.
Esta é uma forma secundária de distribuição de lucros e dividendos
aos sócios e acionistas.
b. isenção de Imposto de Renda à distribuição de lucros a pessoas f ísicas, eliminando o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os lucros e dividendos distribuídos para os resultados apurados a partir
de 1/1/1996, conforme reza o art. 10 da Lei n° 9.249/1995. Antes
dessa mudança, a alíquota era de 15%;
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c.

a isenção de Imposto de Renda da remessa de lucros e dividendos
ao exterior e que tem impacto econômico no balanço de pagamentos. Ainda que seja uma medida de atração de capital estrangeiro
ao país – pois a tributação favorecida, aliada à taxa de câmbio valorizada, favorece a remessa de renda para exterior –, é necessário
uma reflexão sobre o impacto dessa medida sobre o saldo de transações correntes do Brasil. Neste caso, deveria prevalecer o princípio
da reciprocidade neste tipo de medida, ou seja, seria concedida a
isenção tributária de lucros e dividendos somente aos países que
adotassem esse critério para as empresas brasileiras.
d. elevação da alíquota do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de
25% para 27,5% determinado pelo art. 11 da Lei n° 9.532/1997;
e. extinção da punibilidade de crimes contra a ordem tributária, até
mesmo sonegação de impostos previstos na Lei n° 8.137/1990, para
os contribuintes em débito para com o Fisco, mediante pagamento
do tributo, conforme o art. 34 da Lei n° 9.249/1995.
Isso significa que ao contribuinte que fizer apropriação indébita – por
exemplo, de imposto de renda retido do trabalhador ou da contribuição
previdenciária – ou emitir nota fiscal fraudulenta, caso seja descoberto,
basta pagar seu débito junto ao Fisco para ficar livre da punição de seis meses a dois anos de prisão. Esta alteração também enfraqueceu o combate à
sonegação tributária no país. A mudança realizada permite concluir que o
crime tributário compensa!
Além destas alterações na legislação tributária, vigentes desde 1995, outros projetos de lei, em trâmite no Congresso Nacional, também contribuem
para o tratamento diferenciado entre contribuintes, privilegiando aqueles
cuja ação no passado foi no sentido de fraudar o Fisco, por meio da prática do descaminho e da falsidade ideológica e material. Os Projetos de Lei
nos 113/2003 e 5.228/2005, tramitando na Câmara dos Deputados e os Projetos de Lei nos 443/2008 e 354/2009, tramitando no Senado Federal, versando
sobre a repatriação de bens e direitos para o Brasil, visam a criação de um
regime de tributação diferenciado por meio da concessão de benefícios tributários e penais, com o suposto escopo de estimular a cidadania fiscal por meio
da retificação da declaração e da repatriação de bens e direitos. Este tratamento diferenciado afronta visivelmente o princípio da isonomia entre iguais
contribuintes ao possibilitar que alguns regularizem sua situação perante o
fisco sem a imposição de qualquer penalidade pecuniária ou criminal e, ainda, com a concessão de estímulos e benefícios de alíquotas diferenciadas.
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5. A reforma tributária necessária: por um sistema
tributário justo
Para se alcançar os objetivos e fundamentos previstos na atual Constituição brasileira, devem-se resgatar os princípios de justiça tributária. O
Estado tem a obrigação de intervir e retificar a ordem social a fim de remover as mais profundas e perturbadoras injustiças sociais. Assim, o quantum
com que cada indivíduo vai contribuir para as despesas do Estado deve
alcançar todos os cidadãos que se acham na mesma situação jurídica, sem
privilegiar indivíduos ou classes sociais. A lei tributária deve ser igual para
todos, e a todos deve ser aplicada com igualdade.
Nesse sentido, é necessário revogar algumas das alterações realizadas na
legislação tributária infraconstitucional após 1996 que sepultaram a isonomia tributária no Brasil com o favorecimento da renda do capital em detrimento da renda do trabalho. Entre essas mudanças destacam-se:
a. fim da possibilidade de remunerar com juros o capital próprio das
empresas, reduzindo-lhes o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
b. fim da isenção de Imposto de Renda à distribuição dos lucros e dividendos, na remessa de lucros e dividendos ao exterior e nas aplicações financeiras de investidores estrangeiros no Brasil;
c. revogação do artigo 34 da Lei n° 9.249/1995, que prevê a extinção da
punibilidade nos crimes contra a ordem tributária definidos na Lei
n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e de sonegação fiscal, previsto
na Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover
o pagamento do tributo ou contribuição social. Além disso, deve-se
também alterar a legislação para que os referidos crimes sejam considerados crimes formais.
Também é necessário reorientar a tributação para que ela incida prioritariamente sobre o patrimônio e a renda dos contribuintes. Como medidas
para dar o devido peso à tributação direta no sistema tributário brasileiro,
bem como para alcançar maior justiça tributária, destacam-se:
a. submissão universal de todos os rendimentos de pessoas f ísicas à
tabela progressiva do imposto de renda, sendo o valor já tributado
abatido como antecipação do ajuste a ser feito no momento da declaração anual do IRPF.
b. recuperação histórica da inflação na tabela do Imposto de Renda,
que sofreu seis anos de congelamento (1996 a 2001), e a manutenção de correção periódica, como as realizadas nos últimos anos.
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d.

e.

f.

g.
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desoneração do IRPF sobre os rendimentos do trabalho assalariado
de baixo e médio poder aquisitivo, com revisão de alíquotas, faixa
de isenção e aumento das possibilidades de dedução de despesas.
regulamentação do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar n° 104/2001, para
permitir à autoridade administrativa desconsiderar atos e negócios
jurídicos que visem a ocultar a ocorrência do fato gerador.
A falta de regulamentação permite que uma pessoa f ísica se constitua como pessoa jurídica com a única finalidade de não pagar impostos e contribuições, pouco restando ao Fisco fazer para impedir
essa conduta. Na prática, o auditor-fiscal não pode valer-se deste
artigo para coibir o fato gerador dissimulado.
implementação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). O sistema tributário brasileiro não alcança apropriadamente o conceito
de fortuna. Muitos bens e direitos, adquiridos em razão direta do
crescimento da renda, ficam excluídos da tributação. A implementação do IGF pode ser uma oportunidade para a prática da justiça
tributária, aplicando-se corretamente o princípio constitucional da
capacidade contributiva.
Entretanto, deve-se atentar para as possibilidades de elisão fiscal
desse tributo, desestimulando, por meio da legislação, atitudes tais
como a transferência de bens da pessoa f ísica para uma pessoa jurídica como forma de burla ao pagamento do imposto;
adoção de progressividade no Imposto sobre a Transmissão Causa
Mortis ou Doação de Bens e Direitos (ITCMD), de competência dos
estados e do Distrito Federal:
Em complementação ao IGF, deve ser introduzida a progressividade
no ITCMD, adotando-se, a exemplo do Imposto de Renda, uma faixa de isenção e uma tabela progressiva de contribuição, conforme o
valor do bem doado ou transmitido.
aperfeiçoamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). Esse tributo, de competência dos estados e do Distrito Federal, possui baixa progressividade e não incide sobre a propriedade de embarcações e aeronaves particulares. Isto porque, como
sucedâneo da antiga Taxa Rodoviária Única, há entendimento jurisprudencial de que ele pode incidir apenas sobre veículos terrestres.
Para corrigir essa distorção, bastaria que fosse inserida na Constituição uma previsão de incidência do tributo sobre veículos auto-

Reforma Tributária: Competitividade, equidade e equilíbrio federativo

h.

i.

motores marítimos e aéreos. Num país como o Brasil, com notórias
distorções de renda, é uma afronta que proprietários de veículos
suntuosos, como jatos, helicópteros, iates e lanchas, sejam isentos
de imposto sobre a propriedade desses bens.
Da mesma forma, o IPVA deve possuir uma progressividade que
reflita a disparidade de renda e de disponibilidade financeira entre
o proprietário de um veículo de alto luxo e o proprietário de um
veículo popular.
tributação dos bens e produtos em função de sua essencialidade, taxando-se mais os bens supérfluos e menos os produtos essenciais à
vida. Também a opção pela tributação, preferencialmente direta, visa
a observar a capacidade contributiva individual e a transparência.
por meio de medidas infraconstitucionais deve-se isentar de tributos os gêneros de primeira necessidade bem como todos os produtos que compõem a cesta básica.

6. Conclusão
Com a adoção das medidas aqui propostas será possível construir uma
reforma tributária neutra sob o ponto de vista da arrecadação – sem, portanto, aumento da carga tributária – com a adoção de um sistema muito
mais justo que o atual.
O fim das renúncias fiscais concedidas aos rentistas propiciaria a possibilidade de uma readequação da tabela de imposto de renda das pessoas
f ísicas, de modo a trazer ao sistema as pessoas que hoje se encontram isentas de tributação ou contribuindo abaixo de suas possibilidades, ao mesmo
tempo em que reduziria a tributação das pessoas que hoje são excessivamente gravadas, notadamente a classe média assalariada.
As medidas de aumento de progressividade na taxação sobre o patrimônio, juntamente com o aumento da progressividade do imposto sobre
a renda, possibilitariam a geração de recursos para que fosse desonerada a
tributação sobre o consumo, tornando mais baratos para a população todos
os gêneros de primeira necessidade, além de outras mercadorias, em especial as que possuem efeito indutor de crescimento sobre a economia, como
insumos à construção civil, eletrodomésticos, automóveis etc.
As medidas propostas neste estudo também trariam maior eficiência à
fiscalização tributária, na medida em que aumentaria a percepção de risco
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na sonegação, o que permitiria integrar ao sistema tributário setores que
hoje escapam da tributação.
Ao contrário do que possa parecer, num primeiro momento, para os
setores mais abastados da sociedade – que pagariam mais para o sustento da nação (na verdade, contribuiriam na medida de sua real capacidade
econômica) –, as alterações propostas no sistema tributário disponibilizarão mais recursos para as classes média e baixa, as quais serão direcionadas
naturalmente ao consumo, trazendo um círculo virtuoso de crescimento
sustentado, que, em última análise, terá significativo impacto positivo nos
lucros dos setores produtivos da sociedade.
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Tributação e
competitividade

