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De nada adianta falar em reforma tributária simplesmente com exposição de
teses acadêmicas, profusão de textos na mídia impressa, comentários no rádio e
na televisão se não houver a exata dimensão de que o sistema tributário nacional
somente pode ser verdadeiramente alterado com mudanças no texto da Constitui-
ção Federal.

Logo, o rigor ortodoxo da forma é preponderante nessa discussão. Transplantar
para  a técnica legislativa as teses da reforma e, com precisão cirúrgica, inseri-las
no tecido orgânico do texto da Lei Maior, mudando onde deve ser mudado, em
ordenamento sistêmico. Eis a estratégia adequada para se alcançar resultados po-
sitivos, sob o risco inevitável das teses esposadas, por mais defensáveis e
sedutoras, caírem num grande vazio ou de tudo se resumir em discussões bizantinas
como nos tempos dos sábios de Constantinopla e não se alcançar nenhum resulta-
do consistente, lógico e prático visando mudar para melhor o dia-a-dia da vida das
pessoas.

Não raro, teóricos da reforma tributária mergulham em vôos rasantes, propon-
do fórmulas miríficas que vão desde o miraculoso imposto único até o purismo do
IVA europeu, como se em nossa esgarçada federação, no caso  do ICMS, por exem-
plo, possa ser levado a ferro e fogo o princípio do destino pura e simplesmente, em
cotejo com Estados rigorosamente produtores como o Amazonas (Zona Franca de
Manaus) e outros eminentemente consumidores, como os do Sudeste, embora
também produtores.  Admitir o IVA puro, o princípio do destino quanto ao ICMS tão
caro para a política dos governadores, sobretudo a hegemônica política dos Estados
do Sudeste � modelo de gestão herdado do café-com-leite da Velha República � seria
condenar a reforma tributária ao funeral do arquivamento.

Em estratégia correta de apresentação (talvez aí o dedo do mago do marketing,
Duda Mendonça), ao som dos clarins de 27 governadores, o presidente da Repúbli-
ca entregou a proposta da reforma tributária em sessão solene no Congresso Nacio-
nal, dando o kick off  na tramitação da reforma no Parlamento, em panorama alta-
mente favorável ao diálogo permanente sem transigência de princípios,  ao
exaurimento das discussões entre parlamentares dos mais variados matizes parti-
dários, especialistas, classes empresariais e outros segmentos da sociedade civil
organizada. O clima não poderia ser mais propício para acontecer aquilo que apa-
rentemente parecia impossível diante das representações díspares do Congresso
Nacional: a tão sonhada reforma tributária.

Fazer previsão sobre o tempo de sua discussão, votação e, ao final, de sua pro-
mulgação, seria temerário. Mas é prudente que segmentos da sociedade civil orga-
nizada, aí incluídas as cada vez mais engajadas organizações não-governamentais
(Ongs), bem como os estamentos hegemônicos das elites empresariais, econômi-
cas, sindicais e políticas se unam numa mesma corrente. Vale dizer: empresários,
contribuintes e consumidores vão logo cuidando de se organizarem para lotar per-
manentemente as galerias da Câmara dos Deputados e do Senado caso desejem
que a reforma seja promulgada ainda este ano, com um texto basicamente
consensual.
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Não há parlamentar que não seja sensível a uma
galeria lotada. Esse é um instrumento poderoso de
pressão, que às vezes vale muito mais do que os
lobbies dos bastidores dos salões aveludados das
duas Casas Congressuais, edificadas com os tra-
ços geniosos de Niemeyer. E os empresários brasi-
leiros, os prefeitos e outros mais diretamente inte-
ressados há muito tempo estão sumidos das gale-
rias do Congresso Nacional.

É óbvio que não é crível  imaginar uma reforma
tributária perfeita e acabada apenas e tão-somen-
te  com a promulgação de uma emenda constitucio-
nal. Como o texto da Constituição não pode ser tão
adjetivado, pela própria técnica legislativa, é preci-
so aguardar a edição de leis complementares e de-
zenas de leis ordinárias para regulamentar a refor-
ma. Leis que não raro � é preciso deixar a hipocri-
sia de lado � ficam para as calendas gregas, não
são elaboradas ou editadas, criando as chamadas
normas constitucionais em branco, que não podem
ser efetivamente aplicadas à falta de lei
infraconstitucional regulamentar.

