
Areforma  tributária que o Brasil preci-
sa exige mais do que apenas a simplificação
do atual sistema. Impõe uma série de medi-
das não-fiscais, para que a mesma possa pro-
duzir os resultados esperados. De nada adi-
anta, por exemplo, aumentar a arrecadação,

se as despesas públicas
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crescem em proporção
maior. E fundamental
adequá-las à receita ar-
recadada e acabar, de
vez, com o gigantismo
estatal, reduzindo a fun-
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ção do Estado às suas
finalidades essenciais -
segurança, saúde, ali-
mentaçãoe habitação.

Essa é a opinião do
professor de Direito
Tributário da Pontifícia
Universidade Católica

de Minas Gerais (PUC-MG), José Luiz de
Gouvêia Rios. Para ele, é preciso ainda des-
pertar a consciência do cidadão brasileiro,
demonstrando a ele que pagar impostos não é
um mal, mas um bem, necessário a toda a
coletividade. "Para isso - diz ele - é preciso
que haja urna transparência na aplicação dos

— Entre viitii
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De volta ao passado
Com alguns ajustes, o modelo de 66 é ainda a melhor referência

para o aperfeiçoamento do sistema tributário nacional

recursos arrecadados. Só assim o brasileiro po-
derá repetir, com segurança, a frase de Gunther
Smolders - gosto de pagar impostos, com eles
compro civilização".

Gouvêia Rios, que é também presidente
da Comissão de Legislação Tributária da Asso-
ciação Comercial de Minas, propõe ainda que o
sistema tributário de 1966, que funcionou muito
bem no Brasil, até 1988, seja a referência para as
mudanças que serão analisadas na revisão cons-
titucionalde 93. "O modelo de 66—defende ele
- deveria ser aplicado hoje, incluindo-se um ou
dois impostos novos, mas sob nova fórmula de
distribuição da receita".

Nessa entrevista, o professor fala dos pro-
blemas do atual sistema tributário brasileiro,
analisa as propostas que estão tramitando no
Congresso Nacional e apresenta algumas suges-
tões para serem apreciadas em 93.

RL - Qual a sua avaliação sobre o proicto de
reforma t ribu tária em tramitação no Congresso?

JosÉ Luiz— O Brasil é um país que gosta de
reformas fiscais. Somente nos governos
Figueiredo, Sarney e Coilor, foram feitas 38 e
nenhuma delas produziu os resultados espera-
dos, já que, quando se fala em reforma fiscal, não
se pode pensarapenas em aumento de arreca-
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dação para cobriras sempre crescentes
despesas do Poder Público. E preciso
que, além das alterações fiscais propria-
mente ditas, a reforma tributária seja
acompanhada de uma série de medidas
não fiscais, para que a mesma produza
os resultados esperados. De nada adian-
ta aumentara arrecadação tributária, se
as despesas públicas aumentam em pro-
porção muito maior. Eis o primeiro prin-
cípio a ser considerado em uma verda-
deira reforma: a despesa pública deve
adequar-se à receita arrecadada, ou seja,
o Poder Público deve pautar-se em um
princípio de economia doméstica: só
pode gastar o que for arrecadado. A
reforma fiscal que se pretende
implementar agora não foge aos padrões
das reformas anteriores: aumento da
carga tributária, com a criação de novos
impostos, sem que ocorra qualquer sim-
plificação das obrigações fiscais e redu-
ção no gigantismo do Poder Público. Ela
procura, basicamente, reverter a situa-
ção de desvantagem em que ficou a
União, em relação aos Estados e Municí-
pios, a partir da Constituição de 1988.0
problema de caixa do governo e o pro-
blema dos desníveis de tributação não se
resolvem com a criação de impostos,
mas com um somatório de medidas,
sendo fundamental a redução do núme-
rode impostos para seatingiruma mai-
orsimplificação do atual sistema tribu-
tário. Temos, hoje, mais de setenta tribu-
tos, o que transforma a vida da pessoa
física e jurídica em um caos. Cumprir
setenta obrigações é difícil, não? Ao au-
mentar o número de impostos, as em-
presas e as pessoas físicas procuram
meios de driblaro fisco. Cerca de 88% da
arrecadação do imposto de renda da
pessoa jurídica vêm de apenas 30 mil
empresas, enquanto 21 mil acusam pre-
juízos em seus balanços há três anos
consecutivos, e, portanto, não pagam
imposto. Dados levantados, em 1980,
pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária concluíram que o Bra-
sil tinha, cadastradas naquele órgão,
4 milhões de fazendas e dessas, apenas

900 mil pagavam o Imposto Territorial
Rural. Ora, é evidente que esses 900 mil
fazendeiros vão pagar um Imposto
Territorial Rural muito maior, em razão do
não-pagamento dos restantes 3,1 milhões
de fazendeiros. O sistema fiscal brasilei-
ro não é ruim, ao contrário, ode 66 é muito
bom. O problema é que ele foi criado num
momento em que o Governo Federal preci-
sava de mais recursos, que foram concen-
trados na União, em detrimento dos Esta-
dos e Municípios. Veioa Constituição de 88
e, a título de equacionar a questão, distri-
buiu mal a receita. Conseqüência: a União
ficou quebrada.