Tributação e competitividade
Roberto Nogueira Ferreira53

1. Introdução
Os debates sobre os efeitos perversos da tributação brasileira na competitividade empresarial – com propostas de mudança – tornaram-se mais
contundentes e recorrentes a partir de 1990, marco da abertura comercial.
A Constituição Federal de 1988, ao redistribuir competências e encargos entre os três níveis da federação, está na gênese do processo de deterioração do federalismo fiscal, com efeitos danosos na tributação e, em
consequência, na competitividade das empresas brasileiras.
A União, os estados e os municípios deram início a uma guerra silenciosa, por meio da adoção de medidas isoladas que comprometeram ainda
mais a qualidade do sistema tributário. Enquanto as trocas comerciais eram
relativamente fechadas, modestas, os efeitos negativos do sistema tributário, ainda que relevantes, não tinham a projeção que o tempo lhes conferiu.
A inflação e o câmbio favorecido tiveram papel importante durante longo
período, mascarando questões como produtividade e competitividade, e
até incompetência na gestão de negócios.
A União, ao sentir o efeito da Constituição Federal de 1988 em seu caixa, deu ênfase às contribuições sociais que não são repartidas com estados
e municípios, via fundos constitucionais: FPE (Fundo de Participação dos
Estados) e FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e outros como
os fundos de financiamentos dos setores produtivos das regiões Nordeste,
Norte e Centro-Oeste. Após essa opção, a arrecadação das contribuições
PIS/Pasep, Cofins, CSLL e CPMF cresceu em maior proporção que a soma
da arrecadação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e IR (Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza), tributos repartidos
53
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com estados e municípios por meio dos fundos mencionados. Como elemento agravante, esses fundos constitucionais duplicaram o tamanho ao
longo do tempo, desde o início em 1967, reduzindo ainda mais as receitas
disponíveis do poder central. A Emenda Constitucional n° 18, de 1965, fixou em 10% a participação de estados e municípios na arrecadação total de
IPI e IR via FPM e FPE (20% no total). Em 2010, a transferência via FPM
corresponde a 23,5% da receita de IPI mais IR e a do FPE a 21,5% (total
45%!).
De 1998 a 2010, por exemplo, a arrecadação de IPI + IR cresceu 8,5 vezes
(de R$ 62,3 bi para R$ 248,7 bilhões). No mesmo período, a arrecadação de
PIS-Pasep mais Cofins mais CSLL cresceu 27,7 vezes (de R$ 33,9 bilhões
para R$ 226,8 bilhões). A CPMF, no seu último ano de vigência, 2007, arrecadou R$ 47 bilhões. Esses números são a evidência da opção da União para
contornar o descompasso provocado pela Constituição de 1988.
Os estados federados não ficaram atrás no exercício da criatividade,
adotando medidas que lhes garantissem mais receita direta, já que as transferências federais não acompanharam o ritmo de crescimento das receitas
não repartidas.
Alguns exemplos clássicos dominam a literatura das reações individuais
ou coletivas dos estados, como:
 guerra fiscal para atrair investimentos produtivos;
 guerra fiscal para atrair importações e resultar em receita de ICMS
na transferência do bem importado para outro estado;
 substituição tributária desmedida, liderada pelo estado de São Paulo, que se alastrou pelos demais estados;
 aumento de alíquotas de produtos de consumo obrigatório, concentrando a arrecadação em alguns poucos, com destaque para Energia, Telecomunicações, Petróleo e seus derivados. Antes de 1988
esses produtos eram tributados pelo IUM (Imposto Único Sobre
Minerais, Combustíveis e Energia) com alíquota em torno de 8%;
 defesa intransigente da incidência por dentro do ICMS (Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços);
 exageros no IPVA, tanto no valor quanto na alíquota;
 retenção de créditos fiscais de exportadores;
 não permissão de uso de créditos fiscais de bens de uso e
consumo;
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permissão de uso do crédito fiscal de bens de ativo fixo em longos
48 meses.
Os municípios não poderiam ficar inertes nessa corrida da insensatez.
Valeram-se da extraordinária ampliação do rol de serviços tributados pelo
ISS (LC n° 116, de 31 de julho de 2003) e do uso quase generalizado da alíquota máxima (5%), além de exageros no IPTU.
O resultado dessa combinação de reações individuais não poderia ser
outro senão a deterioração ainda maior da qualidade do sistema, com sérios prejuízos à competitividade do produto nacional. E, igualmente relevante, ampliou-se o grau de dificuldade de qualquer debate racional acerca
de uma proposta de tributação que leve em conta o interesse nacional em
um mundo cada vez mais aberto e competitivo.
Os empresários começaram a se movimentar mais organizadamente,
com foco nos efeitos do sistema tributário na competitividade e passaram
a combater os efeitos cumulativos de alguns tributos. Na medida em que a
concorrência externa aumentava, internamente o tema começou a ganhar
espaço, tanto no meio empresarial (que provocou o debate) quanto no meio
técnico governamental e, mais raro, no meio político. No meio acadêmico, raros e recentes são o foco sob a ótica do efeito perverso da tributação
na competitividade. Há uma clara preferência acadêmica pelo debate do
federalismo fiscal, das teses de centralização ou descentralização, harmonização e relações intergovernamentais.
O meio empresarial, mais objetivo, focou a competitividade – inicialmente em aspectos pontuais. Posteriormente, propôs e insistiu na defesa de
modelos tributários construídos sob esse foco, sem se descuidar da capacidade de geração de receita para os três entes federativos.
Com o aparente esgotamento da possibilidade de uma reforma abrangente, sob o foco da competitividade nacional em mundo cada vez mais
aberto e concorrente, abriram-se canais empresariais de propostas pontuais, numa volta ao começo, sem êxito. Setores empresariais com maior presença política perdem o foco do conjunto e se dedicam a pleitos individuais
que desoneram seus produtos. Em vez de contribuírem para uma solução
consistente, sistêmica e duradoura, individualizam a solução e deterioram
ainda mais um modelo que já não comporta remendos, mas reformas.
Há outros efeitos negativos decorrentes do sistema pós Constituição
de 1988, como desequilíbrios regionais, dualidade tributária com a convivência (negativa) de impostos e contribuições, incidência regressiva, desequilíbrio entre receitas e encargos dos três entes federativos. Mas o efeito
mais negativo para o país, numa visão de longo prazo, é o descaso com a
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competitividade nacional, pois esse descompromisso ceifa empregos e investimentos.
O paradoxo é que ao se discutir a tributação sob a ótica da competitividade, e, ao mesmo tempo reconhecer os demais efeitos negativos, esses
anulam a discussão que sob a ótica empresarial deveria mobilizar o mundo
político, qual seja: a construção de modelo que resulte em fator de estímulo
ao investimento produtivo, à exportação e, ao fim e ao cabo, à geração de
renda e emprego. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), qualquer reforma só tem sentido se reduzir a carga
tributária e primar pela simplificação do sistema.

2. Características estruturais do sistema tributário
A lista abaixo está em todos os estudos razoavelmente sérios sobre a
tributação brasileira. Não se constitui em novidade, mas é importante que
fique registrada nos anais de um debate sério promovido pela Câmara dos
Deputados.
O sistema tributário nacional é:
 complexo, oneroso e causa de insegurança jurídica. Tem excesso de
tributos e obrigações acessórias. É cumulativo e pouco transparente;
 inimigo da produção, das exportações e dos investimentos. Afeta
negativamente a competitividade;
 concentrador de múltiplas incidências sobre uma mesma base (faturamento) e uma mesma função (consumo), pelos três níveis de
governo (IPI+ICMS+PIS+COFINS+CIDE+ISS);
 agente de estímulo de uma competição federativa suicida;
 fator de estímulo à guerra fiscal predatória (tradicional e moderna);
Essa avaliação é tão recorrente, que o Ministério da Fazenda, em 1997,
ao encaminhar uma das muitas propostas de reforma tributária ao Congresso Nacional, faz a seguinte síntese do nosso sistema: “Tem estrutura
obsoleta. Prejudica a competitividade. Induz à sonegação. Não é propício à
harmonização com outros sistemas.”
E ainda complementa: “A globalização e os acordos de integração requerem dicções tributárias comuns ao mundo inteiro, uma espécie de esperanto tributário.”
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Ainda nesse campo da avaliação das características estruturais do sistema tributário nacional, é possível agrupar algumas delas em dois blocos
que também reveladores:
i. Ausência de compromisso com:
 a qualidade sistêmica (obsolescência);
 a competitividade nacional (não propício à harmonização global);
 o investimento produtivo (viés anti: competitividade, investimento, exportação e emprego);
 a simplificação (complexo e caro);
 as boas relações fisco-contribuinte (estimula conflitos);
 o combate à informalidade e à sonegação, ao contrário estimula
a ambos;
 o relacionamento federativo equilibrado (favorece a guerra fiscal).
ii. Elevado compromisso com:
 o caixa dos três entes federativos (uns mais que outros);
 a disputa cada vez maior por receitas cada vez maiores entre
União, estados e municípios;
 o lema: arrecadar o que gastar (quando deveria ser o contrário).
A má qualidade do modelo tributário brasileiros é, sob os mais diferentes ângulos de análise, um dos poucos consensos nacionais. Intriga, pois,
ao cidadão comum, em especial àqueles que investem, produzem, geram
renda e emprego, a inércia que inviabiliza mudanças estruturais com foco
no interesse nacional. Há vinte anos são conhecidas e reafirmadas as externalidades negativas do sistema, mas a cada ano um novo tributo, uma nova
sistemática de arrecadação, uma nova decisão de órgãos fazendários torna
pior o que é ruim.

3. Efeitos na arrecadação dos entes federativos54
Um dos entraves às alterações necessárias focadas na competitividade
nacional, obviamente, é o resultado do modelo tributário na arrecadação da
União, dos estados e dos municípios. O sistema não produz solidariedade
nacional, ao contrário, os três entes são concorrentes, não assumem riscos
e nem projetam efeitos em modelos mais racionais e que assimilem um
54

Todas as tabelas foram retiradas de estudo do economista José Roberto Afonso.
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cooperativismo centralizado – apenas na arrecadação – capazes de gerar
mais receitas e menos efeitos perversos.
Nenhum ente abre mão de sua competência tributária, ainda que em
alguns casos elas se traduzam em mera ficção e baixa arrecadação. O conjunto de tabelas a seguir ajuda a compreender comportamentos que se consagraram enquanto se discutem modelos.
A tabela 1, a seguir, mostra a concentração da tributação sobre dois importantes pilares da competitividade nacional: bens e serviços; e salários e
mão de obra.

Tabela 1
Carga tributária por base de incidência (2010)¹
Base de Incidência

R$ bilhões

% PIB

% Total Per Capita
(R$ 1,00)

Bens e serviços

558,4

15,2%

43,3%

3.006,60

Salário e mão de obra

374,1

10,2%

29,9%

1.379,70

Renda, lucros e ganhos

256,2

7,0%

19,9%

1.379,70

Patrimoniais

46,3

1,3%

3,6%

249,30

Comércio exterior

21,1

0,6%

1,6%

113,57

Taxas

20,9

0,6%

1,6%

112,70

Transações financeiras

26,5

0,7%

2,1%

142,60

Fonte: Estudo do economista José Roberto Afonso
¹ Informações adicionais: PIB: R$ 3.675,0 bilhões.
PIB per capita: R$ 19.864,80
População: 185.712.713
Carga tributária total: R$ 1.290,6 bilhões.
Carga tributária (% do PIB): 35,12%
Carga tributária per capita: R$ 6.949,4.

A incidência sobre bens e serviços, da produção ao consumo final, passando pelas etapas intermediárias de distribuição e atacado, representaram
43,3% do total arrecadado em 2010. Além da tributação sobre a função consumo ser regressiva, afetando mais fortemente as rendas menores, obviamente, aos cidadãos de menor poder aquisitivo, outra característica assusta
quem vem de fora para aqui instalar uma indústria, qual seja, o fato dessa
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incidência se dar nos três níveis de governo. A União, através do IPI e das
Contribuições PIS, Cofins e Cide. Os estados por meio do ICMS, o maior
tributo individual do país. E os municípios, com o ISS. E ninguém fala a
mesma língua tributária, embora pertençam ao mesmo país.
Além dessas duas desabonadoras características, a incidência se dá em
boa parte de modo cumulativo, sem possibilidade de uso dos créditos fiscais de etapas anteriores. Essa característica agrava ainda mais as relações
competitivas com nossos concorrentes externos, pois, ao envolver os três
entes federativos na mesma base de incidência, a solução defendida pelo
meio empresarial há quase duas décadas fica cada dia mais distante. Os
números mostram que distribuir em décimos iguais sobre o PIB as incidências tributárias sobre os três blocos: bens e serviços; salários e mão de
obra; renda, lucros, ganhos e patrimônio; reduziria a pressão sobre a base
que mais afeta a competitividade, além de resultar em maior justiça fiscal.
A tabela 2 objetiva evidenciar a estratégia tributária da União. Nos extremos dos períodos enfocados, a carga tributária em relação ao PIB saiu
de 110 e chegou a 130. O ICMS chegou a apenas 107, evolução bem inferior à da carga total. O ICMS é o tributo que os estados se negam terminantemente a inseri-lo no âmbito de uma base de incidência mais
ampla – por meio de um Imposto Sobre o Valor Agregado (IVA) de administração e receita compartilhada com a União. No mesmo período,
a União investiu pesado em tributos que não são repartidos com os estados e os municípios por meio do Fundo de Participação dos Estados e
Fundo de Participação dos Municípios. Vejam que os tributos não repartidos, de exclusiva competência e arrecadação da União, em vermelho,
cresceram bem mais que todos os demais e muito mais do que o ICMS,
de exclusiva competência e arrecadação dos estados. Já a participação dos
dois tributos (IPI e IR) que são repartidos via os dois fundos mencionados,
evoluíram bem menos. O encaminhamento da conclusão segue na direção
de que um IVA amplo e moderno, compartilhado, além de ajudar em muito
a questão competitiva, de eliminar conflitos federativos, certamente não
colocaria em risco a arrecadação dos estados. Mas os estados preferem a
soberania na competência legal do ICMS, ainda que o comportamento evolutivo da arrecadação seja desfavorável.
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Tabela 2
Evolução da carga tributária, períodos selecionados (% PIB)
Tributos Selecionados
(Número Índice)

1995

2002

2007

2010

Total, em % PIB (100-130)

26,93%

33,37%

35,25%

35,12%

ICMS (100-107)

6,69%

6,97%

6,90%

7,17%

COFINS (100-169)

2,23%

3,44%

3,78%

3,77%

PIS/PASEP (100-131)

0,83%

0,84%

0,97%

1,09%

CSLL (100-148)

0,83%

0,84%

1,25%

1,23%

IR (100-118)

4,38%

5,11%

5,41%

5,19%

IPI (100-53)

1,90%

1,25%

1,17%

1,01%

Fonte: Estudo do economista José Roberto Afonso.

