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() Brasil vive uni momento muito espec'i-
aI, uni 1(111 1 1 de r('t()rinas. O governo fede-
r,11 (91(,llflhl)Il0LI i)I0i0)Stas do Congresso
Ncl(tOI),ll de alterações eiii CaTitJ)OS

	

funda-
a l'n•viiliu ia	ii sistema tril)uLi-

rii 1. As niiiil,,ii,as áli , l,mi elenientos estru-
turais (II) l',iis	ini'rti-
reni cl rei ,lrll(' ii t(	tia
vida d' 11)110. 0'. ( ( Id-
cIos. A ( onstruç1() dc)
B rasi 1 que s'r'rnus pas-
sa fl(( essari.lrnpnie

OF ('551". domínio!,

Deixar tiara 05 005-

sus ri po Si iii 11111	io
Iii ( OS	( l('I)i 1 li	ai i a-
mente eleitos, a t.irola
de (Ie( idir '.tihre tais
destoe'. seria, sem dúvida, legitimo. Mas
se que a .iinpliaç.o da base de discussão,
atrav's da parii(ipaçu) de segmentos diver-
sos (ia so( lei ia(l(', 11.i tornaria esse proces-
so ainda mais ru o? A espei iêncid acumula-
(Ia itús iilt Itit IS ili'i diii)'. j)('I,i ,\Ssen)l)Iõia
Li'gislaiiv.i do 1 siachi ih t'vlinis Gerais, em
SPIIS projetos do iiiierlouçào COlO a socie-
dack', e Jortv t'vit I('iii ia para unia resposta
l)5)tI '.'a a t'"'a 1lLtt''.Tdh).

() Parlamento mineiro no apenas acre-
dita, mas eetivamenle investe nesses encon-
tros entre Estado e sociedade. São iniciati-

vas risversas, como as Audiências PÚbI icas.
os ( los de Debate, os Fóruns Te iii os,

a Iõrii (ii' ou! ri )s projetos de ci dada iii p i e
niovido pela Fscola do Legislativo. A As-
seinhlóia de Minas reconhece cine "Minas

i	ri as" i' (i m , para construirir onta d(-mo-
( ra( Id sólida é eSseil il
dialogar com a diteri.nça,
oterecendo oportunidades

-	 reais de parlicipaçio.
Os Serninários Li'gis.

lati vos si n lei i ia 01 em S Li .1
(lin:lmica a Prtid cieses
(leais democ ráti(()s. Dei iii-

taL los, iii si i 1 uições diversas
(Ia soeiedicle e (1 )rl) lei -
iiio	cia	Aseiiibléi
Legislativa se reÚmiem para

itJfltO S debaterem e proporem soluções para
1)roi)h'nias tundamentais. O encontro nãc> se
resume au momento do evento. Temas que
ser() iit'liai i(lOS, palestrantes, docunu'otos
1	)( si ti vi e. e modos de encaminhamento
das Iii Ipi sl,is São ( oiiiu)itarnente (IeíiIli( los.

A i'ilil( .IÇã(), .1 reforma agrária, os rer
o	

Ilrsmis
liii li e., as t i ilitita', il saneamento, lialiita-
ça(i, iirisnio. a (ILII'stãO cio desemprego e da
geraçao ili' renda torani tentas iliis vare.
Semi riários que ocorreram na Assembli'ia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. As
propostas geradas nesses encontros i ni lo i ram
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diretamente na definição de leis P políticas
públicas de grande impacto social.

A Reforma da Previdência foi recentemen-
te discutida em um Fórum Técnico O( orrido
na Assembléia de Minas. Agora é o momen-
to cia reforma tributária. Minas Gerais precisa
lazer-se ouvir e participar cio projeto de defi-
nição do Sistema Tributário que teremos. So-
mos um Estado forte, economicamente prós-
pero e detentor de um clflhl)l() fli€'rCd(i() ( 011-

sumidor. Mas queremos e necessitamos cres-
cer e distribuir, de forma justa, a riqueza pro-
duzida. Com base nesses objetivos, o Semi-
nário Minas na Reforma Tributária foi conce-
bido e desenvolvido. O evento reúne dife-
rentes segmentos da sociedade com a meta
de juntos elaborarem um documento con-
tendo as propostas cio povo mineiro relati-

vas à reforma tributária. Esse documento será
encaminhado ao Congresso Nacional

Esta cartilha foi desenvolvida objetivando
contribuir para o sucesso deste evento tão
importante, fornecendo informações bási-
cas. Ela busca despertar o interesse cio pú-
blico mais amplo - e não apenas dos espe-
cialistas da área tributária - para a relevân-
cia das questões tributárias. Os impostos
estão presentes no cotidiano dos cidadãos,
afetando-os diretamente. Muitas vezes, em
virtude da linguagem técnica, essa relevân-
cia não é reconhecida pelos leigos no as-
sunto. Ao aproximar as questões do dia-a-
dia das pessoas, esperamos contribuir para
o melhor entendimento dessa problemáti-
ca, buscando elencar as principais mudan-
ças e l)olêmi(1s.

I-D( , putado Mau ri 1 o rres
Presidente da Assembléia Legislativa cio

iStai(i() (11-' Minas Gerais
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E ,t,i o , .i história do José. Mas 1)110 que
iili'r:a ser a cia Maria, do Mateus, da
ristina, da Joana, do Pedro... E a história di'

um brasileiro. Não de qualquer brasileiro,
porque Jose está empregado, tem CARTEI-
RA ASSINADA, possui carro, casa e (IispÕe
de serviços de água, lu7 e telefone.