RL - Esse é um dos aspectos que precisaria ser
revisto em 93?

30 mil empre-	José Luiz - Exatamente. Isso é que seria

	

-	fundamental. De 1966 a 1988, a União arre-sas, o que e um cadava onze impostos, que representavam
absurdo 70% da arrecadação total, ficando os Esta-

dos com 24% e os Municípios com apenas
6%. Hoje, ela cobra sete, dos quais dois não
têm nenhuma significação em termos de
arrecadação: o Imposto sobre Grandes For-
tunas, que não foi disciplinado até hoje, e o
Imposto sobre Exportação, que tem uma
receita simbólica. Os sete são, na verdade,
apenas cinco. E a União mantém os mesmos
compromissos que cumpria antes da Cons-
tituição de 88.

RL - O senhor defende que a Unido volte a
arrecadar mais ou que ela redistribua os encar-
gos?

Jose Luiz - Aí  que está o problema. Eu
acho que o sistema de 66 seria perfeito se
fosse mais voltado para uma distribuição
eqüitativa das receitas, transferindo, tam-
bém, as responsabilidades aos Estados e
Municípios. Os impostos de competência
dos Estados e Municípios não rendem aquilo
que se esperava deles. O adicional de Im-
posto de Renda, por exemplo, é uma com-
pleta negação em termos de arrecadação. O
Imposto sobre Transmissão de Bens lmó-
veis,o1TBI, foi dividido - o intervivos
ficou para o Município e o "causa mortis"
para o Estado. A experiência está sendo
negativa, pois o inter-vivos rende muito
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pouco para as Prefeituras Municipais.
Mas a União repassa aos Estados e Mu-
nicípios mais de Cr$ 30 trilhões! Temos
uma carga tributária elevadíssima e a
União quebrada! Os Estados e Municípi-
os conseguiram muitas receitas na Cons-
tituição de 88, porque estiveram muito
mais presentes aos trabalhos. A União
foi a grande ausente. Por isto, está pa-
gando um preço extremamente eleva-
do: a falta absoluta de recursos.

RL - Quais as principais características
do sistema tributário de 66 que foram altera-
das?
JosÉ Luiz - A distribuição foi a princi-

pal característica: a União tinha a parte
do leão e aos Estados e Municípios cabia
a parte menor. Eu acho que os impostos,
em 66, foram criados de forma inteligen-
te, baseados em fenômenos que demons-
tram a capacidade con tributiva. 0 TPTIJ
e o Imposto Territorial Rural são exem-
plos. Acho que o modelo de 66 deveria
ser aplicado hoje - incluindo-se um ou
dois impostos novos - mas sob nova
fórmula de distribuição da receita. Isso
resolveria o problema brasileiro, se so-
madoa outras medidas: combate acirra-
do à sonegação e aumento da base de
incidência, acabando de uma vez por
todas com a política de incentivos fis-
cais, que, antes extintos, estão agora sen-
do restabelecidos. E preciso fazer um
levantamento objetivo e verificar os que
estão realmente produzindo resultados.
Quanto à sonegação, de cada Cr$10,00
arrecadados no Brasil Cr$4,00 são sone-
gados.

RL - Quem pagará a conta dessa reforma,
caso ela seja aprovada da forma como foi
enviada ao Congresso?

JOSÉ Luiz - As empresas.

RL —Mais que o assalariado?
JOSÉ Luiz - Mais, mais, por causa do

imposto sobre ativos. O imposto seleti-
vo é uma outra falácia que não se está
levando na devida consideração. Hoje, o

IPI incide apenas sobre alguns produ-
tos. Ele já é seletivo, norma que consta da
própria Constituição, em função da
essencialidade do produto. Atualmen-
te, pagam IPI apenas o cigarro, bebida
alcóolica, automóveis, armas e muni-
ções. Destes, o único item que não paga-
rá o imposto seletivo será armas e muni-
ções. Não sei a quem vai beneficiar essa
troca, porque estão previstas no impos-
to seletivo cinco incidências, quando hoje
ocorrem apenas três. Isso vai pesar no
bolso do consumidor.