As tabelas seguintes, 3a, 3b e 4, comparam a participação de União, estados e municípios em 1988 e 2010. A tabela 3A evidencia que dos 12,69
pontos percentuais de crescimento da arrecadação em relação ao PIB entre
1988 e 2010, mais de 60% decorreram de tributos federais, e só 27% de tributos estaduais.

Tabela 3a
Divisão da carga tributária entre União, estados e municípios, em % do PIB
(arrecadação direta)
Arrecadação Direta (% PIB)

União

Estados

Municípios

1988

16,1%

5,7%

0,6%

2010

23,8%

9,2%

2,1%

Crescimento em relação ao PIB
no período 1988-2010

61,2%

27,0%

11,9%

Fonte: Estudo do economista José Roberto Afonso.

Na tabela 3B, quando a distribuição é pela receita disponível, a União
aparece com percentual acima de 50%, e o menor crescimento participativo
é das receitas estaduais.
112

Reforma Tributária: Competitividade, equidade e equilíbrio federativo

Tabela 3b
Divisão da carga tributária entre União, estados e municípios,
em % do PIB
(arrecadação disponível)
Arrecadação Disponível
(% PIB)

União

Estados

Municípios

1988

13,5%

6,0%

3,0%

2010

20,0%

8,7%

6,4%

Crescimento em relação ao
PIB no período 1988-2010

51,7%

21,2%

27,1%

Fonte: Estudo do economista José Roberto Afonso.

A tabela 4 mostra o mesmo comportamento, em % do total da arrecadação tributária. Os municípios aparecem como os grandes ganhadores quando se trata de receita disponível (após transferências). A União mantém-se
razoavelmente estável, e os estados, perdedores estáticos, caem muito em
comparação com a receita disponível em 1960.

Tabela 4
Receita direta e receita disponível (+ ou - transferências) por nível de governo, em % do total arrecadado (anos selecionados)
Arrecadação
Direta / Receita Disponível

União

Estados

Municípios

Receita
Direta

Receita
Disponível

Receita
Direta

Receita
Disponível

Receita
Direta

Receita
Disponível

1960

64,0%

59,5%

31,3%

34,1%

4,8%

6,4%

1988

71,7%

60,2%

25,6%

26,7%

2,7%

13,3%

2007

68,9%

57,8%

25,2%

24,7%

5,9%

17,7%

2009

67,7%

56,3%

26,2%

25,4%

6,2%

18,5%

2010

67,9%

57,1%

26,1%

24,6%

6,0%

18,3%

Fonte: Estudo do economista José Roberto Afonso.
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O principal esforço deveria ser voltado para encontrar o modelo mais
adequado ao país em um mundo globalizado, aberto e altamente competitivo. E depois fazer ajustes equalizadores para que União, estados e municípios possam financiar seus gastos. É evidente que um debate sobre gastos é
importante, mas sempre que colocado no meio do debate mais amplo essa
questão inibe e inviabiliza a questão principal. A questão previdenciária e
assistencial corre em paralelo. Com qualquer modelo torna-se a cada tempo mais essencial aprofundar e debate sobre seus gastos em relação ao PIB,
que já superam 11%, enquanto a receita previdenciária vem bem abaixo
(6,31% do PIB em 2010). Apesar do custo político, mudanças devem ser
encaradas pelo lado da despesa previdenciária (muitas delas, assistenciais).
Mas o debate nesta Comissão de Finanças e Tributação é sobre tributação
e competitividade. Voltemos, pois, a ele.
Quando os resultados destacados nas tabelas 3a, 3b e 4 são mostrados, o
risco é desviar-se o debate para a questão participativa e distributiva entre
os três níveis de governo. É uma questão importante, mas esse não deve ser
o foco principal quando se busca um modelo mais competitivo para o produto nacional. Há campo para se discutir os dois temas simultaneamente,
mas as equalizações devem ser feitas de modo a não influenciar negativamente a construção de um novo modelo.

4. Abordagens pontuais

4.1 ICMS: Um imposto com prazo de validade vencido?
Quando o então ICM (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias),
em 1967, foi introduzido no país, seu modelo era o TVA (taxe sur la valeur ajoutée) francês. País unitário, sem problemas de fronteiras internas,
a França, ao contrário do Brasil, não convive com eternos conflitos federativos. O Brasil poderia, naquele momento, sobretudo porque já em pleno
regime militar, em que o Congresso Nacional tinha papel decorativo, ter
dado competência federal ao então ICM. Com não o fez, o ICM (que evoluiu para ICMS) nasceu e permanece na competência dos estados, vício de
origem, fonte de muitos males (ou de todos os males), gerador de conflitos interestaduais insuperáveis. Este é o problema básico. Outros foram se
agregando ao longo de sua extensa vida. Quais?
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Substituição tributária – historicamente, no tempo em que conceitos superavam interesses, só se submetiam ao regime de substituição tributária os produtos de origem em monopólios ou oligopólios
e sujeitos a um varejo atomizado. Exemplos clássicos: cigarros e bebida. A substituição tributária em país federativo é mais problema
que solução. Hoje, os conceitos já não importam e prevalece o valetudo. O foco é o caixa. O estado de São Paulo exacerbou na substituição tributária e, ao fazê-lo, negou o ICMS, transformando-o,
ironicamente, num imposto sobre o valor agregado de característica monofásica, seja lá o que isso for! O que aconteceu no Brasil, em
termos de substituição tributária do ICMS, é um dos sintomas para
se construir um novo modelo.
Guerra fiscal (I) – no início a chamada guerra fiscal tinha objetivos nobres. Alguns estados a praticavam para atrair investimentos
produtivos, fontes de receita e empregos. Criavam situações comprometedoras em uma economia interligada, misturando produtos
finais incentivados e matérias-primas não incentivadas, resultando
em acúmulo de crédito e conflitos interestaduais, sobretudo para
as empresas exportadoras, mas não só para elas. Há anos clama-se
pelo fim desses incentivos que promovem guerras fiscais, mas o
Congresso é composto por representantes de estados que têm interesses a defender e os incentivos se eternizam, apesar dos males.
Minas Gerais foi o primeiro estado a usar o ICMS para atrair indústrias. No final da década de 1960 e até a Lei Complementar n° 24,
devolvia 25,6% dos ICMS arrecadado para quem quisesse se instalar
em Minas, gerar renda e emprego. Hoje, os incentivos estaduais não
têm limites e os governantes oferecem o que têm e o que não têm.
Guerra fiscal (II) – nos anos recentes surgiu uma novidade reveladora do quão deteriorada está a administração do ICMS. A referência é para os incentivos fiscais à importação. Há casos antigos,
como o do Espírito Santo, mas ele está vinculado a questões mais
nobres, como a infraestrutura portuária. Os casos recentes, não.
Estados que nunca importaram zeram a alíquota do ICMS para a
importação ser feita dentro de suas fronteiras. O que ganham? Ganham no trânsito dessas mercadorias importadas para outros estados, que deveria ser o destino original delas. O ganho varia: 7% ou
12%, dependendo do estado de destino. Em síntese, esses estados
se transformaram em comissionados de fronteira, a competência
legal sobre o ICMS virou mercadoria, são uma espécie de sacoleiros oficiais, ainda que alguns dessas leis de incentivo se denominem
115









55

116

pró-emprego. Só se for pro emprego na China, origem preferencial
das bugigangas importadas. Não é dif ícil acabar com essa anomalia,
basta reduzir a zero a alíquota interestadual do ICMS. Esse simples ato, competência do Senado Federal, aniquilaria a comissão de
fronteira. A guerra fiscal, sobretudo a que gera a comissão de fronteira, é outro importante sintoma de que o sistema faliu.
Cálculo por dentro – a regra de que o imposto integra sua própria
base de cálculo (LC n° 87/1995) é um das mais valiosas contribuições à ausência de transparência tributária, um dos princípios da
tributação honesta. Significa dizer que uma alíquota de ICMS de
18% sobre uma base R$ 100,00 não gera um imposto a pagar de R$
18,00, mas sim R$ 21,90. Em alguns produtos, como energia elétrica
e combustível, há casos de alíquotas de 31%, as quais, pela sistemática de cálculo por dentro, resulta numa alíquota real de 44,9%.55 E o
consumidor não tem o mínimo conhecimento disso!
Crédito sobre bens de uso e consumo – desde a edição da LC
n° 87/1995 (Lei Kandir), que aprovou o direito o uso dos créditos
de bens de uso e consumo, esse direito vem sendo sucessivamente postergado. Em dezembro de 2010, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar n° 138, de 29 de dezembro de 2010 que
mais uma vez postergou o uso desse direito. A data limite agora é
31/12/2022! Um atraso, sem dúvida.
Crédito sobre ativo imobilizado – a regra atual permite o uso dos
créditos fiscais de ICMS decorrentes da compra de máquinas e
equipamentos em 48 meses! O avanço tecnológico torna obsoletos
equipamentos e máquinas em prazo inferior. O correto seria uso
integral e imediato, desonerando o investimento produtivo.
Crédito físico ou crédito financeiro? – a legislação atual só permite o
crédito de ICMS de insumos que se incorporam fisicamente ao produto final. O correto seria assumir a sistemática de crédito financeiro:
o que entra gera crédito; o que sai gera débito. O uso da sistemática
de crédito f ísico se configura em aumento disfarçado da tributação.