Iloje é o dia de seu pagamento. José aor-
da cedo, tão cedo que é preciso acender a
1 UZ. Mas está aniniado, afinal terá dinheiro
para pagar as contas, que não são poi:i as.
Apronta-se apressadamente, porque o trânsi-
to (1,1 sua cidade não é dos melhores e, antes
iR ir para o trabalho, José passa na padaria
).iia comprar uns PÀEZI NH()S bern quenti-

IOS, (1,1 primeira fornada.
No a miril lo, 1)11 ia assustado para a 1117 Vi'

I1O'lIi,I (liii' a(enck' no painel do AI. j f( )Mó-
VI-1 avisando que a GASOLINA está prestes

ar. Pára 1)1) primeiro posto do ai )aste -
TiiI'I)to. Hoje, felizmente, pode encher o lan-

ri. 0 alerta da gasolina, lembra-o de que o
la do pagamento do IPVA está próximo. Pre-
ii a lo, segue adiante.
(lu'ga ao trabalho e seu CONTRACHEQUE

i"-t,i sobre a mesa. José olha imediatamente
ia o canto direito, buscando a palavrara " li-

iII(10. Ë inevitável não comparar esse valor
m o " hrut ii
b rsé ,i >r )vei ta a hora do almoço la ra

,iS contas. RI  IRA o dinheiro 110 caixa



1 EIRMIMI--

477.

eletrorli( o e dirige--e à tarniácia. Jose e
hipertenso e, para (onirolar a pressa( , tal
0S() (1 are) de uru MEDICAMENTO.   Depois
de quitar a conta da Íarmcia, José vai di.)

banco pagar o IPTLJ e a (onta de TELEFONI
Ainda faltam as compras do supernleo ' i-

do, que deixará para depois do expedi eu 1

(111,irrd() lerá a companhia (1,1 esposa, leu-
ia. i.isiO d compra (li) rrr's, contendo mui-
tos itens, dentre eles, ARROZ, AÇUCAR, CAR-
NE, LEITE, FEIJÃO e MACARRÃO, além de
PEQUENOS AGRADOS para as crianças.

José liga para Tereia ('('les combiri,irn (II
se encontrar no superniercado. Ela contd
que já comprou o MATERIAL ESCOLAR das
crianças, a uni preço melhor, no centro da
cidade.

Aproveitando que estáo no shopping
center, José e Tereza (leu idem passeir trio
pouco, olhando as vitrines. Apesar de
sacio ,,, estão felizes, pois conseguiram
gar to(ids as contas. 1 ore/a encanta-se (0111

um SAPATO. Não resiste e decide con)I)r,-
lo. O RELÓGIO que José queria há tanto liii
P0 está em oferta. Melhor comprar logo,
pensa ele. Antes que o dinheiro acabe, li-
reza e José decidem ir embora. Afinal, o mês
está apenas comecaiuIo, e muitas (lesI)eSas
,linda estão por vir

'	!

• s.q.lto e relógi.,
XA\ri (1. H,'),,',Ih , si Bik'N,s/.

1 II ,,n,iri,, f,Fa,/o s/e4lmj.s, seio Hori-
zonte, 9 maio 2003. Esonomua p12.

• material escolar e medis .tntentOs

Ind 20)
Disporr ei en sSSSSV gl.dn. s,.i

21 n,,n,,
• de'ni.,is tens
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Afinal, o que é um sistema
tributário?

( ) sisitina tributário e (11 oiiiiiito de leis, nin-
in,is e regras jUri(li(,iIiiei)I( e(onlwcjdis que
oigai ii Id (1 finanoaniviilo (lii Estado. E]( , r li
te, na prática, no bolso dos idadãos e no caixa
(II.' t'inirt'sas e do governo, (15 princípios e a

)rn 1,) (( 14' um pais OM ol ii' ),l ra SQ SUStenta r.
I oda i estrutura gc )V(' ri i, iii 14 '1 ltd 1 e todo'. 05

Serviços públicos, looli' e elas e hospitais,
passando por estradas. portos e geração de
energia ali'- a segurança púl)lka e a justiça,
Çii) ill,ii)tidoS com o diiilu'iro arrecadado (Li,
elll oes,iS e cios çida ãos. Assim, o sistema
1 rilIlitáril) 4' cl divisão olii (isto dos bens co-
rntiiis e dos investimentos necessários ao fim-
iOii,Ifllent() do pais.

a reforma tributária significa defini
o014) vai ser feita a divi ii ,ilesse custo: (Iu(,iii

vai (1)rltíIl)1ii como, cjti.iiido e quanto vai
ser exigido; e, ainda, como essas contribui-
Çõe'. Vai) ser repartidas entre União, Estados
O Muno t)iU5.