RL - Críticos da  tual proposta de reforma
fiscal dizem que ela éuma tentativa de pacto
entre Unido, Estados e Municípios contra o
contribuinte, uma vez que não há garantia de
efetiva contenção dos gastos públicos, nem
redefinição das atribuições das três instânci-
as administrativas. O senhor concorda com
isso?

JosÉ Luiz - A reforma fiscal encami-
nhada ao Congresso Nacional demons-
tra uma habilidade maior da União em
granjear o apoio dos Estados e Municí-
pios, através de um aumento significati-
vo de suas participações nos tributos
federais arrecadados, com exceção do
Imposto sobre Movimentação Financei-
ra. As transferências para os Estados
foram aumentadas em 9%, as dos Muni-
cípios em 19%, e até mesmo o Nordeste
e o Norte ganharam, nessa nova distri-
buição, um aumento de 1,6% em suas
participações na arrecadação tributária.
Esse aumento de receita não será acom-
panhado de maiores responsabilidades
constitucionais. E preciso acabar, de
vez, com o gigantismo estatal, reduzin-
do a função do Estado às suas finalida-
des essenciais: segurança, saúde, alimen-
tação e habitação, deixando à iniciativa
privada as demais atividades, tais como
a educação, o transporte, os meios de
comunicação etc. E preciso, também,
que haja transparência na aplicação dos
recursos arrecadados, para que o cida-
dão brasileiro possa repetir o que foi
dito por Gunther Smolders, nos EUA:
"gosto de pagar impostos, com eles com-
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pro civilização". É preciso despertar a
consciência de que pagar impostos não é
um mal, mas um bem necessário a toda
a coletividade, uma vez que, se todos os
cidadãos pagarem impostos, todos vão
pagar substancialmente menos.

RL - Qual seria sua proposta de reforma
tribu tdria?

JosÉ Luiz —Penso que a solução ideal
para o Brasil, em termos de reforma
tributária, deveria fundar-se em três
pontos fundamentais: 1) redução do
gigantismo estatal, no intuito de se
adeqüar as despesas às receitas arreca-
dadas. OGoverno Federal somente pode
gastar o que for arrecadado. O Orça-
mento Federal sempre foi perdulário:
somente para sustentar Brasília o orça-
mento da União, em 1992, previu a im-
portância de mais de Cr$2 trilhões.
Chegou-se mesmo a prever verba para
coral infantil em Roraima, escolas de
samba e, até mesmo, verba para a cria-
ção de um "núcleo de amor à vida"
numa capital do Nordeste! 2Q) redu-
ção do número de Impostos, coma con-
seqüente simplificação do sistema tribu-
tário, para efeito de melhor fiscalização
dos tributos. 3Q) o sistema tributário de
1966 funcionou muito bem no Brasil até
1988 e poderia continuar funcionando
até  presente data, se  Constituição de
1988 tivesse feito alguns ajustes no to-
cante apenas à participação dos Estados
e Municípios. A Constituição de 1988, ao
invés de melhorar o que tinha de positi-
vo no sistema tributário de 1966, acabou
piorando-o, com a criação de novos im-
postos sem qualquer justificativa plausí-
vel (Adicional do Imposto de Renda,
Imposto sobre Gra ndes Fortunas, ICMS
sobre Transportes, Separação dos Im-
postos sobre Transmissão, ICMS sobre
Energia e Telecomunicações, etc.), que
acabaram gerando o verdadeiro para-
doxo que estamos vivendo atualmente:
uma carga tributária elevada e a União
Federal literalmente quebrada, em ter-
mos de arrecadação tributária.

RL - A proposta de reforma do governo
diminui o número de impostos, mas, segun-
do a sua opinião, isso não resolve. Quais são
os problemas básicos dessa proposta e como
resolver os problemas da queda da carga
tributdria e do aumento da sonegação?

JosÉ Luiz - Na proposta do governo
não há redução do número de impostos.
Ao contrário, ela extingue alguns, mas
no lugar deles cria outros! O correto
seria fazer a fusão dos impostos que aí
estão. Temos, hoje, no Brasil, sete impos-
tos federais, quatro estaduais e quatro
municipais. Muitos deles têm pontos de
contato muito perceptíveis. Por exem-
plo, há dois impostos na área do comér-
cio exterior: quando se exporta uma
mercadoria, paga-se o de exportação;
quando se importa, paga-se o imposto
deimportação. Porque nãose fundiros
dois para quea empresa cumpra apenas
uma obrigação social ao invés de duas?
Solução bem mais simples, não? Além
disso, há três impostos incidindo prati-
camente sobre a mesma base: o IPI - da
União -,oICMS-do Estado -eoISS-do
Município. Tem-se que cumprir uma
obrigação com o governo federal, uma
com o governo estadual e uma com o
governo municipal. Por que não se cria
um imposto só, envolvendo as três ins-
tâncias? As microempresas não se fir-
maram até hoje, porque, diante de tanta
obrigação, o microempresário d esa ni-
ma de constituir uma empresa. E melhor
continuar na economia informal: não
tem imposto e o custo é muito menor.
Além disso você pode ser
microernpresário para o governo fede-
ral, e não ser microempresário para o
governo estadual, e não ser
microempresá rio para o governo muni-
cipal, ou vice-versa. Quem é que aguen-
ta isso? Há no SEBRAE uma estatística
preocupante: de cada cem mi-
croempresas constituídas no País, 95
deixamdesê-loao final de5anos. Essa
éa dura realidade.