No final de 2010, o governo federal usou o PLP n° 352, de 2002, para prorrogar a data de
entrada do direito de uso dos créditos fiscais de ICMS sobre bem de uso e consumo. O
mesmo PLP, em um de seus artigos, propunha o fim da regra do calculo por dentro. O que
era para beneficiar o consumidor e aumentar a transparência foi rejeitado. O que prejudicava, foi aprovado. O Congresso Nacional, uma vez mais, perdeu boa oportunidade de
fazer justiça tributária e, no caso, melhor a competitividade.
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Tributação e arrecadação concentrada em insumos básicos fundamentais – hoje, a média nacional de incidência do ICMS sobre três
insumos básicos resulta no seguinte: energia (10% da arrecadação
total), combustíveis (16%), comunicações (12%). Os três representam em média 38% da arrecadação de ICMS. Em alguns estados,
eles representam bem mais. O peso sobre a energia onera o custo
final da cadeia produtiva industrial de modo irreversível e é um dos
fatores que afetam negativamente a competitividade.
 Alíquotas do ICMS – a excessiva liberdade dada aos estados resulta
em mais de quarenta alíquotas reais, construídas a partir de créditos presumidos, redução de base de cálculo de alguns produtos e
outros instrumentos.
 Legislação – um fator adjacente ao quadro de deterioração do
ICMS, o maior tributo do país, é a existência de 27 leis diferentes,
uma por estado. Unificá-las é uma boa iniciativa, mas pode não resolver nenhuma das questões negativas centrais, ao contrário, há
risco é unificar-se o ruim.
 Confaz – o Conselho de Política Fazenda que administra o ICMS,
embora presidido pelo Ministério da Fazenda, age como um clube
de secretários estaduais de Fazenda defendendo interesses, ainda
que legítimos, de seus estados. Uma das críticas mais frequentes é
o baixo grau de comprometimento do Confaz em relação às reais
necessidades dos cidadãos, das empresas e do país. Suas decisões
não levam em conta os efeitos negativos em relação à competitividade nacional. O foco é o caixa.
 ICMS (incidência no destino ou na origem) – à exceção de petróleo
e energia, cuja incidência se dá só no destino, a sistemática atual é
mista, parte no destino e parte na origem. Esse também é um dos
fatores que comprometem a competitividade e geram conflitos interestaduais recorrentes e por vezes insolúveis. É fonte de acúmulos
injustificáveis de créditos de ICMS. As alíquotas interestaduais de
ICMS são hoje de 7% quando o destino são os estados do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. E 12% para os demais estados. Acabar
com as alíquotas interestaduais significa acabar com todos os problemas que decorrem da situação atual, e também com a guerra
fiscal dos importados.
O ICMS – principal tributo do país em se tratando da capacidade de gerar receitas – nasceu com um desvio genético que se deteriorou progressivamente e parece não ter mais conserto. A referência é para a competência
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estadual. Com o tempo, os estados – apesar do Confaz (ou por causa dele)
– tornaram-se inimigos cordiais, o federalismo fiscal assumiu proporções
antagônicas, 27 estados atuando livremente e em ambiente de competição.
4.2 Contribuição patronal ao INSS – desoneração da folha
de pagamento
Para a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo), a racionalidade da incidência do INSS devido pelos empregadores está na folha de pagamento e não no faturamento. O nexo está na
folha. O Estado (INSS) precisa saber quem paga o quê e em nome de quem.
A aposentadoria vincula-se à contribuição que por sua vez vincula-se
ao salário recebido e não ao faturamento da empresa que pagou o salário.
O Estado pode controlar a contribuição pelo valor descontado do empregado na folha de pagamento. Ele tem esse dado, mas a essência da tese é que
a natureza do vínculo – entrada no trabalhador no sistema de seguro social
– está no contrato de trabalho e não que a empresa fatura.
O que deve e pode ser feito é a redução do peso dos encargos trabalhistas na folha de pagamento, de modo se evitar que o custo da mão de obra
seja pressionado irresponsavelmente, sem a mensuração dos efeitos perversos na competitividade do produto nacional.
Retirar a incidência do INSS patronal da folha de pagamento (20%) e obter a mesma receita por meio da incidência de uma contribuição específica
sobre o faturamento (ou ampliação da alíquota de contribuição existente) é
uma punição às empresas inovadoras, de alta tecnologia, sejam industriais
ou prestadoras de serviços. Estima-se que a receita decorrente dos 20% recolhidos ao INSS, em 2011, seja da ordem de R$ 100 bilhões. A título de
ilustração, transferir essa conta para o faturamento ou o valor agregado
significaria ampliar a alíquota da Cofins de 7,6% para algo entre 11% e 12%.
Ou seja, o custo da contratação de mão de obra reduz, em contrapartida ao
crescimento do custo de produzir e faturar. O resultado pode ser negativo
para a competitividade.
Das propostas em discussão, o entendimento é o seguinte. A proposta da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), de zerar o INSS da
indústria e transferir a conta para comércio e serviços via aumento de PIS
e Cofins não merece aprofundamento da análise. A justificativa da Fiesp de
que a indústria recolhe mais impostos (36,7% do total), enquanto o comércio (16%) e os serviços (13,4%) recolhem bem menos por si só a desqualifica.
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A proposta de zerar a incidência na folha e buscar a mesma receita por
meio da criação de nova CPMF, que circula em alguns gabinetes, amplia a
distância em relação aos nossos concorrentes, afasta-nos ainda mais do esperanto tributário. Inimaginável tributar movimentação financeira e deixar
a previdência refém dos humores financeiros. A CNC concorda com a afirmação do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa,
nesta comissão, descartando o uso da movimentação financeira como base
de cálculo tributária. E espera que esta posição seja sustentada pelo lado
político do governo federal.
A CNC entende que a contribuição – patronal e do trabalhador – deve
ter como base o salário pago. É peremptoriamente contra retirar a contribuição da folha de pagamento e criar um tributo sobre o faturamento para
compensar a renúncia de receita. Há outros meios de estimular o emprego,
se esse é o fator que motiva a intenção. Há, ainda, que se considerar o fato
de que a incidência na folha é condição importante para a futura implantação de um sistema previdenciário de capitalização, que só depende da
implementação do fundo prescrito no art. 250 da Constituição.
Se for para desonerar a folha, como sinalização positiva à geração de novos
empregos, a CNC entende que a contribuição patronal ao INSS poderia ser reduzida em até seis pontos percentuais à razão de um ponto percentual ao ano,
sem criar nova fonte de incidência tributária. O comportamento da arrecadação tributária mostra que é possível cobrir com folga essa renúncia estimada de
R$ 5 bilhões/ano. E o uso integral da Cofins e da CSLL, conforme preconizado
na Constituição Federal, dá segurança para redução até mais expressiva.
O debate evoluiu para o experimento. Alguns segmentos selecionados56
terão a alíquota da contribuição patronal ao INSS, incidente sobre a folha
de pagamento, zerada. Em contrapartida, sobre o faturamento desses segmentos incidirá uma nova contribuição (1,5% sobre o faturamento bruto
descontado o total exportado, incidindo cumulativamente57). É um modelo
fadado ao fracasso, a menos que dele resulte maior arrecadação tributária
para a União. Se isso ocorrer, o risco da experiência-piloto se transformar
em novo modelo é iminente. Nesse mesmo ciclo de debates, o secretário
executivo do Ministério da Fazenda aparentemente descartou a adoção de
um imposto tipo CPMF incidente sobre a movimentação financeira. Três
meses depois, representantes do governo federal e governadores defendem
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Ver Medida Provisória n° 540, de 2011. A referência é para o setor calçadista, moveleiro,
têxtil e TI.
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Alíquota de 1,5% para o setor calçadista, moveleiro e têxtil, e 2,5% para TI. Agrava o fato e desnuda o descompromisso com a competitividade a criação de uma contribuição cumulativa.
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abertamente a volta da CPMF, mais uma vez sob justificativa de uso exclusivo dos recursos em saúde.58 Dá para acreditar em debate sério sobre
tributação e competitividade quando se envolve governadores de estado?
4.3 Cumulatividade: viés anticompetitivo
Um dos elementos negativos do nosso sistema tributário é a cumulatividade, que resulta na impossibilidade de uso e/ou em acúmulo de créditos
fiscais. Isso ocorre por força mandamentos legais, abuso de autoridade de
governos estaduais (ICMS) e outros mecanismos mencionados no texto.
Na medida em que os créditos se acumulam, aumenta a arrecadação do
tributo específico relativo ao crédito acumulado (ICMS – PIS – COFINS)
e a empresa paga mais e mantém o crédito em sua contabilidade como um
ativo que onera o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro
líquido. A cumulatividade deveria ser banida do sistema tributário brasileiro, mas isso só ocorrerá quando um novo modelo for construído. Alguns
resquícios sobreviverão, por exemplo, como os decorrentes de avanços
como a tributação pelo método simplificado. Mas o conceito de cumulatividade deveria ser expurgado do vocabulário tributário.
O setor empresarial, no início da década de 2000, levou esse problema
às autoridades econômicas. As contribuições PIS e Cofins, ambas então
cobradas apenas sobre o faturamento, eram fonte de cumulatividade e começavam a pressionar negativamente a competitividade da empresa brasileira. Em algumas cadeias produtivas, a cumulatividade representa 10%
a mais em relação ao preço do concorrente externo, ou seja, um convite à
perda de mercado.
O governo cedeu aos argumentos, mas viu na alteração pretendida pelos
empresários um bom momento para ampliar suas receitas e, pior, as alterações promovidas não eliminaram integralmente os elementos cumulativos
da cobrança das duas contribuições.
A primeira experiência foi feita com a contribuição PIS, em função se
sua menor magnitude. Sua arrecadação baseava-se na incidência de uma
alíquota de 0,65% sobre o faturamento bruto. Estudos mostraram que para
se reproduzir a mesma arrecadação do sistema anterior, a alíquota a incidir
sobre o valor agregado deveria de 1,32%. Mas o governo federal decidiu não
correr riscos (que não havia) e fixou a alíquota em 1,65%. Só essa decisão
58
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Ver PLC n° 306, de 2008, que cria CSS (Contribuição Social para a Saúde), nos moldes da
CPMF.
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resultou em aumento de 25% na arrecadação do PIS. A Lei n° 10.637, de 30
de dezembro de 2002, que alterou a sistemática de cobrança, fixava em seu
artigo 12 que até 31/12/2003 o Poder Executivo submeteria ao Congresso Nacional um projeto de lei para tratar na cobrança não cumulativa da
Cofins. No parágrafo único do mesmo artigo especificou-se ainda que: “o
projeto conterá também a modificação, se necessária, da alíquota da contribuição PIS/Pasep, com a finalidade de manter constante, em relação aos
períodos anteriores, a parcela de arrecadação afetada pelas alterações introduzidas por esta lei”.
Nada se fez, evidentemente, a arrecadação da contribuição PIS cresceu muito e a lei que alterou a sistemática de incidência da Cofins (Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003), adotou o mesmo modelo da incidência
do PIS. O resultado é que a alíquota da Cofins – que poderia de 6,1% – foi fixada
em 7,6%, sem a regra de rever alíquotas caso a arrecadação se elevasse muito (e
a arrecadação da Cofins disparou).
A nobreza da mudança da forma de incidência terminou por ser veículo
de aumento da arrecadação e, pior, sem eliminar a cumulatividade, pois se
adotou o critério de apuração base versus base, abriram-se inúmeras exceções e muitas atividades continuaram no regime anterior, créditos não
foram permitidos, etc. O correto seria a adoção do método imposto versus
imposto, que poria fim ao modelo cumulativo.
Dados do Ministério da Fazenda, já em 2006, apontara que 1,9% do PIB
derivam de incidência cumulativa, assim distribuída: ISS (0,4% do PIB –
R$ 14,7 bilhões), Cide Combustíveis (0,2% do PIB – R$ 7,35 bilhões), ICMS
(Créditos não compensados – R$ 0,7% do PIB – R$ 25,7 bilhões), PISCofins (Créditos não compensados – 0,6% do PIB – R$ 22 bilhões).
Em 2010, dos R$ 180 bilhões arrecadados de PIS e Cofins, cerca de
R$ 60 bilhões se deram pela sistemática cumulativa.59 Nos longos debates
sobre a não cumulatividade da contribuição PIS, duas correntes se debateram sobre o tema. De um lado líderes representantes dos empresários; de
outro, ministros e técnicos do governo federal. Enquanto o primeiro grupo
ingenuamente falava em competitividade, isonomia em relação aos nossos
concorrentes, esperanto tributário, elevar o nível das exportações brasileiras; o grupo governamental usou a pressão empresarial para fazer mudanças paliativas que não eliminam a cumulatividade, mas, em compensação,
faz o que os governos sempre querem: aumentar a arrecadação.
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Cálculos do economista José Roberto Afonso.
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4.4 Créditos fiscais acumulados ou dívida pública disfarçada?
Embora já abordada no texto, a questão dos créditos fiscais acumulados – tanto no governo federal quanto nos estaduais – deve ser sempre
destacada por se tratar de um dos elementos mais negativamente surpreendentes na relação fisco – contribuinte. Os entes públicos, que cobram
o cumprimento das leis, deveriam ser os primeiros a cumpri-las. Não é o
que ocorre quando se trata de questões tributárias. Nesses casos, prevalecem a arrogância e a prepotência dos administradores, que simplesmente
se apropriam de recursos que pertencem ao contribuinte. Nessa janela o
objetivo é tratar especificamente dos exportadores. O trato diferencial que
os exportadores têm – imunidade tributária constitucional – é punido com
o acúmulo de créditos fiscais de operações anteriores.
A situação agrava-se a cada ano, a despeito de soluções mágicas serem
anunciadas em planos governamentais cercados de larga mídia. Após os anúncios, as medidas caem na vala comum da burocracia federal. Os números são
expressivos. Estimativa do Estoque Acumulado de créditos fiscais decorrentes
da exportação apontam para valores eferentes ao ICMS da ordem de R$ 40
bilhões, e valores referentes ao IPI-PIS-Cofins60 da ordem de R$ 20 bilhões.
A desoneração integral da exportação, no campo federal (IPI-PISCofins) representaria, segundo valores de 2010, apenas R$ 2,9 bi/ano, ou
seja, 0,4% da receita administrada pela Receita Federal do Brasil! Medidas
simples evitariam novos acúmulos, mas o estoque existente perduraria e
necessitaria de solução, para não se configurar em calote.
Esse é um dos quadros mais sombrios na relação fisco-contribuinte. Se o
contribuinte não pagar, é autuado e tem o débito acrescido de multa e correção monetária. Os governos, sem nenhum constrangimento, dificultam o
acesso a créditos fiscais legítimos, cujo uso deveria automático.
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Após o Ciclo de Debates na CFT-CD, o governo federal lançou o Programa Brasil que promete acabar com o represamento de créditos fiscais de PIS e Cofins. E quanto ao ICMS?
Quando os governadores irão adotar procedimento ético nesse campo? O plano também
promete reduzir a zero o numero de meses (hoje, 12 meses) para uso dos créditos fiscais
de PIS e Cofins decorrentes de aquisição de máquinas e equipamentos para o ativo imobilizado. E como fica o direito de uso dos créditos do ICMS incidente sobre os mesmos
produtos, para os mesmos fins, hoje fixado em 48 meses?
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4.5 Desonerar exportações, investimentos em produção
Uma das alternativas para desonerar exportações, investimentos e produção está no próprio Congresso Nacional. Circula nesta Casa, em regime
terminativo, já aprovado no Senado Federal, e nesta Comissão de Finanças
e Tributação, o PL n° 6.530, de 2009, com parecer pela juridicidade e constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça.
O Projeto de Lei n° 6.530, de 2009, que dá solução adequada ao acúmulo
de créditos federais (ao Congresso restaria buscar a solução dos créditos
no âmbito do ICMS, de competência dos estados) tem as seguintes características básicas.61
 Informação básica:
 o PL altera a cobrança de PIS, Cofins e IPI, visando transformálo, de direito e de fato, num autêntico imposto sobre valor adicionado, como no resto do mundo e como defendido em propostas do
governo federal e em candidaturas presidenciais.
 Objetivos:
 fomentar a produção, a renda e o emprego no Brasil;
 equiparar a tributação da produção nacional à importada; e
 desonerar definitivamente exportações e investimentos produtivos, ao menos em relação aos tributos indiretos federais.
 Objetos:
 adota regime de crédito financeiro no lugar do (ultrapassado) f ísico – criado em 1965 no Brasil e não mais seguido no resto do
mundo; e
 amplia a oportunidade para aproveitamento de créditos acumulados ao permitir: (1) consolidação com outras empresas do mesmo
grupo; e (2) compensação contra a contribuição previdenciária.
 Conceituação dos efeitos:
 não há renúncia de receita porque se trata de adaptar a sistemática de cobrança do imposto para tornar efetivo o princípio já previsto na Constituição da não cumulatividade (global
para o IPI e para regime próprio no caso do PIS-Cofins) e também
aceito pela OMC e seguido por mais de uma centena de países
que adotam o IVA;
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O texto em itálico foi retirado de estudo do economista José Roberto Afonso.
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 em termos conceituais, não haverá perda de arrecadação mas, sim
o fisco federal deixará de arrecadar e reter recursos que não lhe
pertence (porque os tributos já são não-cumulativos), mas os contribuintes não conseguem aproveitar os créditos diante das regras e
das práticas atualmente adotadas; de fato, crédito tributário acumulado nada é mais do que uma dívida pública disfarçada; e
 como não será concedido qualquer incentivo, benef ício ou vantagem, não ser aplica ao projeto de lei o disposto na lei de responsabilidade fiscal quando exigia compensação financeira contra
nova renúncia.
 Arrecadação alvo:
 só uma parcela relativamente pequena do total da arrecadação
federal está exposta aos efeitos do projeto: em 2010, embora Cofins e PIS tenham arrecadado cerca de R$ 180 bilhões, a proposta
produzirá efeitos apenas sobre o chamado regime não cumulativo, que arrecadou apenas R$ 60 bilhões e respondeu por apenas
7,5% do total da receita federal no ano (R$ 806 bilhões), o que
mostra que o alcance é bastante limitado; e
 não se contou o IPI porque se tornou um imposto seletivo e, como
tal, representa um risco menor de acumulo de crédito; mas mesmo somada ao regime não-cumulativo das contribuições, a soma
arrecadada subiria para R$ 100 bilhões e a exposição ao projeto
seria de 12,4% da receita global, uma proporção ainda limitada.
A Receita Federal deixaria de reter o que não lhe pertence em torno de
três tipos de créditos a que passaria a conceder e a restituir:
 bens de capital
 exportações
 bens de uso e consumo
O efeito da desoneração de investimentos produtivos compreende apenas o capital de giro que hoje o investidor perde porque leva até 2 anos para
aproveitar os créditos de Cofins-PIS.
 É uma perda limitada, que caiu junto com a taxa de juros e, infelizmente, com a baixa taxa de formação bruta de capital fixo
no país;
 O próprio governo federal já vem permitindo o crédito integral e
imediato em vários regimes especiais. Portanto, o projeto nada cria,
apenas generaliza essa prática corrente do governo e que autoridades econômicas já prometeram conceder até o final deste ano;
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 Além disso, há o óbvio efeito multiplicador da desoneração uma
vez que certamente barateará o custo dos bens de capital e fomentará o investimento e, por conseguinte, a produção nacional; e
 Em suma, sugere-se não computar qualquer efeito financeiro.
O efeito da desoneração de exportações compreende duas situações: o estoque passado de créditos acumulados e os fluxos futuros a serem aproveitados:
 a proposta visa apenas o futuro na intenção de evitar que novos
créditos venham a ser acumulados;
 com a sensível queda dos manufaturados na pauta das exportações e com o planejamento dos exportadores que procuram evitar
exportar mais de 40% do total de suas vendas, os efeitos da desoneração ficaram bastante limitados;
 estudo recente da Fiesp calculou que a restituição de todos os impostos aos exportadores industriais montaria a R$ 8,8 bilhões.
Porém, é preciso excluir desse montante a parcela do ICMS, que
certamente é majoritária. A sugestão é adotar a mesma proporção observada em relação ao estoque de créditos acumulados que
segundo o mesmo estudo seria de R$ 40 bilhões no caso do ICMS e
de R$ 20 bilhões dos tributos federais. Assim, a parcela de 2/6 dos
R$ 8,8 bilhões a serem restituídos aos exportadores implicaria
que R$ 2,9 bilhões corresponderiam a tributos federais; e
 o efeito esperado da desoneração de exportações (R$ 2,9 bilhões)
equivaleria a apenas 3% do que se arrecada pelo regime não
cumulativo – supondo que todos os exportadores estivessem nesse regime. O mesmo efeito em termos globais é verdadeiramente
irrisório: 0,4% da receita federal em 2010 seriam impactada
pela desoneração de exportações.
O efeito da desoneração de bens de uso e consumo é mais dif ícil de ser
mensurado – ainda assim, é importante lembrar que ela se limita apenas ao
bloco de contribuintes do regime não-cumulativo.
 No caso do IPI, o efeito é marginal porque, como já foi dito, sua
incidência está concentrado em poucos produtos; e
 No caso do Cofins-PIS e apenas do regime não cumulativo, se
pode considerar que uso e consumo representariam 15% do total
das compras e, por hipótese, se aplicar a alíquota agregada de
9,25% (7,6% e 1,65%) sobre a arrecadação (R$ 60 bilhões), que
resultaria em um efeito de R$ 5,5 bilhões.