Mas i'ssa divisão não e simples. Defini
a iio id'nciim dos tributos i' Íundariieiital
para incentivar ou nau ii'ti'i minadas o,-
tica'. econômicas e '.()( i,jis. Por exemplo,
se os impostos sobre terras i rnprodutiva'.
ti-'iii i , iit,i maior, a t('noiell( ia e cine ess,is
pl oo n'il.iih's passeIii ,i ser melhor .ipri-
veit.ii l,is. Por outro Lido. se a carga tribu-
tári,m que incide sobre ,i produção esta
muito i5so (i('5(5t i nu la o investi-
rnent> o', (onseq hentemnilte, inibe o ( (( ' 5-

jinento ria área procluliva e a geração de
erii>regis

Quem contribui
Para ontem lii (hill	cmi ri mie' ( 101

o, é preciso a ia Ims,m r dois pontos: impo,1w,

diretos 011 indiretos e impostos progressivos
ou regressivos.

Os irnposU)s diretos são a( i treles (obra-
dos sobre a r pnroi,i e a propriedade. 4(1111)1 O

Imposto de Renil.m, ii IPVA, o IPTIJ, eh (,iiLi
um sabe (1 ttiiit1t() está pagando. Nos ),lÍ-
si's desenvolvidos, os impostos diretos e-
pr('serltanl a rii,iior parte da rf'(eita trilrntá-
ria - 70", a 80" cio total, No Brasil, esses
impostos r(pr1's('niini apenas ( e rca (te
10%, cio total.

Impostos indiretos são os que iiici(lenl so-
bre «i produção e C) (OJiSUITiO, como o t(.MS,

tPl e o tSS, e est.io erni)utidos nos prei, 05 (10

produtos e serviços, assim todos qti' ( ( 4h50-

iiii'in pagari).
imposto pro >grc 'ss i VO é aq ii eI 4' (l(0, v,mã de

M ordo com a (.lj),i(idade cOilO ibuliv,i, ou
seja, i uern pode mais, paga mais; ei i (lii ,ihlt()
0) imposto regressivo) 4-' aquele que inc 1(11' da
nisnia maneira solni' todas as pessoas.

E 01 geral, os o lo )st os di reli s s,ii iri grm 's-
SIVOS, porque são cobrados indKilimalini'nte
de pessoas 1 sio ,is ou urici i(as). Dessa for-
sua, é mais fácil i'iimmilibrar o peso da u,irg.i
tributária.

A progressivirl,idi' e um conceito iiu' se
busca iniplenivi11,11no', sistemas irihol,iiu)S,
porque permite unia (4 d)ra liça 411 a is j iisl a e
urna di\ são mais equilibrada dos o irsios do
pais. Além disso, t,iier cmii que quem pode
mais pague iit,iis 4' orna maneira oh' tori),ir
real a tão neressari,i distribuição oh' renda.



Assim, todos contribuem, mesmo quem é
isento do Imposto de Renda e não tem pro-
priedades, porque paga impostos indiretos
11,1	(II)	(Ol1.()l11('

Arrecadação e distribuição
A )rogresi s' dade está reset 1 te t arni )é tu

na (l('IiliIçã) (lis alíquotas, quer (li/( , r, tio
per(viitual que vai ser cobrado.

As cdiquotas podem variar de acordo com
a renda, o tipo de produto e o local de mora-
dia ou produção. Quando são progressivas,
respeitam as diferenças entre as pessoas e

variam de acordo com a eSSeflcidli(la(le do
produto (produtos de primeira necessidade
têm ai i( i notas mais baixas, e no i (latil o os su-
pérfluos são mais onerados).

As alíquotas sobre um determinado tribu-
to são estabelecidas por quem detém o po-
(ler de legislar (União, Estado ou Município),
dentro rios limites da Constituição.

)' wrviços do Estado são (livididos entre
a 1 Iludo (governo federal), os L stad s e () Dis-
trito Federal e os Municípios. Paia financiar
esses serviços, os tributos tafl)l)étii são divi-
didos entre eles.

Os principais tributos pertencentes á União
são o imposto de Renda, o IPI, a CPMF e
cerca de 14 contribuições (Cofi ns, PIS,
l)revi(ien(i1rias, etc.). () Estado tem a sua re-

ceita garantida principalmente pelo ICMS e
pelo IPVA, enquanto o Município conta com
o ISS, o IPTU e a CIP.

Hoje, no Brasil, existem três grandes moda-
lidades de tributos: os impostos, que são uma
das principais fontes dos recursos públicos e
(levem reverter como benefícios para a Socie-
dade (IR, ICMS, IPVA, IPTU, etc.); as contribui-
ções, que nc)rnlaln)ente incidem sobre is to-
lhas de salários das empresas, na iluminação
pública e nas operações bancárias (Cofins,
CIP, CPMF, etc.); e as taxas cobradas por servi-
ços públicos específicos e divisíveis, realiza-
dos ou colocados á disposição da população
(Taxa de Licenoianieiuto de Veículos, et(.). Es-
sas cobranças oorrespondeni a cerca de 38%
do PIB, quer dizer 38°/o de toda a riqueza pro-
duzida no Pais.

tsijitoS outros aspectos técnicos do siste-
ma tributário ficam distantes dos cidadãos,
pela sua complexidade. Mas a discussão das
propostas oiue visanu reformar esse sistema
se relaciona di ro'tamente com a vida das P°'-
soas. O embati' (II' interesses envolvidos na
reforma tributária é, exatamente, um embate
pelo projeto de pais que essa estrutura de
divisão de custos vai proporcionar.

E você, já pensou qual é o projeto de pais
que você quer?
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A reforma tributária do governo federal, encaminhada ao Congresso Nacional em 30 de
abril, está contida na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 41/2003. Para ser aprovaria,
1 PE(: tem que passar tanto pela Câmara rios Deputados quanto pelo Senado Federal.

