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reforma tributária

O Brasil tem uma carga tributária já bastante elevada, girando em torno de

36% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Esse percentual é, na avaliação

dos empresários mineiros, o mais grave dos componentes do Custo Brasil,

afetando diretamente a competitividade da produção nacional. Neste artigo,

estão relacionados os pré-requisitos básicos e fundamentais de um sistema

tributário que, acreditam, é economicamente viável e socialmente aceitável

e adequado à nova ordem internacional.

o país precisa arrecadar mais?
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Já  se perderam no tempo as pri-

meiras palavras que ecoaram quanto

à necessidade de revisão do capítulo

da Constituição Federal que trata do

sistema tributário nacional. Nesse es-

paço, o País assiste a vários remen-

dos que resultam em majoração da

carga tributária já excessiva, regressi-

va e de péssima qualidade. Vive-se em

um país que onera seus contribuintes

com uma tributação de Primeiro Mun-

do e lhes oferece retorno social com-

parável àquele dos povos africanos.

A prioridade da reforma tributária

toma as ruas. Tornou-se, portanto,

mais claro para a sociedade brasileira

que a postergação de uma reforma tri-

butária ampla maximiza os efeitos da

crise gerando menos produção e em-

pregos e impede a inserção da econo-

mia brasi leira em mercados

globalizados.

O atual sistema tributário brasileiro

dificulta o incremento da exportação e

chega a  impedir que a produção possa

se modernizar. Deve-se pensar com a

amplitude que o assunto demanda e se

desprender das amarras que levam o

brasileiro a assistir ao aumento da car-

ga tributária a níveis insuportáveis.

A reforma tributária, na verdade,

não pode, neste momento, nem mes-

mo ser taxada de urgente, pois trans-

cende a qualquer urgência imaginável.

As regras hoje existentes não permi-

tem o acompanhamento das transfor-

mações que vêm ocorrendo na econo-

mia brasileira, tampouco na mundial,

que resultam na adoção de um novo

paradigma produtivo, baseado na flexi-

bilidade e em intensa competição. A

estrutura tributária brasileira, carac-

terizada por um sistema que penaliza

a atividade produtiva, é incompatível

com esse modelo universal.

O sistema tributário do País é, sem

dúvida, o mais grave dos componentes

do Custo Brasil, afetando diretamente

a competitividade da produção nacional,

pois é composto de uma carga de im-

postos concentrados e mal distribuídos

que sobretaxa o setor produtivo e im-

põe uma inaceitável tributação sobre as

exportações e os investimentos.

Tributos cumulativos incidem em

cascata onerando o processo produti-

vo e apenas uma vez sobre os produ-

tos importados, o que implica terrível

desvantagem para o produtor nacional

e leva as empresas a uma situação de-

sigual de competição. Não é preciso

aumentar impostos, pois eles já exis-

tem em demasia, resultando em uma

carga tributária superior a 36% do PIB,

que pode ser taxada, sem receio de se

cometer injustiça, de elevadíssima.

É imprescindível, ainda, a adoção

de uma austeridade fiscal na qual se-

jam fixados critérios mínimos de res-

ponsabilidade por parte dos adminis-

tradores públicos. O atual sistema tri-

butário brasileiro é falho ao permitir

verdadeiras �guerras fiscais� entre os

entes federativos, que disputam inves-

timentos mediante renúncias fiscais,

prejudiciais tanto para o Estado como

para as empresas, pois não se tradu-

zem em segurança de perpetuidade.

Exatamente por isso, a reforma tri-

butária interessa a toda a sociedade,

pois é vital para o crescimento da pro-

dução, do  número de empregos, in-

vestimentos e exportações. A geração

de empregos somente ocorrerá se hou-

ver competit iv idade. E essa

competitividade se dará com uma es-

trutura tributária moderna e justa, que

a Nação tanto reclama.

Nesse contexto, assiste-se à

alardeada entrega oficial pelo presiden-
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te da República das propostas de re-

forma tributária e da Previdência aos

presidentes das duas Casas

Legislativas, responsáveis pela aprecia-

ção e votação delas.

Embora haja grande movimento po-

lítico em torno das propostas, no que

se refere à reforma do sistema tribu-

tário nacional, verifica-se que ela não

teve a amplitude desejada e tampouco

atingiu os anseios que permeavam as

discussões em torno do tema, condu-

zindo ao revés a um aumento

exorbitante da carga tributária.

Nesse prisma, são apresentados os

princípios básicos que deveriam supor-

tar o novo sistema tributário e, infeliz-

mente, a maioria não está contempla-

da na proposta citada.