Ao que parece, nós, brasileiros, herdamos do
Império ultramarino a visão atávica de inserir tudo
na Constituição, como se fosse um grande terre-
no baldio onde sempre tem lugar para depositar
alguma coisa. Isso levou, por exemplo, o texto da
Constituição de 1988 a ter nada menos do
que quase três centenas de artigos e outras cen-
tenas de disposições transitórias e nada menos
do que 49 emendas constitucionais já em vigor.
Há uma regrinha do anedotário popular: �uma
Constituição, para ser cumprida, não pode ser
comprida�.

Não é à toa que esse furor legiferante tem sido
de certa forma responsável por abarrotar o Poder
Judiciário de processos judiciais envolvendo litígios
surgidos a partir do simples deslize do legislador
constitucional ou mesmo da interpretação de te-

mas constitucionais polêmicos, sobretudo em rela-
ção ao sistema tributário. Os escaninhos das va-
ras federais e das varas da Fazenda Pública, bem
como os dos tribunais estaduais e tribunais supe-
riores, vão ficando superlotados, com estatísticas
de números torrenciais de montanhas de proces-
sos para cada juiz, desembargador ou ministro muito
acima de qualquer média mundial. É o grande
contencioso judicial tributário, que movimenta os
grandes escritórios de advogados tributaristas do
País e arrebenta as engrenagens da paquidérmica
máquina do Judiciário. Quanto mais obscura a nor-
ma legal, melhor para o advogado que tem nos lití-
gios o seu ganha-pão. Mas o Judiciário está agoni-
zante e algo precisa ser feito.

A cada reforma constitucional tributária, a cada
medida provisória, lei complementar ou lei ordiná-
ria de natureza tributária, seja para criar ou majorar
imposto ou contribuição, entram em cena os ato-
res da conhecida guerra de liminares:

a) a União exigindo o recolhimento do tributo,
mesmo diante de inconstitucionalidade aparente,
naquela conhecida manobra tática: �vou cobrando
o tributo e aumentando o meu caixa enquanto o
Judiciário não declare sua inconstitucionalidade�. 
�Se declarar com efeitos inter partes (só para o
contribuinte que ajuizou a medida judicial), conti-
nuo cobrando dos demais e,  até que venha o efeito
erga omnes (genéricos para todos), já enchi as
burras, com recordes na arrecadação�, proclamam
burocratas do Fisco;

b) determinado grupo de contribuintes,
notadamente os mais poderosos e tendo na reta-
guarda uma eficiente assessoria tributária, às ve-
zes até se convencendo da constitucionalidade da
exação tributária, mas preferindo os caminhos tor-
tuosos do contencioso judicial e até aplicando no
mercado financeiro o dinheiro relativo ao montan-
te do tributo a ser pago, enquanto aguarda o desen-
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A União e as Fazendas Públicas estaduais e
municipais são as grandes litigantes do País,
contribuindo para o atual �manicômio judiciário�
lace da discussão judicial que se prolonga indefini-
damente, no tempo e no espaço;

c) outro grupo de contribuintes que submetem
a matéria ao Judiciário porque verdadeiramente
estão convencidos da inconstitucionalidade e que-
rem pagar o que é legal, legítimo e moral. Esses,
quando vitoriosos na demanda judicial, ainda têm
que aturar os prazos privilegiados da Fazenda Públi-
ca, assegurados na atual lei processual, e o calvário
penoso do precatório para receber de volta o que
pagaram indevidamente.

Daí, pode-se afirmar que a União é a grande liti-
gante neste país, juntamente com as Fazendas
Públicas estaduais e municipais, as que mais con-
tribuem para o verdadeiro �manicômio judiciário�
dos dias atuais. Tribunais em Brasília estão lotados
de processos cuja maioria apresenta questões
repetitivas relacionadas com a matéria tributária e
a Previdência Social.