Confira os principais tributos a serem modilicados pela reforma do governo k'deral e com-
pare a sisle,nát ira atual com as mudanças sugericlas.

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Como é hoje
• leni 27 legislações diterentes (tinia

para cada Estado e tamlxrn para o Distrito
1- edera 1).

• A cobrança ocorre tanto no Estado de
origem, quanto no Estado de destino.

• Possui cerca de 50 aI í(iuotas diterenci-
acias, dependendo da mercadoria ou do
serviço.

• É permitida a concessão de incentivos
para atrair empresas, (uni o aval do Cnníat
(Conselho Nacional de Política Faiendária).
A concessão de incentivos sem o crivo do
conselho gerou a chamada "guerra (isca!"
entre os Estados.

• Há duas aI ictuotas i nierestadimais: cio
7"!, (regiões Centro-Oeste. Norte, Nordes-
te e Espírito Santo) e de 12% (regiões Sul e
Sudeste).

• Não incide sobre exportações, e essa

desoneração está prevista em lei comple-
nii'ntar.

Proposta do governo federal
• terá legislação unifornit', do competên-

ia federal. O Estado legislará apenas sobre o
campo de incidência cio imposto.

• A cobrança será na origem da mercado-
ria. Mantém-se o atual sistema misto, que tam-

bém contempla o destino, nas operações in-
terestaduais. Isso possibilita a repartição da
receita entre Estado produtor e consumidor,
com previsão de compensações, (-til caso de
perdas, em regiões menos desenvolvidas.
Essas compensações serão definirias por ór-
gão colegiado a ser criado, integrado por re-
presentante de cada Estado e do Distrito Fe-
deral (o novo Coníaz).

o Haverá cinco cilídiriotas internas sobre
mercadorias e produtos, sendo a mais baixa
para bens de consumo popular e para a ces-
ta básica. Essas cinco aliquotas serão defini-
das por resolução do Senado, e o órgão
colegiado definirá sobre quais mercadorias
e produtos as alíquotas vão incidir.

• Fica proibida a concessão de benefi-
tios e incentivos fiscais (eliminação da
"guerra fiscal"), com exceção dos investi-
mentos tira desenvolvi menti) das peque-
nas empresas.

• As alíquotas interestaduais serão defini-
tias pelo Senado. Poderão ser apresentadas
propostas cio Presidente da República, de um
terço dos governadores ou cio um terço cli is
senadores,

• A desoneração sobre as exportações es-

tará prevista diretamente na Constituição.
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C PMF - Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira

Como é hoje
• E uni tributo ( umuLdivo, regressivo 1' )r( -

viório.
• A aliquota atual é de 0,38%.
• lerá alíquota simbólica de 0,08', em

2004, seu último ano de vigência.

Proposta do governo federal
l'e ruia ii ('(e uni tributo (Tu ii) u Lii IVI) e re-

gressivo, nids torna-se permanente.
• A aliquota máxima será de 0,38°!,, (a atu-

al) e a mínima, de 0,08%.
• O governo tem a possibilidade de man-

ter ou reduzir gradualmente a aliquota de
0,38%.

Imposto sobre Grandes Fortunas
Como é hoje	 Proposta do governo federal

• A Constitu iÇã() prevê que cOfl)pete a
União  instituir impostos sobre grandes fortu-
nas por meio de lei complementar. O impos-
to nunca foi regulamentado.

• É retirado da Constiiuiçii o trecho que
prevê a instituição do imposto por lei com-
plementar. O objetivo é facilitar sua criação,
uma vez que a lei complementar exige maio-
ria absoluta (metade mais uni dos congres-
sistas) para s'r .iprovada, enquanto a lei ordi-
nária só (lel)ende de maioria simples (meta-
de mais um dos presentes).

• O imposto será progrestvo.

ITR - Imposto Territorial Rural
Como é hoje

• ( ) iIflpOto e tedt'i,il e su,i ,irrec ,id,iu ,O 1,

ior t,iiltu), competência da União. A receita é
dividida igualmente entre União (50%) e
Municípios onde estão localizados os mó-
veis

Proposta do governo federal
• Deixa (li' 'Ser competência da União e

passa a ser arrecadado pelos Estados, que
dividirão a receita com os Municípios. O
objetivo é elevar a receita dos Estados, apri-
morar a cobrança e a (iscaliiaç!n).

• O imposto será progressivo e n() incidirá
.oIire pequenas glebas rurais, normalmente
exploradas peLi agricultura familiar.

• O novo ITR será definido em lei comple-
mentar, vedada sua regulamentação por lei
('Stàolual ,iuii(')ilOn)a.
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Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Como é hoje

• () Iributo é cumulativo e a aliquota gené-
Fr(a é de .3% da receita bruta mensal das em-
presas, com variações.

Proposta do governo federal
• () tributo não será mais cumulativo para

setores especificados em lei. O objetivo é re-
duzir a carga incidente sobre produtos de
maior valor agregado, ou seja, que passam
por várias etapas. Caberia a urna lei ordinária
definir quais os setores a serem bericticiaclos
coin a desoneração.

Outros tributos
Contribuição Previdenciária Patronal (para o INSS)

Como é hoje
() tributo é curirirlativo, incide sobre a

foi lia de pagamento das empresas e sua
ahquota genérica é de 20%.