Verificamos inicialmente que a com-

plexidade do atual sistema só pode ser

eliminada com uma revisão geral do ca-

pítulo tributário da Constituição Federal.

No entanto, a proposta apresentada ca-

minha timidamente nesse sentido.

A reforma deveria buscar a impres-

cindível harmonização entre os siste-

mas de tributação do Brasil e os dos

países com os quais competimos e

com os quais nos integramos

crescentemente.

Uma estrutura tributária adequada

é aquela em que a arrecadação está

concentrada em três fatores gerado-

res básicos � a renda, o consumo e a

propriedade � e em que não há nenhu-

ma incidência em cascata distorcendo

as decisões econômicas e os arranjos

produtivos.

n Completa desoneração das exportações

A fim de assegurar maior competitividade externa às
empresas nacionais, é imprescindível a desoneração total
das exportações em um sistema que pretenda promo-
ver a harmonização com o resto do mundo.

Pode-se perceber que houve na proposta uma preocupa-
ção nessa área, talvez até mesmo em virtude de seu
impacto na balança comercial. Nesse diapasão, verifica-
se a constitucionalização da regra contida na Lei Com-
plementar nº 87, de 1996, conhecida como Lei Kandir,
que trata da desoneração do ICMS para as exportações.

n Desoneração dos investimentos e da produção

Seguindo a premissa máxima de que o País não deve
exportar tributos, é preciso criar um sistema em que
tanto os investimentos como a produção não sejam one-
rados, de forma a comprometer a concorrência e a
competitividade das empresas. Assim, a possibilidade de
geração de empregos é conseqüência lógica e a promo-
ção do desenvolvimento regional ocorrerá com maior
capacidade de avanço tecnológico.

A implementação dessa medida não pode ser vista em
quaisquer dos dispositivos presentes na proposta do Po-
der Executivo.

n Eliminação da cumulatividade dos impostos

A cumulatividade é um mal que aflige a economia brasi-
leira, uma vez que hoje o ônus tributário atinge todas as
etapas do processo produtivo, penalizando toda a popu-
lação, que é obrigada a pagar mais por produtos e servi-
ços que consome. O custo tributário real embutido no
valor dos serviços e mercadorias consumidos não é co-
nhecido.

A chamada tributação em cascata onera o setor produ-
tivo e penaliza a produção nacional comparativamente
aos nossos concorrentes.

Uma característica extremamente perversa do sistema
tributário brasileiro é o fato de ele encerrar tributos em

A reforma tributária
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cascata, que incidem cumulativamente em todas as eta-
pas da atividade econômica, como é o caso das contribui-
ções Cofins e CPMF. Essas contribuições tributárias, en-
tre outros defeitos, acabam por onerar as exportações e
os investimentos, gerando incentivos perversos sobre o
sistema econômico.

O grave é que tributos dessa natureza praticamente não
encontram paralelo na legislação tributária dos princi-
pais países competidores do Brasil, o que reduz a
competitividade dos produtos brasileiros no mercado in-
ternacional, prejudicando as exportações e criando um
viés a favor dos produtos importados. Embora o gover-
no tenha promovido importante iniciativa com o objetivo
de eliminar a carga desses tributos indiretos sobre as
exportações brasileiras, essa desoneração é muito me-
nor que a necessária nos setores que apresentam uma
longa cadeia produtiva e, na maioria das vezes, maior
valor agregado.

Por terem alíquotas baixas, os impostos em cascata
parecem muitas vezes inofensivos, mas seu efeito cu-
mulativo prejudica significativamente a competi-
tividade.

Em uma das medidas, que pode ser chamada de �remen-
do tributário�, criou-se um ensaio à  não-cumulatividade
das contribuições com o PIS. Vê-se claramente, pelo au-
mento na arrecadação desse tributo, que a alíquota de
1,65% foi superestimada. Os dados divulgados pela Se-
cretaria da Receita Federal para março mostram um au-
mento muito maior da arrecadação com o PIS do que
com a Cofins. Entre janeiro e março de 2003, se compa-
rado ao mesmo período de 2002, a arrecadação do PIS
cresceu 50,6%, enquanto a da Cofins cresceu 24,7%,
na mesma base de comparação.

n  Redução do número de tributos e da carga

tributária

Não se justifica a existência de mais de 50 tributos dife-
rentes como forma de prover o Estado dos recursos
necessários para gerir sua �máquina administrativa�.

Não é o número elevado de tributos existentes em um
sistema tributário que irá assegurar a arrecadação de-
sejável, mas, sim, um número racional, reduzido e su-
portável de impostos, taxas e contribuições.