Cabe ao Supremo Tribunal Federal, como o
guardião-maior da Constituição, a palavra final em
casos concretos a ele submetidos sobre a
constitucionalidade ou não da atual proposta de re-
forma tributária. Não terei, pois, a ousadia, neste
modesto artigo, de aventurar-me na discussão acer-
ca de inconstitucionalidades ou não dos dispositi-
vos legais da reforma. Tangencialmente, porém, ao
lidador das questões do Direito Tributário é permi-
tido tecer comentários, mas sempre de natureza
opinativa, sobre pretensas inconstitucionalidades
que podem estar presentes no texto, até mesmo
como modesta contribuição. É aquela sensação
irresistível dos hermeneutas de plantão: tomar às
mãos a lamparina de Diógenes e mergulhar na arte
de espiolhar inconstitucionalidade em tudo que tem
a ver com a reforma tributária.

Examinaremos uma a uma as quatro grandes
vertentes da atual proposta de reforma tributária, 
numa rápida análise desnudada de cada proposta

de mudança. Isso porque é do contraditório, da dis-
cussão, que se chegará a um texto que melhor se
aproxime da perfeição � porque atingi-la é tarefa
apenas para o Grande Arquiteto do Universo.

De todo modo, impossível avançar sem um tex-
to preconcebido e formatado, com inserção
seqüencial de seus dispositivos, de acordo com o
ordenamento constitucional. Na esteira do modelo
do deputado federal Mussa Demes (relator da Co-
missão Especial da Reforma Tributária no governo
FHC), a atual proposta de reforma tributária se apre-
senta em forma de proposta de emenda constituci-
onal, contendo alterações aos artigos da Constitui-
ção Federal a ela pertinentes, principalmente os
artigos 150, 155  a 159 e 195. Não poderia ser
diferente. A reforma do sistema tributário nacional
somente é factível se forem alterados, substituídos,
modificados ou revogados textos de dispositivos
constitucionais a ele pertinentes.

É quase unanimidade entre tributaristas, estu-
diosos das finanças públicas e mesmo entre parla-
mentares mais versados no campo das questões
tributárias, financeiras e orçamentárias que a PEC
nº 175-A, de 1995, da relatoria do deputado Mussa
Demes, produziu um bom texto. Por isso muitos
dispositivos dessa PEC foram aproveitados no mo-
delo preconizado pela proposta de reforma tributá-
ria do atual governo, evidentemente sem aquele vezo
de quem somente olha para trás, correndo o risco
de virar estátua de sal, tal como na verdade bíblica
da mulher de Lot.

Qual o modelo tributário ideal? É viável conti-
nuar tributando fundamentalmente renda, pro-
dução e consumo? E as grandes fortunas e o
capital especulativo? Por que os tentáculos da
máquina tributária não alcançam o grande
patrimônio? Essas são reflexões que passam pela
implantação de um sistema tributário moderno
e mais justo, que possa equacionar capacidade
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contributiva com retorno imediato do montante
arrecadado na melhoria das condições de vida
do contribuinte e do consumidor. É possível man-
ter um sistema perverso em que a classe assa-
lariada paga muito mais, o consumidor  suporta
a carga tributária na ponta, pois tudo o que com-
pra no dia-a-dia tem embutido no preço impostos
e contribuições de toda ordem? É possível que a
atual proposta de reforma aumente ainda mais a
carga tributária, que hoje ocupa o primeiro lugar
do ranking mundial, cravando 36,5% do nosso
Produto Interno Bruto (PIB)?

Essa é a anatomia da reforma tributária a ser
feita, não certamente como no célebre quadro
do pintor Rembrandt, que retrata médicos e ci-
entistas do século passado dissecando um cadá-
ver. No momento em que esse tema galvaniza a
opinião pública e foros de discussão se desenca-
deiam  no Congresso e em todo o País, por meio
de seminários,  encontros e debates na mídia
televisiva, é preciso que todos, manejando seus
afiados bisturis, engajem-se na tarefa de disse-
car profundamente o sistema tributário nacional,
abrindo suas chagas, revolvendo suas feridas e
procurando extirpar as neoplasias que corroem
as entranhas do tecido produtivo, econômico e
social do País.

Atualmente, os principais tributos dos municí-
pios são o IPTU e o ISS, além da taxa de iluminação
pública (denominada CIP a partir de janeiro de 2003
� artigo 149-A, CF). O Estado tem como principal
tributo o ICMS, responsável por quase toda sua
arrecadação, seguido do IPVA. A União domina o
bolo tributário com o Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), o Imposto de Renda, a CPMF e
outras 14 contribuições (Cofins, PIS/Pasep, con-
tribuição previdenciária, etc.).