Proposta do governo federal
• Haverá a sirhstituiçáo total ou parcial do

trrlllrlo por tinia corrtril>uiçáo incidente so-
bre o Íatu ramenlo das empresas. O objetivo
é reduiir a tributação sobre setores que em-

pregam mais e estimular a contrataçár) de
nliáO-de-ol)ra com carteira assi nada.

• A contribuição será m1ro-ctrn)tr lat iva, ria
forma de lei ordirraria.

Imposto sobre Heranças e Doações - Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doações - ITCD

Como é hoje
• O rmpostr) 1-' (Ii' corupetêricia (]os Esta-

dos. Sua alíquota e (Ir' 4%, em média, e teru
caráter regressivo.

Proposta do governo federal
• lerá alíquotas progressivas ninforme o

valor da herança, com legislaçáo única e
modelo federal a ser obrigatoriamente obe-
decido pelos Estados. O objetivo é taxar mais
as operações tributáveis que apresentaremnr
maior valor.
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ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis

Como é hoje
• O imposto é de competência municipal

e sua aliquota genérica é de 2 9ZO, com varia-
ções entre Municípios.

Proposta do governo federal
• Poderá ter alíquotas progressivas, OU seja,

mais baixas ou mais altas, conforme o valor
das transações imobiliárias. Cada Município
terá autonomia para fixar seu lTBl.

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Como é hoje	 Proposta do governo federal

A alíquota é de 9%, incidente sobre o	• A Constituição preverá que a alíquota co-
lucro das empresas e das instituições íman-	brada das instituições financeiras não será in-
cci ras. Seu caráter é regressivo. íerior á mais alta incidente sobre outros seto-

res da economia. Essa determinação visa cor-
rigir distorção quanto á taxação dos bancos.

Outros pontos da proposta do governo federal

• Prevê a criação de um fundo de compensação para regiões menos desenvolvidas (Norte
e Nordeste). Esse fundo será constituído por recursos correspondentes a 2°/e, de aumento do
índice de repartição do bolo tributário (ia União (parcelas do Imposto de Renda - IR - e do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPl). O aumento será de 47% para 49%. O fundo
será definido em lei ordinária.

• Prorroga até 2007 o mecanismo de Desvinculação cia Receita da União - DRU -, que
permite ao governo utili7ar livremente 200/a de sua arrecadação, sem as obrigações impostas
Pela Constituição.
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Á
as principais polêmicas
em torno das propostas

do governo



ICMS

Ameaça ao pacto federativo: (101 i (11)1-

tomll/aç/lo (la iIgisIal,/Io t>1 0 l)0 ti, ()',,
dos da Federa.ao ;widin o poder (lo legis-
lar sobre o fu ri lim,111w1110 11,1 a rrecadaço
local. () Estado (1(11' 151 ite r( x or ai íq 01 )tdS
diferenciadas para virio', tipos de produto,
estimulando a Sol iÇd() regional, iiao poderá
fazê-lo, ex(OtO 11(1 (aS(i (Iv ft'rui'nas i'nlj)re-
sas. Na visão de alguns esj)vr iaiistas, os Esta-
dos poderãoeru ter um ('VI '1)111 ai ga nh 1 de a rre-
cadação, mas 'rI I( 'ri() a til lii (III lia k gi slat va.

A proposta do gi )V( Fi 1(1 11.11) ) Fi 'v I regras
claras para a (onin)siç1o) e o i 1110 iunariu'fl-
lo (II) órgão colegiado ipu' iluaria (0)0(1 011)

"novo Conta,", A pri ulpil ruira é que esse
órgão, (0(10) lnolmsti>, ti'i ia coiiijfl'tC'ii( ia
legislativa niaior ate que o Seriado Federal.

o Lentidão: O lati itIe deixar a ma )r aile (las
CIetii)içÕ('s )elrl I('5I5LiÇ1i) iiiÍr.HOIiStltti( R iriii
pode retardar a i mpiantaçã 1(k) ( hama lo "novo
ICMS". Ninguém acre(luta que a t irt s sta seja
votaria ainda em 2003. O que estaria sendo feito
agora seria apenas lima "muni-reforma", 1iiiili) ti-
mtrf,i riiariii' 1 lo (III)	5 isa ser mixIltil ano.

• Origem ou destino Muitos a usam  go-
\-'tr0 ii)' 11.1)) III t'iilii'iit,ido a polóniina 5)11(11'

(I1111 i' a melhor turma (II' (ol)LiIl(.a ihi iiiij 10s-

10, se na origem eu no destino. Outros a r('(ii-
lan) que o governo foi s,iijiii nesse ponto.

Documentos anteriores a PEC 41/200 1
apontavam claramente que a reforma traria a
cobrança no destino. Governadores do Nor-
deste prometiam pressionar os congressistas
para incluir na proposta o priru il)io do dosti-
no. O governo, no entanto, preteriu LII)) suste-
rna de cobrança na origem, iom formas iir
(0)1 ipensação.