125

Os dois efeitos, da desoneração de exportações e dos bens de uso e consumo, podem ser estimados em R$ 8,4 bilhões.
 Conclusões:
 em contexto de Real sobrevalorizado e taxa de investimento nacional reduzida, é mais do que premente desonerar definitivamente as exportações, os investimentos e a produção;
 o projeto de lei equaciona a questão no âmbito do PIS-Cofins-IPI;
 depois será preciso alterar a Lei Kandir para resolver o problema
do ICMS;
 não haverá renúncia porque o fisco apenas deixará de receber o
que nem deveria estar sendo arrecadado;
 ainda assim, os possíveis efeitos negativos são diminutos e podem
facilmente serem compensados por medidas administrativas
(como o reajuste dos preços dos combustíveis sujeitos a CofinsPIS) ou por mudanças promovidas por medida provisória (como
o aumento de alíquota para grandes contribuintes e a substituição nas importações);
 o fisco também pode aproveitar essa oportunidade para incentivar o uso da nota fiscal eletrônica ao condicionar, na regulamentação do projeto de lei, que os créditos de bens de uso e consumo e
o aproveitamento dos créditos acumulados, inclusive por exportadores e por investidores, serão restritos ou agilizados naqueles
casos em que as compras forem feitas no âmbito daquele sistema
eletrônico, o que vai acelerar a fiscalização e disseminar tal prática no país.
Sem comentários. O projeto de lei que resolve o problema tributário em
relação às contribuições PIS e Cofins já foi aprovado no Senado Federal. Também já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados e se encontra pronto para ser votado na Comissão de Constituição
e Justiça. Por que não votá-lo? Que forças impendem o desfecho favorável?

5. Pequenos ajustes no presente = grandes desajustes
no futuro
Nos últimos vinte anos o setor empresarial debate e propõe medidas de
natureza tributária focadas na competitividade. O marco é a revisão constitucional de 1993. De lá aos adias atuais o mundo mudou, as fronteiras comerciais
126

Reforma Tributária: Competitividade, equidade e equilíbrio federativo

desapareceram, a competição externa é intensa, há uma guerra comercial em
que só os países bem preparados terão futuro. No século XXI os países não
guerreiam por territórios, mas por investimentos e empregos. Nesse contexto,
a existência de um modelo tributário que fale a mesma língua dos nossos concorrentes e que não dê vantagens comparativas a eles é essencial.
Nesse período, a União, os estados e os municípios caminharam sempre
no limite da irresponsabilidade tributária e fiscal. A opção estratégica de arrecadar o que gastar (e não o contrário) pode comprometer o futuro. Não é
possível que os administradores públicos não se tenham dado conta que já
foi alcançado o limite extremo do uso da tributação com foco único no caixa.
Eles também – União, estados e municípios – usaram e abusaram do
princípio da comodidade: CPMF, Substituição Tributária, bases presumidas,
penduricalhos em insumos importantes (energia e combustíveis), incentivos
fiscais sem vinculo com produção e geração de emprego, etc.
É clara a opção por ajustes fiscais pela via da receita e isso compromete a
qualidade do sistema, pois a visão é curta e os resultados necessitam ser imediatos. Mas o rescaldo dessa opção pode ter consequências dramáticas para
a economia brasileira. Quem deve liderar o exercício técnico e político de
soluções que interessam efetivamente à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro, e não tão somente ao caixa de cada dos entes federativos, isoladamente?
Historicamente, os administradores públicos e a classe política jamais se
preocuparam com o peso dos encargos trabalhistas na folha de pagamento.
Nem com os efeitos perversos da tributação na competitividade nacional. Há,
também, um claro desprezo pelas repercussões econômicas na arte de tributar
nesse federalismo canhestro, competitivo, não cooperativo e até antagônico.

6. Ajustes pontuais com características estruturais
Enquanto a reforma necessária não vem, alguns ajustes pontuais que
refletem ganhos de competitividade poderiam ser adotados.
Alguns exemplos:
i. definição de regras claras, confiáveis e estáveis sobre créditos fiscais
federais e estaduais. Respeito aos créditos;
ii. fim da tributação sobre o investimento produto (na construção de
uma usina hidrelétrica, antes dela começar a gerar energia, há um
custo tributário embutido de 40%!;
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iii. ICMS: o estabelecimento de um regulamento único pode contribuir
para uma tributação mais adequada e contemporânea. O Confaz –
com seu autoritarismo sem voto – deveria ser extinto ou modificado;
iv. as alíquotas do ICMS deveriam obedecer a um teto e serem no máximo de cinco;
v. ICMS: é justo, transparente e urgente acabar com o cálculo por dentro na apuração do imposto;
vi. ICMS: disciplinar a substituição tributária ou desistir do ICMS,
pois a substituição tributária (como regra) é a negação do imposto;
vii. reduzir a burocracia. Nos últimos anos a Receita Federal teria produzido duas novas normas a cada hora (Fiesp). Custo de conformidade – para administrar e pagar tributos – é muito elevado no
Brasil. Estima-se que representa acréscimo da ordem de 10% da carga tributária das grandes empresas.
Não me alinho aos que defendem apenas ajustes pontuais. A prioridade
é criar um novo modelo. Mas também não posso ser ingênuo e descartar
a ideia de que determinados ajustes – que têm características estruturais e
até mesmo pedagógicas – não devem ser descartados. A lista acima é um
convite à reflexão e ao debate. O que não é aconselhável são as concessões
pontuais que beneficiam setores em prejuízo de outros.

7. Um sistema internacionalmente alinhado
O Brasil necessita de um sistema tributário poliglota, que seja comparável ao de nossos concorrentes, que permita mensurar e comparar seus
efeitos na competitividade nacional. Um sistema que se aproxime do que se
chamou em 1995, esperanto tributário.