Em síntese, a atual proposta de reforma tribu-
tária, consoante texto apresentado pelo governo

federal ao Congresso, pode ser dividida em quatro
vertentes:

(I) o novo ICMS;
(II) o novo ITR;
(III) a nova CPMF e o perfil das novas contribui-

ções;
(IV)  o novo Imposto sobre fortunas, heranças

e doações.

O novo ICMS

A grande vedete da reforma tributária é o novo
sistema do ICMS, imposto de responsabilidade de
arrecadação estadual que é a �menina dos olhos�
dos governadores. Basta dizer que, em 2002, a
arrecadação do ICMS no País foi de R$ 103 bi-
lhões. Somente no Estado de Minas Gerais a re-
ceita do ICMS atinge cerca de R$ 700 milhões
mensais. É o principal tributo que financia a má-
quina estatal.

A proposta da reforma é que a arrecadação
continue a ser feita pelos Estados, mas haverá
uma legislação federal uniforme (lei de
territorialidade nacional) para as 27 legislações
diferenciadas existentes atualmente. A existência
dessas legislações diferenciadas resulta também
em 27 regulamentos de ICMS, o que produz hoje
uma algaravia  ininteligível de 3 mil artigos de re-
gulamento em cada Estado e um total, portanto,
de nada menos que 81 mil artigos, uma catadupa
que nenhuma assessoria tributária ou contador
de empresa de grande porte consegue deglutir,
sem falar das micro e pequenas empresas.

O avanço positivo que a reforma contempla em
relação ao novo ICMS é a uniformidade da legisla-
ção, com previsão de apenas cinco alíquotas in-
ternas, seletivas de acordo com mercadorias e
serviços, a serem definidas pelo Senado Federal e
disciplinadas por um órgão administrativo
colegiado com regulamento único e lei complemen-
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É necessário promover outras mudanças visando
a um sistema tributário mais justo, que retorne o
tributo à sociedade em forma de políticas públicas
tar federal, já constando expressamente do texto
constitucional que a menor alíquota será destinada
aos produtos da cesta básica.

Porém, a maior parte do novo desenho do ICMS
ficará por conta de lei complementar e do chama-
do órgão colegiado. Aí pode estar o grande erro da
reforma, ao não deixar antecipadamente definido
no próximo texto constitucional pelo menos as prin-
cipais normas substantivas, utilizando-se para tan-
to o capítulo pertinente ao sistema tributário, bem
como as disposições transitórias.

A desoneração das exportações, ou seja, a não-
incidência do ICMS nas operações tributáveis com
fins específicos de exportação, ganha status cons-
titucional, sendo que hoje é prevista na chamada
Lei Kandir (Lei Complementar nº 87, de 1996). A
garantia direta prevista na Constituição de que
mercadoria exportada não está sujeita ao ICMS  é
também um avanço positivo. Por outro lado, prevê
incidência do ICMS sobre importação.

Tradicionalmente, o ICMS é não-cumulativo, as-
pecto que o texto da reforma mantém. Rege-se
basicamente pelo sistema débito e crédito, no qual
há compensação do valor que é devido em cada
operação com o montante cobrado nas prestações
anteriores. A exceção está no próprio artigo 179
da Constituição Federal (cuja redação o texto da
reforma mantém), que trata de regime especial
para microempresas e empresas de pequeno por-
te, aí incluídas cooperativas e produtores rurais
que podem optar pelo recolhimento do ICMS em
base fixa. De acordo com a reforma, caberá à lei
complementar definir outros regimes simplifica-
dos de tributação.

Mantém-se genericamente a cobrança do ICMS
na origem. Mas a reforma, nesse aspecto, man-
tém o atual sistema misto, que também contempla
o destino nas operações interestaduais, o que pos-
sibilita repartição da receita entre Estado produtor

(origem) e consumidor (destino), com previsão de
compensações em caso de perdas em regiões me-
nos desenvolvidas, a ser definida pelo órgão
colegiado. A reforma prevê também, no capítulo da
repartição das receitas, a criação de um fundo
constituído por 2% correspondente ao aumento do
percentual da repartição do bolo tributário da União
(parcelas do Imposto de Renda e IPI) dos atuais
47% para 49%, transferindo esse montante adi-
cional para  Estados e Municípios a título de com-
pensação, ficando para a lei  (ordinária) definir esse
fundo de compensação para regiões menos desen-
volvidas.