RL - Quais as conseqüências que se pode
esperarcaso os impostos previstos no projeto
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Se considerarmos
os benefícios
decorrentes

dos impostos
pagos, a carga
tributária no

Brasil é
elevadíssima

sejam implementados?
JosÉ Luiz - O Imposto Provisório so-

bre Movimentação Financeira tem con-
teúdo puramente arrecadatório, é extre-
mamente regressivo e deve gerar graves
efeitos inflacionários, pois vai repercutir
de forma indireta nos preços de bens de
consumo. Ele vai incentivara fuga dos
capitais do sistema financeiro nacional e
institucionalizar a figura do escambo,
da troca, muito comum na Idade Média.
A moeda deixará de circular, dando lu-
garà movimentação do dólar e dos che-
ques endossados. Em outros países a
experiência não deu certo. A Argentina
está em vias de extingüi-lo. Começou
com uma arrecadação a tendendo às ex-
pectativas, mas
agora teve uma re-
dução tão drástica
que não está com-
pensando nem o in-
vestimento na co-
brança. No Japão,
são taxadas as ope-
rações de poupan-
ça para incentivar
o consumo. No Bra-
sil, tem-se que fa-
zer o contrário: in-
centivara poupan-
ça. O Imposto
Seletivo, como está
na.proposta origi-
nal do governo,
incidindo sobre
combustíveis, bebi-
das, veículos, cigar-
ros, energia elétri-
ca e telecomunica-
ções, não constitui
também grande
novidade, já que os produtos tributados
deforma mais gravosa pelo IPI são exa-
tamente as bebidas, cigarros e veículos,
em função das alíquotas seletivas, da
essencialidade dos produtos. O aspecto
negativo é que o IPI não incide sobre
energia elétrica e nem telecomunicações,
e, com o Imposto Seletivo, haverá inci-
dência normal sobre os dois fatos gera-

dores, com aumento do custo da energia
eda telecomunicação. O gás, como
combustível, não paga o IPI, mas irá
sujeitar-se ao Imposto Seletivo, oneran-
do substancialmente o produto. O Im-
posto sobre Ativos é sem dúvida aquele
que vai provocar as mais perniciosas
conseqüências nas empresas brasileiras.
O Governo Federal pensou nesse impos-
to para neutralizar os efeitos deum pro-
longamento tributário ineficiente, que
reduziu, legalmente, uma parcela signi-
ficativa de imposto de um grande núme-
ro de empresas no Brasil.

RL - A carga tributária brasileira é alta?
Jose Luiz - Um estudo comparativo,

em termos de carga tributária, entre a
Suécia e o Brasil, chegou a resultados
alarmantes, se considerarmos os benefí-
cios decorrentes dos impostos pagos na
Suécia, cuja carga tributária é
elevadíssima. Do total do lucro percebi-
do pelas empresas na Suécia, 65% ficam
com o Poder Público. No Brasil, o
percentual já atinge a 50% do lucro. As
mercadorias que circulam na Suécia so-
frem encargos fiscais que somam 19% do
valor das mesmas, enquanto que no Bra-
silos impostos consomem 40% do preço
das mesmas.

RL - O projeto prevê que as decisões do
Supremo Tribunal Federal sobre
constitucionalidade ou não de impostos pas-
sem a valer para todos os processos que este-
jam tramitando na Justiça. O que o senhor
acha disso?

JosÉ Luiz— A medida resolve o proble-
ma do afluxo de questões no Judiciário,
mas cria outro bastante sério: abre mão
de demandas e discussões em instâncias
inferiores. Eu acho esse fato perigoso,
porque pode gerar quase uma ditadura
judiciária. A diversidade é muito positi-
va, é altamente benéfica para a busca da
verdade. O objetivo do processo não é a
luta de astúcia, e sim a busca da verdade.
Agora eu pergunto: desde quando a ver-
dade vai estar sempre nas mãos do Su-
premo Tribunal Federal?
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