8. Modelo a ser seguido
O IVA nacional de administração compartilhada entre os três entes federativos e repartição imediata e automática da receita pelo estabelecimento bancário.
IVA = ICMS + PIS + Cofins + Cide + IPI + ISS.
Transição de cinco anos como garantia da não perda de receita. Pode-se chegar ao IVA amplo por etapas, incorporando-se O ICMS e o ISS
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depois de testada a eficácia e a operacionalidade do IVA apenas com tributos federais.
No marco zero, incorporar a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) ao Imposto sobre a Renda.
A PEC n° 233 se aproximou desse modelo, avançando em direção a um IVA
federal, mas pecou por não incluir o IPI e também por consagrar conceitos
que precisam ser derrubados, com o cálculo por dentro do ICMS. Também
não foi clara e incisiva em relação aos créditos fiscais. Pecou ainda mais por
não prever uma regra futura de inclusão do ICMS e do ISS no IVA proposto.
É fundamental que um IVA amplo adote o princípio do crédito financeiro.
Na esteira de mudanças mais profundas, há que simplificar os impostos
sobre a propriedade de bens (IPTU, IPVA, ITBI, ITCM e ITR). Deve-se
também manter os tributos regulatórios: importação, exportação, IOF.
Alguns avanços devem ser preservados, ainda que não seja clara a relação entre eles e a competitividade, mas no contexto tributário nacional,
interno, são importantes. A referência é para: Instituição do IR Lucro Presumido. Alcança milhões de empresas. É um modelo que atende ao princípio da simplicidade e não onera exageradamente. Instituição do Simples;
Instituição do Simples Nacional; Instituição do Micro Empreendedor Individual. Representam avanços – econômicos e sociais – mas têm de ter
regras de saída. Devem focar o crescimento da empresa que, uma vez crescida, deve caminhar por conta própria, sem a eterna bengala do estado. Os
tetos que conceituam esses portes devem ser estáveis e duradouros, não se
justificando elevá-los de tempo em tempo.

9. Conclusões
O que defendo, repito para enfatizar, e também a entidade que represento,
é um modelo tributário poliglota, que fale a nossa língua e também a de nossos concorrentes, adequado às necessidades econômicas, infraestruturais e
sociais do país e sua crescente importância econômica no mundo globalizado.
As propostas de reforma tributária e demais medidas tributárias infraconstitucionais, com raríssimas exceções, têm mais ou menos as mesmas
características:
 Focam exclusivamente o caixa de União, estados e municípios.
 Têm visão curta em relação à competitividade nacional.
 O olhar sobre o interesse do país e da sociedade é distante.
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 Ficam longe do desejado esperanto tributário.
Por fim, recomendo ao Congresso Nacional que antes do trâmite legislativo, submeta toda e qualquer proposta tributária – ampla ou pontual – a
cinco perguntinhas básicas. Se duas ou mais respostas forem negativas, a
proposta deve ser rejeitada ou revista para adequá-la aos legítimos interesses da sociedade brasileira:
 Contribui para a geração de emprego e renda?
 Contribui para ampliar as exportações brasileiras?
 Contribui para melhorar a competitividade?
 Leva em conta o interesse da sociedade brasileira?
 Estimula investimentos produtivos?
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Tributação e competitividade
Renato Conchon62

1. Introdução
Este artigo tem como objetivo demonstrar o modelo tributário brasileiro
e alguns fatores que contribuíram para o crescimento da carga tributária,
os impactos causados pela estabilização do Plano Real, e quais os principais
tributos, além de mostrar a qualidade e a capacidade de geração de receita
do atual sistema tributário brasileiro.
Thomas Hobbes, em seu célebre livro, Leviatã de 1651, comenta sobre
a necessidade de formação de um poder central, o qual deve representar e
coordenar os interesses dos indivíduos que fazem parte dessa sociedade,
pois o homem por si só, dotado de vontade própria, seria incapaz de seguir
as leis da natureza ou preceitos morais da lei natural. Com essa afirmação,
verifica-se que a missão primordial do Estado é assegurar ao homem, os
meios para que ele possa viver com dignidade.
Embora o Estado disponha de uma série de mecanismos para promover
o financiamento de suas atividades normalmente se utiliza da tributação
para a arrecadação das receitas públicas. Mas para que isso ocorra da forma mais natural possível, faz-se necessário que o Estado desenvolva um
sistema tributário que satisfaça as necessidades da sociedade. Sendo assim,
é preciso determinar as necessidades sociais, assim como a satisfação das
necessidades de receitas por parte do Estado, e os benef ícios recebidos pela
sociedade com a carga tributária. Ao longo do tempo, desenvolveu-se uma
série de discussões sobre quais seriam as reais funções de um governo central para a sociedade.
O Estado busca por meio da arrecadação, administração e emprego dos
meios que lhe possibilitarão o desempenho das demais atividades que constituem a sua finalidade própria: políticas, sociais, econômicas, administrativas,
62
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educacionais e todas as necessárias à realização do interesse público. Devido
a essa busca incessante do Estado de auferir a excelência no atendimento de
suas obrigações, é necessária a arrecadação de receitas junto a seus cidadãos
para que possa fazer jus a essa necessidade coletiva, devido a isso, os tributos
são tão antigos quanto à atividade humana.
O economista Adam Smith em seu livro A Riqueza das Nações já tratou
dos impostos, afirmando que estes devem ser planejados para incidirem
somente sobre a renda, o lucro e os salários, ou então sobre os três tipos de
rendimento. Mas antes de analisar cada imposto específico, ele afirmou que
o estado deveria seguir algumas regras para tributação, que permanecem
válidas até os dias de hoje. São elas:
i. equidade: os agentes econômicos devem contribuir com o máximo
de sua capacidade para estimular o crescimento e a melhoria dos
serviços que o Estado oferece;
ii. certeza: o imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser
fixo e não arbitrário. A data do recolhimento, a sua forma e a quantia a pagar devem ser claras e evidentes para o contribuinte;
iii. conveniência para o pagamento: todo imposto deve ser recolhido
no momento e na maneira que forem mais convenientes para o contribuinte;
iv. economia no sistema arrecadador: um imposto pouco criterioso
representa uma grande tentação para a sonegação, por outro lado,
impostos com certa dificuldade de apuração, exigem inúmeras pessoas com conhecimento técnico para a apuração e recolhimento,
dessa forma aumentando os custos do proprietário das terras ou
dos negócios.
Seguindo estas premissas básicas, o Estado estaria garantindo a eficiência econômica. Trazendo as ideias de Smith para a realidade brasileira, há a
necessidade de harmonizar o federalismo fiscal das três esferas do governo
para criar um ambiente favorável, com um sistema organizado, sem excesso
de tributação e obrigações acessórias, como ocorre hoje.
Muitas destas ideias são válidas e utilizadas nos dias de hoje, em
maior ou menor grau. O importante é ter em mente que seria necessário
uma adequação na forma de tributar para que não haja distorções e disparidades entre os entes tributados, para que haja uma equidade na proporção
paga, e que estes tenham uma contrapartida justa e que o Estado seja com
os recursos dos impostos, fonte de fomento da economia.
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2. Finalidades e formas dos tributos
A contraprestação do Estado deve ser a correta aplicação das receitas
provindas da arrecadação dos tributos, frente às necessidades públicas ou
coletivas. Assim, alcançar o bem estar do povo abrange toda a sociedade. Isso significa distribuir a renda, prestar assistência a todos os cidadãos,
dispondo-lhes qualidade e igualdade nos serviços da saúde, educação, alimentação, habitação, saneamento, transportes, segurança, estrutura urbanística, justiça, entre outros.
Quando foram estabelecidas as funções do Estado e as fontes de recursos para sustentá-las, o legislador da Constituição Federal de 1988 tentou
separar a função de seguridade social e a previdência social, instituindo,
para este fim, contribuições sociais e definindo a obrigatoriedade das cobranças aos trabalhadores e empregadores.
Definiu que as receitas de concursos de prognósticos também seriam
destinadas ao suprimento da seguridade social. Estas fontes de recursos
têm a contraprestação específica de suprir as aposentadorias e pensões. No
entanto, o legislador garantiu a insuficiência de recursos necessários à sustentação das aposentadorias e pensões, determinando, no art. 195 da Constituição a obrigatoriedade da União, estados, Distrito Federal e municípios
disporem de recursos orçamentários para a seguridade social.
Há de se observar que o legislador, ao definir que recursos orçamentários seriam destinados para a seguridade social e previdência social, normatizou que também os impostos auxiliariam na sustentação dos gastos
com aposentadorias e pensões.
Integram as fontes de sustentação do bem estar social, voltadas ao amparo dos trabalhadores no aspecto de sua formação, o seguro desemprego e
abonos, as arrecadações originadas do PIS e do Pasep, previstos no art. 239
da Carta Magna. “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
Assim, em seu § 5º do art. 165, prevê que o orçamento anual compreenderá
a definição de recursos para as despesas da seguridade social, entre outros.
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3. Carga tributária
A forma mais adotada para a quantificação da carga de impostos de uma
economia é fazer uma relação direta entre as receitas arrecadas pelo Estado,
através do pagamento de tributos por parte da sociedade, e a riqueza total
produzida pela nação, mais conhecido como sendo o Produto Interno Bruto.
Em outras palavras, trata-se de analisar quanto do total da riqueza do país
foi destinado, através dos tributos, para as mãos do governo. Os dados relacionados à carga tributária no Brasil apresentam forte tendência à elevação.
“(...) a tendência à elevação da carga tributária ao longo dos anos 90
decorreu principalmente do aumento da carga de tributos incidentes
sobre bens e serviços, explicado em boa parte pelo crescimento da carga
de impostos cumulativos, que do ponto de vista econômico, são de pior
qualidade, prejudicando o desempenho do setor produtivo.” (GIAMBIAGI e ALÉM, 2000, p. 247)
O aumento da arrecadação tributária não ocorre apenas na esfera da
União, estendendo-se também às demais esferas do governo, ou seja, a estadual e a municipal. Os tributos estaduais passaram de R$ 26,3 bilhões63
(7,4% do PIB) em 1992, portanto antes do Plano Real, para R$ 34,3 bilhões
em 1994 (7,2% do PIB), ano de implantação do Plano Real, e R$ 336,7 bilhões em 2010 (9,1% do PIB). O aumento de arrecadação tributária na esfera
do governo municipal pode ser observado através dos seguintes dados: no
primeiro ano do Plano Real, em 1994, a arrecadação municipal foi de R$ 4,2
bilhões (0,9% do PIB), passando para R$ 15,1 bilhões (1,4% do PIB) no final
da década, e seguindo uma trajetória crescente, chegou aos R$ 57,2 bilhões
no ano de 2010 (1,6% do PIB). (IBPT, 2011, p. 1-4)

63
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Gráfico 1
Arrecadação tributária (1992-2010)

Em R$ bilhões

Fonte: IBPT.

Mesmo com esse crescimento da receita, em face do crescimento ainda
maior das despesas, alguns estados e municípios mostraram desequilíbrio
das contas públicas nos últimos anos. Ademais, existe uma pressão para
elevação da demanda por gastos, principalmente na área social, uma vez
que há urgência de investimentos tanto para repor a infraestrutura desgastada pela falta de conservação, como para evitar que a precariedade da
provisão de serviços públicos essenciais venha a ser um impedimento ao
crescimento sustentado do crescimento.
Embora o Plano Real tenha possibilitado o aumento da receita, o ajuste
fiscal definitivo continua a depender fundamentalmente de profundas mudanças institucionais, como afirma Ricardo Varsano (1988, p. 1):
“É preciso entre outras tarefas, redefinir as atribuições do Estado e sua
distribuição entre os três níveis de governo, realizar a reforma administrativa, promover as reformas, tributária e da seguridade social, aprimorar a administração das finanças públicas e reestruturar o setor produtivo nacional. As reformas não devem se restringir ao Poder Executivo,
mas também aos demais poderes aprimorando-se o processo político e
imprimindo-se mais agilidade à Justiça.”
Com isso, conclui-se que cada uma dessas reformas não pode ser encarada como fato isolado. Elas devem ser vistas como componentes desse
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processo maior ajuste estrutural do Estado brasileiro. No entanto, a reforma,
tributária, contrapõe-se a todas as demais por lidar com o financiamento das atividades do governo enquanto as outras, do ponto de vista fiscal,
refletem em maiores ou menores gastos ou na mudança de seu perfil. Por
isso, faz sentido tratar isoladamente a tributação brasileira, com o objetivo
de avaliar sua qualidade e sua capacidade de geração de receita, que delimita o possível tamanho do Estado.
A observação da distribuição da carga tributária por tributos revela que,
a despeito do grande número de tributos existentes no país, a arrecadação
concentra-se em poucos deles. Como o gráfico demonstra abaixo, em 2010,
cerca de ¼ da receita tributária provém de um único imposto, o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os seis principais são:
ICMS, Contribuição para a Previdência Social, Imposto de Renda, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Contribuição Sobre o Lucro
Líquido (CSLL).