O sistema misto atual vigente mantido na refor-
ma, que felizmente não cedeu ao canto fácil da se-
reia do princípio do destino, é o mais adequado para
a realidade brasileira.

Quanto ao ICMS, imposto mais polêmico da re-
forma, algumas ponderações críticas devem ser
feitas:

a) procura-se eliminar a guerra fiscal, acaban-
do com todos os incentivos e benefícios fiscais até
2007, mas deixa-se uma porta escancarada para
que continue sendo praticada a guerra fiscal, con-
forme redação do parágrafo 6º do artigo 150. Em-
bora mais restritiva do que a redação atual, ainda
permite que lei ordinária estadual específica con-
ceda todo o tipo de incentivo ou benefício. A reda-
ção do texto que veda os benefícios fiscais sequer
menciona proibição expressa quanto à redução de
alíquota (principal massa de manobra e cabeças-
de-ponte da guerra fiscal), conforme se lê da reda-
ção do inciso VI do artigo 155 e artigo 92, ADCT/CF.
Seria proposital para deixar a �porta aberta� ou
�cochilo�? Ao que parece, a última assertiva se
impõe, porque também no texto do artigo 155,
inciso V, alínea �c�, há uma grande clareira aber-
ta para a guerra fiscal, ao se estabelecer que a
alíquota interna poderá ser igualada à maior
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alíquota interestadual. Basta a resolução do Se-
nado fixar alíquota interestadual menor do que a
interna para desencadear o teatro de operações
da guerra fiscal;

b) a reforma retira competência dos Estados
para legislar sobre o ICMS, irrompendo a chamada
�guerra federativa� e acaba não resolvendo o pro-
blema, porque mantém o famigerado Confaz, ainda
que sob outra roupagem ou com o nome de órgão
colegiado, sob regulamento único, vedada edição de
norma estadual para regulamentá-lo. É uma autên-
tica atribuição de legislar sem o Parlamento (que-
bra do princípio constitucional da tripartição dos
Poderes, com possibilidade de se estar abolindo de
alguma forma a Federação, o que o legislador cons-
titucional derivado não pode fazer, sob pena de ser
argüida a inconstitucionalidade do Emendão da re-
forma tributária). Além disso, mantém-se intocável
a redação da atual alínea �g� do inciso XII do artigo
155, CF, um grande umbral para incentivos e be-
nefícios fiscais continuarem sendo concedidos por
decisões administrativas de órgão colegiado
convoladas em verdadeiras leis, à margem das ca-
sas legislativas;

c) cria um sistema muito confuso: órgão admi-
nistrativo e regulamento definindo mercadorias,
bens e serviços para incidência das cinco alíquotas;
e o Senado Federal definindo as alíquotas internas
e interestaduais,  por meio de projeto de resolução
de iniciativa do presidente da República, um terço
dos senadores e um terço dos governadores. O que
se prevê é guerra fiscal travada no Senado, com
alíquotas podendo ser modificadas a torto e a direi-
to, sem a estabilidade das regras do jogo tributário
necessária para o funcionamento das empresas.
Ou seja: diretamente o texto limita a existência de
cinco alíquotas internas, mas deixa ilimitado o nú-
mero de alíquotas interestaduais. O artigo 91 do
ADCT, na redação dada pela reforma, mantém as

atuais alíquotas interestaduais fixadas pelo Senado
na Resolução nº 22, de 1989, sendo 7% para as
operações destinadas ao Norte, Nordeste, Centro-
Oeste e Espírito Santo e 12% para as Regiões Sul e
Sudeste. Se o Senado não equalizar as alíquotas inte-
restaduais, o efeito continua sendo nefasto, esti-
mulando o chamado �passeio das notas fiscais nas
regiões de fronteira�  e �simulações de abertura
de filiais em Estados que operam com alíquota in-
terestadual de 7%�. Persistiria, então, a paranóia
do sistema atual dos chamados diferenciais de
alíquota, que sufocam e martirizam sobretudo as
microempresas que precisam adquirir matérias-
primas em outros Estados e são obrigadas a reco-
lher a diferença entre a alíquota interestadual e a
interna;