Ademais, como se já não bastasse o elevado número de
tributos, o atual sistema abre a possibilidade de utiliza-
ção de outros, como a Contribuição de Melhoria e Em-
préstimos Compulsórios e as Contribuições de Interven-
ção no Domínio Econômico. Portanto, um novo sistema
precisaria levar em consideração a extinção da compe-
tência da União para instituir novos tributos, além dos
já expressos na Constituição.

A proposta prevê a perpetuidade da CPMF com o nome
de Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e de Direito de Natureza Finan-
ceira, cuja alíquota máxima será de 0,38% e a mínima,
de 0,08%. Conclui-se que os tributos criados no País,
ainda que se pretenda a sua transitoriedade, são incor-
porados ao sistema.

n Legislação federalizada disciplinando o ICMS

para se evitar a guerra fiscal

As regras tributárias atuais pertinentes ao ICMS têm
dado margem a inúmeras discussões entre os Estados
da Federação, tendo em vista a ausência de uma legisla-
ção uniforme para todos esses entes. Em face disso,
verifica-se que cada Estado tem adotado regras próprias
e particulares, concedendo benefícios e incentivos fis-
cais ao segmento industrial no intuito de atraí-los para
seus territórios.

Embora a proposta não avance muito na criação de um
outro tributo, no mínimo preocupou-se com a
reestruturação do ICMS, já tão esperada.

No entanto, é de suma importância atentar para a in-
clusão da palavra �bens� em todos os dispositivos cons-
titucionais relativos ao tema. Hoje o ICMS incide sobre
operações relativas à circulação de mercadorias. Note-
se que a palavra �bem� tem uma amplitude ainda maior.

Os pré-requisitos básicos e fundamentais de um sistema tributário economicamente viável
e profícuo, socialmente aceitável e adequado à nova ordem internacional devem ser:

deve contemplar 13 pontos
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Há também uma flagrante limitação ao princípio da não-
cumulatividade quando o texto da proposta procura
cerceá-lo ao determinar sua regulamentação por lei com-
plementar.

Na tentativa de obstruir a guerra fiscal, a proposta esta-
beleceu que o ICMS terá um regulamento único e no
máximo cinco classes de alíquotas, sendo que os gêne-
ros alimentícios de primeira necessidade estarão sujei-
tos a alíquota menor. As alíquotas internas serão uni-
formes em todo o território nacional e não poderão ser
inferiores à maior alíquota estabelecida para as opera-
ções interestaduais.

Nas operações interestaduais � que agora serão ape-
nas aquelas em que houver a efetiva saída para outro
Estado �, o Estado de origem ficará com o imposto co-
brado à alíquota interestadual, não compreendendo em
sua base de cálculo o IPI. O Estado de destino ficará com
a diferença entre o montante que seria devido se a ope-
ração fosse interna, incluídos o IPI e a operação interes-
tadual. Com relação a isso, está previsto que a lei com-
plementar poderá estabelecer, por mercadoria, bem ou
serviço,  a implantação gradual dessa exigência no pra-
zo de dois anos.

Nas operações com combustíveis, petróleo e energia
elétrica, será aplicada a alíquota interna e o imposto
caberá integralmente ao Estado destinatário. Aí tam-
bém é importante destacar a brecha deixada no texto
da proposta para se condicionar o aproveitamento de
crédito relativo a esses produtos ao efetivo pagamen-
to do imposto.

Ainda quanto ao ICMS, são vedados pelo texto da propos-
ta benefícios de isenção, redução de base de cálculo, cré-
dito presumido ou qualquer outro benefício fiscal. A lei
complementar deverá fixar prazos máximos de vigência
de incentivos fiscais, definindo também as regras vigen-
tes à época da concessão que permanecerão aplicáveis.

É assegurada a imunidade às operações de exportação
com a manutenção do crédito pelas entradas dos pro-
dutos.

Até que nova resolução seja editada, serão mantidas as
alíquotas interestaduais vigentes.

n  Simplificação e transparência do sistema

A atual complexidade do sistema vigente exige a redu-
ção de normas e criação de dispositivos claros e preci-
sos,  revelando o porquê, quanto, para que e quem real-
mente paga cada tributo.

São diversas as obrigações acessórias e freqüentes os
questionamentos judiciais no âmbito tributário. O siste-
ma tributário brasileiro é caracterizado por número ele-
vado de tributos, diversas alíquotas, isenções, deduções
e reduções de bases de cálculo que acabam refletindo
em uma extensa e complexa legislação tributária. Essa
complexidade requer a montagem de grandes estrutu-
ras voltadas ao cumprimento dessas obrigações com o
Fisco e até mesmo propicia o planejamento tributário. É
ela que dá margem � e mesmo estimula � à sonegação
de tributos, criando para as empresas que pagam seus
impostos uma situação de concorrência desleal.