Gráfico 2
Distribuição das principais receitas arrecadadas (2000)
FGTS
INSS

Previdências estaduais

Outras
rec. adm.

Outros tributos
estaduais
Tributos municipais
Previdência municipal

Fonte: Receita Federal e IBPT.
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Entre os tributos que mais arrecadam, podemos citar que o Imposto de
Renda e a Contribuição para a Previdência Social são não cumulativas e o
ICMS, IPI e Cofins são cumulativos e regressivos, dependendo do regime
tributário que a empresa se estabelece. Essas características merecem uma
reformulação no sentido de oferecer justiça e equidade com base no princípio da capacidade contributiva. Esses problemas prejudicam a competitividade nacional:
“Esse tipo de tributo é prejudicial à eficiência econômica, pois distorce
preços relativos e estimula a integração vertical da produção, aumentando custos. A competitividade dos produtos nacionais vis-à-vis estrangeiros – tanto no mercado externo como no interno – reduz-se, não
só pelo aumento dos custos, mas também pelo fato de que tais tributos
implicam adoção do princípio de origem no comércio internacional,
posto que incidem sobre as exportações e não sobre as importações.”
(VARSANO, 1998, p. 7)
Pode-se verificar que a importância do ICMS revela uma peculiaridade
do nosso sistema tributário; “(...) o Brasil é o único país no mundo em que o
maior tributo arrecadado na economia é um imposto sobre o valor adicionado regido por leis subnacionais.” (VARSANO, 1998, p. 8)
Com essas afirmações, verifica-se que a harmonização dos sistemas tributários estaduais é extremamente necessária e que essa falha propicia a
sonegação e a guerra fiscal entre estados, nocivas às suas finanças públicas
e ao país.
Por sua vez, o governo federal, para enfrentar o seu desequilíbrio financeiro, adotou sucessivas medidas que pioram a qualidade da tributação e
dos serviços prestados. Na área tributária ocorreu a criação de novos tributos, elevação das alíquotas, em particular naqueles que não estão sujeitos
à partilha com estados e municípios, o que ocasionou uma queda na qualidade do sistema tributário sem, contudo, acarretar um equacionamento
definitivo de seu problema de desequilíbrio.
De um lado, a adoção de políticas de não investimento em infraestrutura e nas áreas produtivas da economia, e por outro, o aumento dos gastos
sociais com a população carente fizeram com que na esfera federal acarretasse uma ampliação nas suas atribuições e o devido investimento em
aumento do capital produtivo.
Em resumo, a distribuição atual da receita tributária entre os níveis de
governo é fruto de negociação política realizada à época da elaboração da
Constituição Federal de 1988. Nela não se fez o casamento de recursos e
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encargos, o que ocasionou deterioração da qualidade da tributação. (LANZANA, 2002, p. 36)
No que se refere à questão distributiva, verifica-se que a estrutura tributária brasileira é fortemente regressiva, em função da predominância de
impostos indiretos, ao contrário do que ocorre em outros países.
“A distorção verificada no Brasil é típica de países onde a capacidade
de arrecadação é fragilizada, fazendo com que o sistema se torne “carregado” em impostos indiretos, não declaratórios e, portanto, de mais
fácil controle. Somente países com fiscalização mais rígida conseguem
extrair do contribuinte uma porcentagem maior de arrecadação via impostos declaratórios, como é o caso do Imposto de Renda...” (LANZANA, 2002, p. 34)
Depois de feita a análise de quais os principais tributos, e quais são os
tributos que mais colaboram para esse crescimento, pode-se verificar em
quais são as bases de incidência destes impostos, ou seja, se são cobrados
sobre a renda, o capital ou o trabalho, sobre o consumo ou sobre a propriedade. Apesar de o objetivo deste artigo não ser verificar quais são as maiores bases de incidência dos tributos arrecadados no Brasil, conclui-se que
a arrecadação sobre a renda é pouco explorada devido principalmente ao
fato de que a renda do brasileiro ainda ser relativamente baixa. Com isso, a
arrecadação do Estado também seria pequena e incapaz de fazer frente aos
gastos do governo para custeio da máquina pública, investimento e gastos
com transferências sociais, é por isso que os impostos incidentes sobre o
consumo são largamente utilizados, como é o caso do ICMS, PIS, Cofins,
entre outros.

4. Reforma tributária possível:
desejos e possibilidades
O atual modelo tributário do Brasil apresenta uma série de problemas e
impacta negativamente na eficiência econômica do país, comprometendo
seu crescimento. O que alguns classificam como reforma tributária é a necessidade de identificar os problemas e tratá-los de forma isolada e pontual,
visto que uma ampla reforma poderá encontrar barreiras técnicas e até políticas. Diante disso, consideram-se alguns pontos que atualmente afetam a
competitividade do Brasil.
A complexidade tributária é um fator que chama atenção devido aos inúmeros impostos, taxas e contribuições pagas pelo contribuinte. De acordo
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com levantamento feito pela consultoria do Senado Federal existe hoje, cerca de 104 tributos (federais, estaduais e municipais), esse grande número
afeta o custo dos contribuintes dadas sua complexidade de legislações e
obrigações acessórias.
Muitos destes tributos são cumulativos, o que onera, e muito, as exportações e as empresas, que os repassam ao custo final do produto. Além
da cumulatividade de alguns tributos, consideramos também que alguns
impostos ditos não cumulativos, não permitem o crédito integral dos impostos pagos na etapa anterior, é o caso do PIS/Pasep e da Cofins. Essas
contribuições possuem modalidades que são definidas pelos próprios contribuintes, com regimes, cumulativo ou não cumulativo. A aplicação deste
regime afeta os produtos mesmo que exportados, visto que os produtos
sofrem a incidência de alguns insumos que foram tributados na ponta da
cadeia produtiva.
Outra distorção do sistema tributário brasileiro que afeta as empresas
é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), esse imposto de responsabilidade dos governos estaduais, que há tempo praticam
a chamada guerra-fiscal com o objetivo de atrair investimentos e empresas para seu território, oferecendo ao investidor benef ícios que não foram
aprovados no âmbito do Comitê Nacional de Política Fazendária (Confaz),
acarretando em inúmeras Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que são
encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Esses benef ícios geram uma renúncia fiscal muito grande, com o intuito
de estimular a criação de novas vagas de empregos e renda nos estados,
causam também, insegurança jurídica para os investidores, visto que o STF
tem julgado e exigido que os estados que ofereceram benef ícios fiscais à
revelia do Confaz exijam das empresas beneficiadas, o imposto não recolhido dos últimos cinco anos. Isso faz com que o país perca atratividade para
investimentos necessários ao fomento da economia.
Importante chamar atenção para a dificuldade em se alterar o modelo do
ICMS, visto que inevitavelmente, a discussão do pacto federalista será colocada
em pauta. Este imposto é atualmente a maior fonte de receita dos estados, e os
mesmos não podem abrir mão de uma considerável fonte de recursos.
O atual modelo do ICMS também afeta a receita dos municípios, visto que 25% do valor arrecadado são transferidos aos municípios daquele
estado. Essa transferência de recursos gera algumas distorções, diante de
municípios que possuem uma grande economia com um valor adicionado
em função da população, frente a municípios com uma população menor
ou que não tenha sua economia tão forte.
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Outro item que merece destaque e mudanças imediatas é a desoneração incidente sobre investimentos e exportações, a atual incidência afeta
negativamente a competitividade do Brasil no mercado mundial, é necessário que o modelo tributário brasileiro esteja de acordo com as necessidades impostas pelo mercado global. A exportação de produtos carregados de impostos cumulativos, afeta a competição da indústria, fazendo
com que produtos importados sejam mais baratos que os produzidos aqui
no país.
A opção pela incidência tributária sobre bens, serviços e consumo é
compreensível, comparativamente à crescente – mais ainda baixa – renda
da população, ações que promovam o aumento da renda, como o aumento
real dos salários, pagamentos de dividendos das empresas e até transferências de benef ícios sociais fazem com que o cidadão consiga elevar seu
padrão de consumo, entretanto, a tributação desta renda ainda não conseguirá suprir a demanda de receitas do estado.
Essa sistemática de incidência regressiva da carga tributária é ineficiente
na sua distribuição de renda baseada em tributação sobre ao consumo – ao
contrário de outros países – essa modalidade afeta principalmente a camada mais necessitada da população, visto que sua renda é voltada primordialmente para o consumo.
Independente de uma reforma ampla ou mais pontual é importante que
seja buscado a simplificação do atual modelo tributário, a desoneração dos
investimentos e das exportações de uma maneira imediata. Sendo assim,
existe o desafio da aprovação de uma reforma que afete todas as camadas
da economia, de uma forma que reduza o desequilíbrio e informalidade
hoje existentes, que seja um modelo racional e simples do ponto de vista
do contribuinte e distribua os recursos entre todos os níveis de governo,
favorecendo o crescimento econômico sustentado. Tendo como objetivo
um sistema igualitário, racional e correto tecnicamente, sem prejudicar as
obrigações sociais e econômicas impostas ao governo tanto da população,
quanto da economia mundial.

5. considerações finais
Sob a justificativa de promover a expansão das atividades do governo,
principalmente no que diz respeito ao social, a Constituição Federal de
1988 foi capaz de criar um grande volume de despesas obrigatórias para o
Estado. A verdade é que, foi ampliado o gasto público, sem que houvesse
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correspondência na arrecadação, ou seja, foi criada uma série de gastos,
sem que houvesse o cuidado prévio de aumentar a receita do Estado, a fim
de custear esse aumento na despesa.
A Carta Magna, em sua reforma tributária embutida, procurou corrigir
antigas distorções, onde vigorava um sistema de arrecadação centralizador,
onde a União passou a decidir, em sua maioria, a política fiscal dos estados
e municípios, retirando deles, parte da sua autonomia fiscal, no objetivo de
promover um aumento significativo da arrecadação, através da centralização das decisões fiscais.
Com isso, a União buscou corrigir as falhas do sistema tributário da
forma mais simples, dividindo a arrecadação tributária em partes maiores,
tanto para os estados da federação, como também para os municípios. Estes, por sua vez, aproveitando-se da fragilidade pelo qual passava o governo
federal, cobraram parcelas de transferências de receitas ainda maiores, sob
a justificativa de que se tratava de esferas governamentais que atuam junto à sociedade e nada mais justo que dispor de mais recursos, através das
transferências de receitas.
Sendo assim, o Estado mais uma vez foi chamado a dividir suas receitas
tributárias, sem que houvesse um aumento comparativo destas, frente a
mais esta despesa. Somando-se a estas despesas, o Estado ampliou consideravelmente seus gastos previdenciários e sociais.
Depois, o plano de estabilização econômica do governo, o Plano Real,
entrou em cena, com a amarga tarefa de tentar conter o processo inflacionário, o que por si só era um grande desafio. O plano, além de controlar o
processo inflacionário, conseguiu também, num primeiro momento, reduzir os índices de pobreza no país, como também redução no nível de desemprego e um aumento significativo da renda da população. Num segundo momento, passada a euforia da moeda valorizada, cresceu novamente o
desemprego, e a renda caiu.
Além desses fatores, o Plano Real também trouxe como consequência, o aumento da carga tributária. Com um detalhe a mais, nunca a carga tributária havia elevado tanto o seu patamar, em tão pouco tempo.
A necessidade do Estado em aumentar a carga tributária era sem precedentes, pois os crescentes gastos gerados a partir da Constituição de 1988,
somados agora ao aumento da dívida pública, em um mundo globalizado,
sob a ameaça de crises econômicas, assim exigia.
Dessa forma, o Estado demonstrou necessidade em arrecadação de impostos, e para que isso se torne possível, ou seja, um aumento significativo
da arrecadação, taxas, impostos e contribuições que foram criadas ao longo
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da década, enquanto que outros já existentes vão tendo suas alíquotas
aumentadas, e, somado a tudo isso, a maior eficiência do Estado em promover a fiscalização no cumprimento das leis tributárias fez com que, durante
o Plano Real, houvesse a quebra sucessiva, ano após ano, não só do volume
arrecadado de receitas tributárias, como também, o aumento da carga tributária brasileira.
Atualmente, qualquer proposta de reforma no modelo tributário deverá
levar em consideração que a simplificação e a desburocratização são maneiras relativamente mais fáceis de executá-la, considerando que muitas
vezes, o caixa do governo não sofrerá redução, tal como a simplificação das
obrigações acessórias, que muitas vezes são sobrepostas e oneram o contribuinte desnecessariamente.
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Competitividade dos serviços
e a desoneração da folha
Luigi Nese64

O setor de serviços vem crescendo de forma sustentada no Brasil, ampliando as oportunidades de emprego, gerando renda e arrecadando impostos. Segundo dados do IBGE, no primeiro semestre de 2011, o setor
de serviços privados não financeiros foi responsável por 31,3% do PIB do
Brasil. Adotando uma abordagem mais ampla, como a empregada pela Organização Econômica para a Cooperação e Desenvolvimento (OECD) a
participação é maior. A OECD considera no setor de serviços as atividades
financeiras, o comércio e os serviços públicos (saúde, educação e administração). Nesse conceito, os serviços já ocupam 70,3% do PIB brasileiro,
aproximando-se das participações observadas nas economias mais desenvolvidas, como França (77,7%), Estados Unidos (77,5%) e Japão (71,3%).
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Presidente da Confederação Nacional de Serviços.
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Gráfico 1
Distribuição do PIB por setor de atividade, 1º semestre de 2011
Construção 5,2%
Agricultura 6,4%

31,3% Serviços privados
não financeiros

18,0%
Indústria

7,8%
Intermediação financeira
Comércio 11,9%

16,3% Administração pública

Fonte: IBGE.