d) é claro que é impossível inserir tudo da refor-
ma tributária na Constituição. Mas deixar matéria
para lei complementar e para órgão administrativo
não é recomendável. Nem tanto ao mar nem tanto
à terra. Muita definição substantiva já deveria cons-
tar diretamente do texto da reforma, com status

constitucional. Por exemplo, quanto às regras de
transição e a compensação no sistema misto (divi-
são do ICMS entre os Estados produtores da ori-
gem e os consumidores do destino), que ficam para
a lei complementar, de acordo com a proposta ori-
ginal da reforma;

e) ao passo que a lei estadual definirá apenas a
exigência do ICMS, a lei complementar definirá fa-
tos geradores, contribuintes, substituição tributá-
ria, critérios da base de cálculo presumida, manu-
tenção de crédito, e o órgão administrativo colegiado
definirá as sanções para os Estados que pratica-
rem a guerra fiscal, regimes simplificados de tribu-
tação. Uma questão é uniformizar a legislação, ou-
tra é praticamente engessar a competência resi-
dual dos Estados, que têm a responsabilidade de
arrecadar o ICMS, o que é muito preocupante;



REVISTA DO LEGISLATIVO 35

Se o objetivo da União é compensar os entes
federativos, a arrecadação do ITR deveria ser
transferida para a competência do Município

f) da forma como está o texto, é de endoidar
qualquer um a operacionalidade da tributação de ope-
rações com combustíveis e lubrificantes. Segundo
o texto da reforma, nas operações interestaduais o
imposto será (norma cogente) repartido entre Es-
tado de origem e destino (artigo 155, parágrafo
4º, inciso II). Por outro lado, em flagrante contradi-
ção e ambigüidade, o que dá margem para impug-
nar o texto, a lei complementar (artigo 155, inciso
VI, alíneas �c�, �d� e �e�) definirá as situações em
que  se aplicará alíquota interna e o ICMS será devi-
do ao Estado do contribuinte destinatário. Lei com-
plementar pode restringir a repartição pelo siste-
ma misto assegurado diretamente no próprio texto
constitucional?;

g) pelo texto da reforma, quem pode o mais
não pode o menos. Lei complementar (votada pelo
Congresso) definirá gêneros alimentícios para fins
de incidência da alíquota mínima do ICMS. Mas o
órgão administrativo colegiado, por meio de regu-
lamento (com força de lei, em substituição ao Par-
lamento), tem atribuição para definir outras mer-
cadorias, bens e serviços sobre os quais incidirá
alíquota mínima e definir também todas as demais
mercadorias, bens e serviços sobre os quais
incidirão as cinco alíquotas internas. É assusta-
dor o �poder legiferante� conferido ao órgão
colegiado.

O novo ITR

O Imposto Territorial Rural (ITR), incidente so-
bre  as propriedades rurais e atualmente um fra-
casso em termos de arrecadação pelo governo fe-
deral, com enorme sonegação consentida pelo Fis-
co e leniência quanto ao rigor em sua exigência,
passa a ser de competência do Estado, que dividi-
rá 50% da receita com os municípios. O novo ITR
será definido em lei complementar, vedada sua re-
gulamentação por lei estadual autônoma. Será pro-

gressivo (quem tem grandes áreas de terra paga
mais) e não incidirá sobre pequenas glebas rurais,
normalmente exploradas pela chamada agricultu-
ra familiar, o que é altamente positivo do ponto de
vista social.

Aqui se impõe uma visão crítica: se o objetivo da
União é compensar outros entes federativos, me-
lhor seria então que o ITR fosse deslocado para a
competência do Município, ente federativo onde se
situa verdadeiramente a propriedade rural. Atual-
mente, sob o rótulo de �terreno definido como ru-
ral�, condomínios de luxo e chácaras luxuosas não
recolhem o IPTU para os cofres municipais, prefe-
rindo a taxação pelo irrisório ITR, que também aca-
ba ficando para a �bacia das almas� (o exemplo mais
típico ocorre em grandes condomínios de luxo, chá-
caras e sítios de municípios situados na região da
Grande BH). Isso não ocorreria se os municípios
pudessem cobrar o ITR, como acontece atualmen-
te  em relação ao IPTU, não se podendo mais partir
para a falsa premissa de que o município não mobi-
liza sua máquina tributária para cobrar o imposto,
uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº
101, de 2000) não permite mais a renúncia de
receita tributária e exige que todos os municípios
executem suas dívidas ativas, sob pena de graves
sanções.