Alguns  tributa ristas ar Ilan) (juv '1 i na is Iô-
gi(o seria a cobrança no destino, ( (1110) ((011-

te((' na i))a 00) oios i),i is( 'S. ( ) ut (05 a( i('(liI,)ii)
que esse tipo de cobrança o' tut,ilriii'iiii'
inviável no Brasil, por causa (Li

 rio sistema tributário local, e da (11111 Liidade
de se fiscalizar o rec ii lo mentI) do i npusIo. A
briga  ' entre os Estado ,., que i mj , (rI, lO mais e
is (jI o' sa ((li an)a( los "exportaI for)	Iicjuio l( s.

o Fundo de Compensação do tCMS: a (ri-
,it,,iu do tundo di.' rOnilperlsa,o> Imi,1 Os Es-
tados que eventualmente perdessem nu vila
COr)) dl novo formato dO ICMS tai1)lRI11 ' po-
lêmica. A proposta rio governo não deixa da-
e k 0(0(1 sena feita essa con11pt'11saç10.

CPMF

• Tributo PerIaneflte: a t(,ii ist liii r)aça iol,i
CF'MF em tributo n'rni,iiri'mili' 1' a prii( i1,,il
polêiuio a.

Por ser regressiva e (000ilativ,I, a riairn-
t1'i1(a() tia (l 1 MF i)ntr,uli/ (1 ilusttirso de
governo d(- (11h', (((mli a ri 'Iii mia, ( t o ('nl g

nha mais pagaria mais. Triloitaristas euler)-
(lelo que a CPMÍ paga agrega valor ao pro-
(11110, onerando ainda mais a prïoiuço (1)111

(1 it'pasw dos (Ostus ao consiiniudur lirial.
Redução de alíquola; jwla pro' iusla, e

l.i< o lado ao governo reduzir gradal ivaniente



o de Minas Gerais, Aécio Neves, apóiam a
permanência da aiíquota de 0,38%, desde que
o montante arrecadado passe a ser dividido da
seguinte forma: 0,28% para a União; 0,08%
para os Estados; e 0,02% para os Municípios.

a aliquota, ilias iiio há (rm()graiila previsto
para isso.

A maioria ac redita que (' ilsão esperar (100

um dia vigore a ai iquota mínima, de 0,08%.
o Repartição de receita: governadores como

Cofins
• Desoneração da produção: Alguns te-

mem que as mudanças previstas não
desonerem o setor produtivo, entre outros
motivos, por causa (Ia elevação da aliquota
incidente sobre as operações do mercado
financeiro. Para produzir, a maioria das em-
presas toma empréstimos dos bancos, que
fatalmente repassariam esse aumento para o
crédito.

• Cumulatividade: a proposta do governo
( acabar com a cumulatividade rio imposto,
luas, na prática, não se sabe se isso realmen-
te aconteceria, por causa ria complexidade
do sistema tributário brasileiro. Permanecem
as dúvidas sobre como o governo poderá
desonerar alguns setores ou como fará o aba-
timento do imposto para evitar a cobrança
em várias etapas do processo produtivo.

Contribuição Previdenciária Patronal - INSS

• Mais ou menos empregos: parte da co-
brança sai da folha de salários e vai para o
faturamenlo das empresas. Uns dizem que
isso pode incentivar a contratação formal;
outros acham que não haverá vantagem al-
guma, uma vez que, havendo faturamento
alto, o imposto será equivalente.

De todo modo, a proposta prevê que lei
ordinária definirá até que ponto a contri-
buição vai ser cobrada na folha de salários
e até que ponto isso se dará sobre o
Íaturamento. Ao menos o setor público,
que não tem fatLl ramento, deverá ter regras
diferenciarias.

ITR

• Imposto arrecadatório: críticos temem
(100, t)Oí causa da situação financeira precá-
ria dos Estados, o imposto perca sua caracte-
rística inicial, que era de ser um instrumento
de política fundiária, para se tornar um im-
posto de arrecadação.

• Competência legislativa: a discussão
gira em torno da competência dos Esta-
dos para legislar sobre o imposto. Já que
serão os arrecadadores, os Estados tam-
bém querem definirir as regras para o fun-
cionamento rio 1TR.

1 TCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações

	

Aumento de carga: a progressividade do ITCD	toda carga tributária no País. A atual alítuota de

	

é apontada como uma das ameaças de aumen-	4% já é considerada muito alta por alguns.
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ITBI

Deixar ,j cargo dos lVtUfliCi(3iO5 a detiiiição

das aI quotas pode ser um grande problema

no futuro, gerando urna nova guerra tiscal

entre eles. Transações inrnhi Iirias pds'ari-

am a ser feitas na cidade que oferecesse im-
posto menor.

Imposto sobre Grandes Fortunas

• Evasão de divisas: a idéia de tril)uiação
progressiva sobre os grandes patrimônios é
considerada um dos pontos positivos da re-
forma proposta.

Porém alguns argumentam que o

patrimônio resulta da renda não consumida,
que já foi tributada de forma progressiva pelo
IR. A crítica é que, com a globalização finan-

ceira,a taxação ex essiva poderia provocar

a evasão de divisas pára outros paises onde
as fortunas não são fortemente tributadas.

A maioria, no entanto, entende que os do-

nos de grandes fortunas podem (e (levem)
suportar essa dupla Iributação. A toga de di-
visas não é vista (01)10 um grariile problema
pelos tributa ri si as.

Outras críticas genéricas à proposta do governo

• Como está proposta, a ref >rn i ti i 1 mi ri a
não traria melhor distribuição dos recursos

arrecadados. A União continuaria com a
maior parte do "hok" tributário, em detrimen-
to dos Estados e Muni( Ípios.

