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A
tributação no Brasil é consideravelmc
menor que a de países desenvolvidos.

quanto eles tributam, em média, de 38% a
do Produto Interno Bruto (PIB), a alíquota bi
leira é de 30%. Porém, alguns aspectos de
ser ponderados, como a qualidade e a oferta
serviços públicos. As alíquotas maiores nos
desenvolvidos são traduzidas em mais e melhi
serviços, em comparação com países em de!
volvimento. Isso, sem dúvida, compensa a el
da carga.

Outro ponto a considerar é que nos Esta
Unidos, por exemplo, a receita de contribui
sociais representa aproximadamente 40% d;
ceita tributáriatotal, sendo os demais tributos
postos e taxas) responsáveis pelos resta
60%. No Brasil a situação é inversa, ou se
receita de contribuições representa aproxim
mente 60% da receita tributária total, ficand
demais tributos
responsáveis pe- Imposto de renda
los restantes para milionários
40%, Essa inver-
sãoda incidência da carga tributária no Bras
com que as contribuições sociais onerem e>
sivamente o setor produtivo, provocanc
desestímulo à contratação e, sobretudo, se
carregando as empresas que utilizam inten
mente a mão-de-obra e que exercem impori
função social.

O imposto de renda é outra distorçãi
nosso sistema tributário. Enquanto nos paíse:
senvolvidos as alíquotas variam, em médi
5% a 50%, no Brasil vigoram, atualmente,
nas duas alíquotas: 15% ou 27,5%. Dess2
ma, naqueles países, um milionário étribu
em 50%, por exemplo, sendo a classe rr
normalmente tributada em 10%. Em nossi
terna, no entanto, tanto o megamilionário c
a classe média são tributados com a m
alíquota, ferindo o princípio da capacil
contributiva, instituto basilar de qual'
ordenamento constitucional justo e democr.

Com o recente pacote fiscal, Minas G
procurou incrementar sua receita tributária,
possibilitar investimentos maiores em
prioritárias. O sistema tributário em vigor nã
no entanto, aprimorado. Um exemplo foi
mento da alíquota do ICMS. Esse imposto n

Pacote fiscal mineiro reflete
distorções da forma de tributação
no Brasil

coaduna com o princípio da progressividade, uma
vez que não pode ser graduado de acordo com a
capacidade econômica do contribuinte - pois não
é ele quem suporta o ônus, mas, sim, o consumi-
dor final. Por isso, a Constituição faculta que o
ICMS seja seletivo, em função da essencialidade
das mercadorias e dos serviços.

Nesse aspecto, o pacote mineiro foi coerente
ao majorar a alíquotade 25% para 30%, no caso do
imposto incidente sobre operações com bebidas
alcoólicas e cigarros, pois a finalidade é a de se dimi
nuir o consumo dessas mercadorias. Porém, nãc
faz sentido a maior tributação sobre o consumo
residencial de energia elétrica, pois, se a regra geral é
a incidência de 18% de ICMS, não é razoável aplicar
a seletividade para situá-lo em 30%, a menos que
fosse uma mercadoria não essencial.

Outro aspecto do pacote mineiro foi a
majoração da taxa judiciária, das custas judiciais e

do IPVA. Quanto às cus-
" mesma alíquota 1 tas e à taxa judiciária, ter-
classe média	na-se necessária uma

análise mais acurada, afim
faz de se verificar se não foi criado obstáculo capaz
es-	de impossibilitar a muitos a obtenção da presta-
DO ção jurisdicional. Em relação ao IPVA, veículos
re- como caminhões, ônibus ou os automóveis des-
iva-inte tinados a locação foram menos tributados, se-

guindo uma política correta de não onerar o seta
produtivo. Porém, a lei poderia ter avançado um
pouco mais, graduando a alíquota de acordo comdo
a capacidade contributiva, no caso de automóveisde-
não relacionados com o setor produtivo. Afinal, o,de
proprietário de um automóvel mais caro revela.pe-
possuir maior capacidade contributiva que o pro-ror-
prietário de automóvel popular.ado
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