A nova CPMF e outras contribuições

A Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF) vai assumindo roupagem de per-
manente no texto da reforma, com alíquota máxi-
ma de 0,38%. Pelo modelo então vigente, a CPMF
deveria ter sua alíquota reduzida para 0,08% em
2004, mas o texto da reforma � com apetite fiscal
pantagruélico � cuidou de preservar a receita de
cerca de R$ 20 bilhões anuais para os cofres da
União, ao manter a alíquota de 0,38%, como facul-
dade da União de mantê-la ou restabelecê-la nesse



REVISTA DO LEGISLATIVO36

patamar até que seja editada a lei regulamentar (lei
ordinária simples, que exige maioria dos presentes,
e não lei complementar). Logo, não se vislumbra
no horizonte diminuição de carga tributária.

Muitos defensores da manutenção da CPMF
exaltam o seu lado horizontal: incide igualmente com
a mesma alíquota, qualquer que seja o valor da mo-
vimentação financeira, inserindo na mesma vala co-
mum o funcionário barnabé que mantém conta em
banco somente para receber seu salário mensal e
os próprios bancos privados que movimentam for-
tunas. Mas isso faz com que a CPMF assuma fei-
ções de tributo cumulativo, que incide em toda a
cadeia de movimentação financeira, seja ela oriun-
da do setor produtivo, do comércio, da indústria,
dos prestadores de serviços, seja de funcionários
públicos e autônomos. E ainda de tributo regressi-
vo, que não prevê alíquotas diferenciadas.

Nesse diapasão, a crítica que se faz  é que, ao
ser cumulativa, onera mais a produção e, ao ser 
regressiva, não encampa o princípio da capacidade
contributiva, vetor dos vetores na tradição clássica
do Direito Tributário.

Quanto a outras contribuições, o texto da refor-
ma apresenta as seguintes inovações:

a) a Contribuição para Fins de Seguridade Soci-
al (Cofins) será não-cumulativa para alguns produ-
tos de maior valor agregado, não mais alcançando
todas as etapas do processo produtivo. A indústria
de calçados, por exemplo, tem diversas etapas de
produção. A lei definirá quais os setores a serem
beneficiados com a desoneração, o que tende a
incrementar as exportações, bem como aliviar o
custo dos produtos, uma vez que a taxação da Cofins,
atualmente cumulativa, alcança cada uma das eta-
pas do processo produtivo. Nesse aspecto, o avan-
ço é altamente positivo;

b) a contribuição previdenciária patronal  (INSS),
que atualmente é cumulativa e incide encargos que

acabam onerando muito a folha de salários e inibin-
do a competitividade das empresas, será substituí-
da por contribuição não-cumulativa, que já deveria
estar prevista diretamente no texto constitucional
e não ser remetida para lei ordinária (de edição
imprevisível no tempo e no espaço);

c) quanto à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), a reforma  contém reserva legal
visando taxar em maior escala os bancos, ao es-
tabelecer em seu texto que a alíquota cobrada
dos bancos não será inferior à maior alíquota que
incide sobre outros setores. A regra é muito tí-
mida, mas pelo menos avança um pouco no sen-
tido de resgatar-se o princípio da capacidade
contributiva, uma vez que hoje os bancos não têm
sido taxados de forma progressiva, apesar de
apresentarem balanços financeiros com vultosos
lucros líquidos.

Imposto sobre fortunas, heranças e doações

O texto inova positivamente ao dispor sobre a
criação do Imposto sobre Grandes Fortunas por
meio de lei ordinária simples, de tramitação mais
rápida e quórum de maioria simples em vez de exi-
gir-se lei complementar, que exige prazos regimen-
tais contados em dobro e quórum de maioria abso-
luta, metade mais um de todos os membros do Con-
gresso e não apenas dos eventuais presentes à
sessão de votação, como ocorre em projeto de lei
que exige maioria simples.

Com isso, busca-se avançar no Brasil em nú-
cleo até então imune à incidência tributária: o gran-
de patrimônio, ao passo que em outros países do
mundo a alíquota sobre grandes fortunas chega ao
patamar de mais de 50%.