É importante notar que esse avanço se deu sem qualquer programa governamental de apoio ao setor. Ao contrário, a elevação da carga tributária
sobre as empresas de serviços, que é das mais elevadas, onerou pesadamente as empresas, retirando sua capacidade de investimento. Segundo dados
das contas nacionais do Brasil, o setor de serviços foi responsável por 33%
do imposto coletado no país em 2008. Em alguns segmentos de serviços,
como alojamento e alimentação e serviços prestados às empresas, a carga
tributária é extremamente elevada: respectivamente, 31,5% e 40% do valor
adicionado pelas empresas do setor.

1. Baixa competitividade
O custo Brasil – consubstanciado pelo crédito caro, impostos elevados,
infraestrutura precária e ineficiência pública e privada – e a valorização
cambial colocam em cheque a competitividade das empresas brasileiras.
Essa competitividade deve ser vista no âmbito da concorrência com os
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produtos e serviços estrangeiros (competitividade externa) e também na
capacidade de suprir a demanda interna a preços baixos, com efeito sobre o
padrão de vida da população (competitividade de custos).
A baixa competitividade externa dos serviços é facilmente ilustrada pelos dados do setor de turismo. Em 2010, as despesas de brasileiros com
turismo no exterior atingiram recorde de US$ 16,4 bilhões. Entre 2004 e
2010, essas despesas cresceram ao ritmo alucinante de 33,7% ao ano. Nesse
mesmo período, as receitas internacionais cresceram à taxa de 10,7% ao
ano. Com isso, o déficit do turismo internacional brasileiro atingiu recorde
de US$ 10,5 bilhões em 2010, o equivalente a 52% dos US$ 20,3 bilhões
de superávit da balança comercial de mercadorias. Em outros termos, isso
significa que a enorme competitividade das commodities brasileiras é parcialmente anulada pela baixa competitividade externa de outros segmentos
– turismo, transportes, indústria de máquinas e equipamentos etc.
A razão disso está nos custos elevados, principalmente no custo da mão
de obra e da energia. Além de reduzir a competitividade internacional,
esses fatores limitam a capacidade do setor de ofertar bens no mercado
doméstico a preços mais baixos. Os serviços privados são, na sua grande
maioria, atividades intensivas em mão de obra. Na média do setor, segundo
dados da Pesquisa Anual dos Serviços (PAS) de 2009, do IBGE, os gastos
com pessoal representaram 28% do faturamento. Para alguns segmentos,
essa participação é muito maior: nos serviços de vigilância, segurança e
transporte de valores, por exemplo, as despesas com folha atingiram 68%
do faturamento. Essa participação é também muito elevada nos serviços
de tecnologia de informações (40%) e nas agências de notícias e redação de
jornais e revistas (42%).
Para o setor de transportes, são as despesas com combustíveis que pesam de maneira expressiva. Nos transportes rodoviários, esses gastos atingiram 18% do faturamento e, nos transportes aéreos, chegaram a 30%. Para
o setor, que tem reflexo direto na competitividade do setor de turismo, apenas os gastos com pessoal e com combustíveis absorveram 52% do faturamento de 2009 (dados da PAS, IBGE). Vale mencionar que, no caso dos
combustíveis, a tributação também contribuiu para elevar os custos das
empresas na última década.
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2. Desoneração da folha e recuperação
da competitividade
A baixa competitividade da economia brasileira e do setor de serviços
restringem as oportunidades de emprego e limitam a inciativa dos empresários, comprometendo a sustentabilidade do processo de crescimento de
longo prazo. Obviamente, empresários e trabalhadores não desejam que a
baixa competitividade seja recuperada à base de uma desvalorização cambial abrupta ou de um arrocho salarial, como já foi feito no passado. Almeja-se essa recuperação num ambiente favorável à expansão da produtividade, à ampliação dos investimentos e à sustentação de empregos e salários,
fatores que são o combustível da mobilidade social.
Por isso que a recuperação da competitividade brasileira passa necessariamente pela desoneração da folha de pagamentos. Ao reduzir a tributação
sobre a folha, a desoneração tem a capacidade de reduzir as despesas com
pessoal das empresas sem afetar o salário percebido pelos trabalhadores,
retirando as distorções que hoje comprometem a eficiência da economia.
A MP n° 540, que está em tramitação no Congresso, deu um primeiro
avanço nesse sentido. Contudo, o fato de a desoneração, conforme proposta pela MP, exigir um esforço fiscal grande para o governo restringe fortemente o número de segmentos contemplados e o percentual da folha desonerada são pequenos. Na indústria de transformação forma três segmentos
contemplados com a desoneração: de calçados, confecção e de móveis. No
setor de serviços, apenas as empresas de tecnologia de informação forma
enquadradas na MP.
É fundamental ter mente que, para desonerar a folha desses quatro segmentos da economia, o governo criou um novo imposto – com alíquota
de 1,5% a 2,5% – que incide de forma cumulativa sobre o faturamento das
empresas, justamente o que representantes da iniciativa privada buscavam
evitar. Em alguns casos, quando a folha de pagamento ocupa uma participação pequena nas receitas, a desoneração irá obrigar a empresa a pagar
mais impostos do que antes.
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3. A proposta da CNS
O avanço econômico obtido pela desoneração da folha de pagamentos
poderia ser bem mais expressivo caso fosse adotada a proposta da CNS, a
qual se baseia na revisão do artigo 195 da Constituição Federal. Segundo
essa formulação, a desoneração da folha seria financiada com uma CPMF
(Contribuição Previdenciária sobre Movimentação Financeira) de alíquota
reduzida e igual para todos brasileiros. Segundo essa visão, consubstanciada da proposta de emenda constitucional da desoneração da folha, a desoneração seria feita em duas etapas. Na primeira, a contribuição dos empregados à previdência seria reduzida em um ponto percentual em todas
as faixas, que passariam a ser de 7%, 8% e 10%, e a contribuição patronal
seria reduzida a 9% dos salários. Na segunda fase, as faixas de contribuição
dos empregados à previdência seriam reduzidas para 5,5%, 6,5% e 8,5% e a
contribuição patronal seria nula.
Essa redução de arrecadação do INSS seria compensada com a CPMF
incidente sobre as operações bancárias de depósitos à vista, com alíquotas
de 0,38% na primeira fase, e de 0,90% na segunda. Além de preservar a arrecadação do INSS, evitando o uso de recursos do Tesouro Nacional para
financiar a desoneração, a medida distribuiria melhor a carga tributária,
desonerando a produção e o trabalho e aumentando a tributação sobre a
informalidade.
Os efeitos econômicos de diferentes cenários de desoneração foram estimados no estudo Carga Tributária no Setor de Serviços e Impactos da Desoneração da Folha de Pagamentos na Economia Brasileira, realizado pela
FGV para a CNS. Esse estudo revelou que os ganhos para o país e para as
empresas de todos os setores da economia seriam enormes. Quanto maior
a intensidade de mão de obra, maior o ganho setorial.
Com base nesse estudo, estima-se que os ganhos da proposta da CNS
serão enormes. Como a substituição da contribuição sobre folha por uma
CPMF reduz o custo da mão de obra e é feita com um imposto com alíquota
pequena – de 0,38% sobre o faturamento, em vez de 1,5% a 2,5% como na
MP n° 540 –, ela tem a capacidade de reduzir custos e aumentar o emprego.
Isso resulta em impacto negativo sobre preços, com redução de 0,23% no
custo de vida das famílias, e aumento de 0,53% no emprego e na renda. Na
segunda fase, quando a desoneração é maior, a redução do custo de vida
seria de 0,58% e o aumento de renda de 1,32%.
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Tabela 1
Estimativas dos efeitos da desoneração (2008)
Impactos

PIB

Alíquota de 0,38% Alíquota de 0,90%

0,53%

1,32%

Emprego

0,53%

1,33%

IGP

-0,39%

-0,97%

IPC

-0,23%

-0,58%

Demanda total

0,60%

1,50%

INSS

39.896

99.703

Fonte: CNS, com base no estudo da FGV.

Além dos inequívocos ganhos de emprego e renda e da redução de custos, há uma série de benef ícios e vantagens encerrados nessa proposta. O
financiamento da previdência passaria a ser, de fato, feito por toda a sociedade como postula o artigo 195 da Constituição Federal. Como a CPMF
é um mecanismo de arrecadação sobre depósitos à vista nos bancos, não
há inadimplência ou sonegação. Para o governo, trata-se um imposto com
baixo custo de arrecadação e fácil fiscalização, sem espaço para corrupção e
desvios, e com estimulo à formalidade. Do ponto de vista trabalhista, visto
que o trabalhador celetista não irá pagar esse imposto, a CPMF é um mecanismo que irá melhorar a relação entre empregado e empregador, possibilitando a concessão de maiores benef ícios e reduzindo os conflitos na
justiça do trabalho.
Ao reduzir o custo da mão de obra para a imensa maioria das empresas,
a desoneração da folha irá resgatar a competitividade, possibilitando a redução de custos dos bens e serviços produzidos no país. Ao incidir sobre
produtos importados, cujo consumo passaria a contribuir para o financiamento da previdência social, a nova CPMF contribuirá para equalizar as
condições de concorrência com o exterior.

4. Uma oportunidade para a sociedade
A proposta de emenda constitucional da CNS foi redigida considerando todos os aspectos tributários, trabalhistas e econômicos da questão.
Os benef ícios e custos para a sociedade foram analisados de forma minuciosa e amplamente debatidos com o governo, congresso, trabalhadores e
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empresários. Os estudos estão disponíveis para a apreciação de todos, num
esforço de transparência que norteou a ação da CNS no desenvolvimento
dessa proposta. É, por essas razões, uma proposta que está pronta para ser
encaminhada pelo congressista ou partido que tiver disposição.
A desoneração da folha é uma oportunidade para a sociedade brasileira
ampliar a competitividade de sua economia e crescer de forma sustentada.
A ação tímida e a postergação de uma chance como essa representam o
desperdício de uma boa colheita de benef ícios sociais. Além disso, a manutenção do estado atual eleva a probabilidade de o problema da competitividade brasileira ser resolvido por uma crise cambial ou um arrocho salarial
num futuro não tão distante.
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Um dos componentes centrais
do arranjo macroeconômico brasileiro é o sistema tributário. A
tributação, a partir de suas configurações de incidência e regras
de isenção, produz efeitos diretos sobre a competitividade, sobre os indicadores decorrentes
dos diferentes recortes adotados para auferir a distribuição da
renda no país e sobre o grau de
equilíbrio fiscal prevalecente no
nosso sistema federativo. Assim,
o aperfeiçoamento institucional
do sistema tributário brasileiro é
um requisito necessário à ampliação da competitividade de