Pesquisas realizadas mostram que, nas empresas de
médio porte, cerca de 2% a 3% do faturamento são
gastos com a administração de tributos.

É notório ainda o fato de que, por infindáveis vezes, o
contribuinte se vê compelido a prestar a mesma infor-
mação várias vezes, em formulários distintos, para di-
versos entes tributantes, quando não, para o mesmo
ente.

n Ampliação da base de arrecadação

Em vez de concentrar a tributação em determinados
setores, sobretudo o produtivo, é preciso instituir um
sistema com melhor distribuição da carga tributária e
conseqüente minimização de alíquotas, abrangendo um
maior número de contribuintes.

n Tributação do consumo

Como principal base de um sistema tributário justo, o
consumo há de servir de objeto de tributação mediante
imposto a ser regulado em legislação federal, arrecada-
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do e fiscalizado pelos Estados. Isso onera a cadeia pro-
dutiva, ficando a tributação concentrada no varejo, sem
acumular o ônus da organização e do recolhimento por
toda a corrente econômica, mas transferindo-o para uma
única fase � o consumo final.

n Baixo custo de administração

Uma nova ordem tributária deve assegurar maior facili-
dade de recolhimento e controle dos tributos por parte
de quem paga, reduzindo-se ao máximo as obrigações
acessórias.

n Certeza, segurança e estabilidade jurídicas

Como pressupostos de um sistema tributário, desta-
cam-se:

� necessidade da conformidade entre a conduta e
a regra geral;

� uniformidade e efetividade de normas dotadas de
segurança jurídica que assegurem a aplicação in-
distinta da lei;

� instabilidade jurídica como um dos principais mo-
tivos da evasão fiscal, o que exige que haja no sis-
tema tributário uma razoável durabilidade das nor-
mas tributárias.

n Garantia de arrecadação

É o sistema dotado de mecanismos que permitam afe-
rir quem não paga em detrimento daqueles que pagam.

n Austeridade fiscal

As receitas auferidas com a arrecadação de tributos
devem estar de acordo com a legitimidade de toda a
ação estatal. Isso se visualiza na limitação do Estado
aos seus deveres e objetivos escolhidos pelo povo e na
correspondente limitação das receitas ao atendimento
desses fins eleitos.

Assim sendo, a autenticidade das receitas auferidas está
intimamente ligada à legitimidade dos fins do Estado.
Quando o Estado se desvirtua, quer na sua dimensão
indevida, quer na sua finalidade predefinida, a tributação
perde para o contribuinte a legitimidade dos excessos.

Assim:

� autenticidade das receitas tributárias = legitimida-
de dos fins do Estado

� estabelecimento do Estado mínimo desejado (pelo
qual os cidadãos estão dispostos a pagar) = condi-
ção básica do sucesso da reforma

Atingindo esses objetivos, a economia brasileira estará
mais bem preparada para gerar empregos e crescer.

Evidentemente, no decorrer das análises da reforma tri-
butária, além dos princípios citados, muitos outros de-
verão ser submetidos a exame e obter solução, desde a
avaliação e fixação de alíquotas até a partilha das recei-
tas tributárias.

Da mesma forma, é aconselhável que em matéria tão
relevante, com complexas definições e detalhamentos,
o poder público e o setor privado possam trabalhar jun-
tos para uma troca de experiências.

n Compensação da CPMF

Havendo manutenção da CPMF como tributo permanen-
te no sistema tributário brasileiro, faz-se necessária a
instituição de regras de compensação para essa contri-
buição perante os demais tributos federais. Tal fato re-
duziria o ônus que a CPMF representa para o segmento
empresarial que atua no mercado formal, prestando-se
a tributar exatamente os setores e contribuintes que,
por não pertencerem ao mercado formal, estão à mar-
gem da tributação dos demais tributos.

A CPMF onera tanto o mercado formal quanto o infor-
mal. Contudo, somente em relação ao primeiro há o
recolhimento dos demais tributos. Assim sendo, a com-
pensação mencionada anteriormente respeita o princí-
pio da capacidade contributiva dos que atuam na forma-
lidade e, em contrapartida, representaria estímulo à for-
malidade para os que atuam no mercado informal, o que,
conseqüentemente, geraria aumento de arrecadação em
face da incidência dos demais tributos que antes não
eram recolhidos.