A criação do imposto sobre grandes fortunas
pode ser o início de mudança da cultura tributária
em nosso país, buscando taxar mais o patrimônio,
aqui entendido como a grande fortuna, em vez de



REVISTA DO LEGISLATIVO 37

A criação do imposto sobre grandes fortunas
pode ser o início de mudança da cultura tributária
em nosso país, buscando taxar mais o patrimônio
taxar simplesmente a renda, como ocorre atual-
mente, tributando em maior escala apenas os as-
salariados e profissionais liberais.

Por outro lado, a reforma traz também signifi-
cativas mudanças no ITBI (inter vivos), de compe-
tência dos Municípios, e no ITCD (o chamado cau-

sa mortis), de competência estadual, que hoje pre-
vê incidência regressiva, taxando quaisquer heran-
ças e doações a uma alíquota que chega a 4%. A
reforma estabelece que haverá legislação única,
com modelo federal a ser obrigatoriamente obede-
cido pelos Estados, aplicando-se alíquotas progres-
sivas para taxar com alíquotas maiores as grandes
heranças e doações e, também com alíquotas pro-
gressivas, taxar as transações imobiliárias no âm-
bito do ITBI. Quanto ao ITBI, a preocupação é de
aumento na carga tributária se for mantida a com-
petência legislativa municipal plena para fixá-lo. Essa
crítica é procedente, devendo a discussão ser pro-
pícia para alterar e aprimorar o texto.

Necessidade de outras mudanças

Paralelamente ao texto constitucional sobre a
reforma tributária, é necessário que outras mudan-
ças ocorram em situações que, por via oblíqua ou
reflexa, têm a ver com a busca de um sistema tri-
butário mais justo que possibilite o almejado retor-
no do tributo à sociedade em forma de execução de
políticas públicas que atendam às demandas essen-
ciais do cidadão (educação, saúde, estradas, segu-
rança). A seguir, algumas sugestões, sem embar-
go de que outras sejam apresentadas em momen-
to oportuno:

a) o Congresso Nacional precisa regulamentar
preceitos contidos na Constituição de 1988 que
até hoje não foram regulamentados, como o artigo
165, parágrafo 9º, CF, que estabelece a edição de
lei complementar federal � de territorialidade nacio-
nal � para regular as finanças públicas. Essa lei

deverá substituir a vetusta Lei nº 4.320, de 1964,
da época do regime militar, que impõe o chamado
sistema de caixa único (unidade de tesouraria). Com
isso, os tributos cobrados por União, Estados e
Municípios para determinada finalidade seriam di-
retamente aplicados para custear obras e serviços
a ela relacionados. O dinheiro arrecadado com o
IPVA, por exemplo, poderia ser reinvestido direta-
mente em obras de conservação de estradas;

b) no âmbito da  reforma do  Judiciário, devem
ser realizadas urgentes alterações na legislação pro-
cessual para acabar com privilégios da Fazenda
Pública Nacional, Estadual e Municipal quanto à
concessão de prazos em dobro, isenção de custas
para recorrer, além de ser imprescindível a implan-
tação da súmula impeditiva de recursos � modalida-
de mais factível do que a súmula vinculante �, para
não lotar os tribunais com processos que apresen-
tam matérias repetitivas;

c) em complementação à reforma tributária, é
preciso criar mecanismos, por meio de leis ordi-
nárias ou mesmo medidas provisórias, visando ao
combate sem tréguas à sonegação, evasão e elisão
fiscais, com sistema integrado de dados entre as
Receitas das três unidades federativas (Receita Fe-
deral, Estadual e Municipal), o que inibiria mano-
bras artificiais criadas por algumas empresas a
partir dos dribles em normas legais para não re-
colher tributo. Isso vem  ocorrendo principalmen-
te em relação ao ICMS/Exportação, que tem o
benefício da não-incidência, sendo muito freqüen-
te nas remessas de mercadorias destinadas às
exportações, em que a empresa adquirente da
mercadoria apenas simula a exportação para be-
neficiar-se com o não-recolhimento do ICMS, mas
posteriormente não exporta a mercadoria, locu-
pletando-se ilicitamente às custas do Fisco e do
pobre contribuinte do ICMS que realizou a remes-
sa da mercadoria.