• Existe a preocupação de que não haja
redução cia carga tributária (deveria haver

metas para reduzir gradativarnente a atual

carga, Visarlch) alcançar algo em torno de
25", comi) era em 1994. Isso não existe na

Proposta cio governo).
Pelo contrário, a desci nu iança de alguns

especialistas é de que a carga tributária atinja
cerca de 40 % cio PIB após a reforma.

• Temor de que não haja ganho significati-
vo em termos de si mpl ii icação na cobrança
dos tributos, apesar da proposta de cniiíi a-

çao cIa legislação do ICMS.

• Críticos apontam que a reforma proposta

não faz o deslocamento da tributação como
deveria: da produção e do consunm pala o
capital e o pai rirnônio.

• Alguns acreditam que não há como tazer
uma reforma t ri butãrii efetiva levando-se em
consideração apenas o aspecto fiscal,
arrecadatório.

Para acabar cm a má distrii)uição de ren-
da e promover a justiça so ial, não bastai ia
aumentar a arrecadação, seria preciso rever

a destinação dos recursos arrecadados com
os tributos.

• () consumidor contribuinte poderá con-
tinuar sendo o mais pe11a1i7ado, assim Comi)
os pe tiu'iios e médios empresários.



A
glossário



• Capacidade contributiva quem ganha
mais paga mais e quem ganha menos paga
menos. () principio é elementar e se inspira
ia ordem lógica das coisas: onde não hou-

ver riqueza, é inútil nst i tui r imposto. Obser-
var a capacidade contributiva pressupõe pre-
servar o contribuinte, evitando que uma Iri-
butaçãr excessiva comprometa sua subsis-
tência, o exercício cli' 51k> profissão, O clesen-
volvimenio de sua empresa Ou o exercido
de outros direitos fundamentais.

• CIP (Contribuição Sobre Iluminação Pó-
Nica) - substituiu a taxa de Iluminação Pú-
blica. Cobrada pelos Municípios, foi instituí-
da pela Emenda Federal 39/2002. Visa à
manutenção dos postes de iluminação  pú-
blica e reposição de lâmpadas.

• Cofins (Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social) - tributo cobra-
do pela União sobre o faturamc'nto bruto das
pessoas jurídicas, destinado a atender pro-
gramas sociais do governo federal. Sua
aliquota é, atualmente, de 3%. Essa é a maior
de todas as contribuiçõesiÇões recolhidas pelo
Tesouro. Esse tributo, lintanierite Com O PIS
e a CPMF, responde por 33'%, (Li arrecada-
çao total da Receita Federal.

• Confaz (Conselho Nacional de Política
Fazendária) - tem por finalidade promover
ações ne essárias à elaboração de políticas e
hariiioniiação (li' procedimentos e normas ine-
rentes ao exercício da competência tributária
dos Estados e (lo Distrito Federal, entre outras.
As decisões do conselho quanto à concessão
de isenções, incentivos e heneticios fiscais são
tomadas por unanimidade (los representantes

presentes, sendo obrigatória a presença da
maioria absoluta de seus membros.

• Contribuição Previdenciária Patronal
(INSS) - incide sobre, em média, 20 da o-
lha de pagamento das empresas. Destina-se
ao financiamento da saúde e previdência do
trabalhador.

• CPMF (Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira) - tributo que
incide em cada movimentação financeira
(contas em bancos, aplicações financeiras,
recebimento de salários, emissão de cheques
para pagamentos diversos), seja oriunda de
qualquer atividade. A aliquota atual é de
0,38%0. Criada por intermédio cia Lei 9.311/
96 para financiar a saúde, a CPMF nunca
cumpriu esse objetivo. Sua arrecadação é
superior a R$ 20 bilhões anuais, quase sem
margem de sonegação.

• CSLL (Contribuição Social sobre o Lu-
cro Liquido) - tributo devido(1 ii 'las )essoaS
jurídicas de (lireito privado ou a elas equipa-
radas pela legislação do Imposto de Renda
que incide sobre o lucro, após determinados
ajustes estipulados pela lei instituidora, a uma
alíquota de

• Desonerar exportação - Aliviar o peso
(Ia carga lributãria sobre a exportação, au-
mentando a competitividade dos produtos
brasileiros no mercado globaliiado.

• Desonerar investimentos - Aliviar o peso
atual da carga tributária embutida nos pre-
ço,, (Ias má( 1 liii ias e equipamentos.

• Desonerar produção - aliviar o peso cia
carga tributária sobre as fases iniciais do pro-
cesso produtivo, especialmente a i 0(1 úst ria.
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• Estado de destino - Estado de localiza-
ção do destinatário dos produtos ou mer-
cadorias.

• Estado de origem - Estado de localiia-
çào do emitente da mercadoria.

Guerra fiscal situação criada quando,
na tentativa de atrair empresas ou tornar
mais competitivas as empresas internas, de-
terminados Estados oferecem incentivos e
benefícios fiscais, como alíquolas de ICMS
mais baixas do que outros, sem a aprova-
ção cio Confaz. Refere-se também aos Mu-
nicípios que, visando atrair, sobretudo, em-
presas do Setor de serviços, reduzem suas
aliquotas cio ISS.

• ICMS (Imposto sobre Operações Relati-
vas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunica-
ção) - principal tributo dos Estados, o ICMS
é embutido no preço das mercadorias e ser-
viços e varia normalmente de 7% a 30%. Na
maior parte dos casos, corresponde a 18',
mas, para certos alimentos básicos, como
arroz e feijão, o ICMS cobrado é de 7%, che-
gando, em alguns casos, à alíquota zero. No
caso de produtos considerados supérfluos,
como cigarros, cosméticos e perfumes, co-
bra-se 25%. Esse imposto é regido basica-
mente pelo sistema débito e crédito, onde há
compensação do valor devido em cada ope-
ração com o montante cobrado nas presta-
ções anteriores. Em cada etapa da circulação
de mercadorias e em toda prestação de servi-
ço sujeita ao ICMS deve haver emissão cia
nota ou cupom fiscal.

• Imposto cumulativo ou em cascata
imposto que incido em todas as etapas inter-
mediárias dos proce sus produtivo e/ou de
comercialização de determinado bem. Incide,
inclusive, sobre o próprio imposto/tributo
anteriormente pago, cia origem até o consu-
midor final. Dessa forma, influencia na com-
posição de seu custo e, em conseqüência,
na fixação de seu preço de venda.

• Imposto progressivo - imposto que va-
ria de acordo com a capacidade contributiva,
ou seja, quem pode mais paga mais. No Bra-
sil, os impostos diretos são geralmente pro-
gressivos.

• Imposto regressivo -- imposto que incide
cia mesma maneira sobre todas as pessoas. A
progressividade permite uma cobrança mais
justa e uma divisão mais equilibrada dos cus-
tos cio país. No Brasil, os impostos indiretos
são geral meu te regressivos.

• Imposto regulatório - imposto criado
não para arrecadar, mas para regular deter-
minadas atividades estatais.

• IPI (Imposto sobre Produtos Industriali-
zados) - imposto federal cobrado das indús-
trias, sobre o total das vencias de seus produ-
tos, e das pessoas jurídicas responsáveis pela
importação de produtos em geral. Sua
alíquota é variável.

• IPTU (Imposto Predial e Territorial Ur-
bano) - imposto direto que incide sobre a
propriedade imobiliária (apartamentos, casas,
lojas, prédios comerciais e industriais, terre-
nos e outros) em todas as cidades do País.
Os recursos cio IPTU aludam no custeio cio
obras estruturais importantes para a cidade.
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Sua aliquota (' sua metodologia de cálculo
Vari,ln) de um Município para Outro.

IPVA (Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores) tributo esla(luaI pago
anual mente pelo proprietário de todo e qual-
quer veículo automotor cio qual seja exigido
emplacamento. E, provavelmente, o imposto
estadual mais conhecido, já que atinge todas
as pessoas que possuem carro ou moto. Do
total arrecadado, 50' cabe ao Estado e 50%,
ao Município onde ocorreu o emplacaniento.

• IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física)
- principal tributo brasileiro, é a contribuição
aos cofres públicos sobre salários e renchmen-
tos cine ficaram acima de R$ 12.690 no ano.
Quem ganhou menos cio R$ 10.800 é isento.
Os assalariados com carteira assinada têm o
imposto retido na fonte, ou seja, a própria
empresa desconta e recolhe O imposto para o
Fisco e, quase sempre, têm direito a alguma
restituição. Já os autônomos, que não têm o
imposto retido na fonte, e tiverem recolhido
iiceu os do que deveriam, terão de pagar à Re-
(cita. A cilíquota varia cio acordo ( oni a renda:

• Quem ganhou entre R$ 10.800,01 e R$
21.600 paga 15%;

• Quem ganhou mais de R$ 21 .600 paga
2 7, 5 ',.

• ISS (Imposto sobre Serviços) - tributo
municipal que incide sobre a prestação, por

,i( as e jurídicas, de serviços
listados sujeitos ao imposto. A alíquota va-
ria conforme a legislação de cada Municí-
pio, indo de 2%a5%.

• ITBI (Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis) - imposto de competência

municipal cobrado nas transmissões de bens
imóveis. Para cine se possa, por exemplo, ía-
ier o registro de um imóvel adquirido, é obri-
gatório que antes se pague o ITB1.

• ITCD (Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doações) - imposto estadual co-
brado sobre lieranç,cs e doações. Atualmen-
te tem sua aliciuota estabelecida em 4%.

• ITR (Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ou Imposto Territorial Ru-
ral) •- tributo tederal criado com o objetivo
de servir como instrumento de p01 ít (a
(unditria. E pago pelos proprieiãrios dos imó-
veis territoriais rurais. Regulamentado pelas
Leis 8.894/94 e 9.393/96, o imposto torci sua
arrecadação distribuída igualmente entre ci
União e os Municípios.

• LRF (Lei de Responsabilidade fiscal)
Lei Complementar 101/2000, que define li-
mites para o endividamento público; disci-
plina o cumprimento de metas fiscais; limita
gastos (0111 pessoal; e impõe regras para o
aiirio'nto (Lis desposa,., dos governos estadu-
ais e munir pais.

• Reforma tributária implica a siniplifi-
caçao geral do Sisterila tributário, inclusive
com a supressão de alguns impostos
(bitributação e aqueles em cascata) e a redu-
ção da aliquota cio outros. Seu objetivo eleve
ser reduzir a evasão e a sonegação para cii-
veis residuais com a ampliação da base de
cobrança e a redução geral elas aliquotas.

• Tributação do consumo - é a carga tri-
butária suportada, na ponta, pelo consumi-
dor final, ciO adquirir ncerca(Iorias, bens e
produtos.
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