
Reportagem

Patrícia Duarte

O contribuinte
reclama do fisco,

que culpa o
governo, que

condena o
contribuinte. Mas

aqui, todos gritam
e todos têm razão.

S

onegador, displicente, opor-
tunista e até pirata do fisco,
o contribuinte brasileiro é
sempre tratado como um
vilão, um elemento suspei-
to, até que prove o contrário.

Segundo estimativas da Receita Fe-
deral, foram necessários apenas 12
meses para que ele seqüestrasse dos
cofres do Tesouro Nacional, nada
mais e nada menos, do que o PIB do
Chile, ou seja, US$ 20 bilhões. Mas
nessa batalha não existem culpados
nem inocentes. Da mesma forma, o
contribuinte poderia argüir o Poder
Público sobre a qualidade da admi-
nistração do dinheiro que está sendo
efetivamente arrecadado. Poderia
ainda argumentar que está disposto
a pagar, desde que o Fisco soubesse
exatamente o que deseja recolher, ta-
manha a confusão que reina nesse
território.

Na prática, pelo menos uma parte
dos contribuintes é mais uma presa
fácil do labirinto de leis e decretos
que regulamentam a legislação tribu-
tária no país. Eles são conduzidos
pela complexidade dessa legislação e
instabilidade de suas regras, a uma
sonegação quase que compulsória,
vencidos pelo cansaço ou
inconformados com o peso da carga
tribu tária que recai sobre cada centa-
vo dos seus ganhos. O leão engole um
quilo de feijão para cada cinco que
são consumidos pelo contribuinte;
leva quatro maços de cigarro para
cada um que é vendido e ainda
abocanha, no caixa das empresas, em
alguns casos, até mais de um quarto
do salário do trabalhador.

Para se ter uma idéia dessa sofisti-
cada construção, de três em três me-
ses, nos últimos 12 anos, o contribu-
inte brasileiro teve de pedir altas no
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meioda briga para decifrar, em inter-
valos cada vez mais curtos, as
intrincadas mudanças introduzidas
nas regras tributáriasdo país. Foram
38 reformas fiscais, implementadas
nesse período, que vieram, menos
para simplificara legislação brasilei-
ra - com seus 58 tributos e toda a teia
de decretos e leis que os regulamen-
tam -para, prioritariamente, garantir
um aumento imediatode receita para
o Estado.

Issosem falamos "pequenos" ajus-
tes para correção de rota de alguns
tributos, O Imposto so-
bre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços
(ICMS),o antigo ICM,é
um exemplo extremo
dessa prática. Depois da
reforma constitucional
de 88, quando sofreu
significativas altera-
ções, ampliando sua
base de cálculo e pas-
sandoa incid ir também
sobre Serviços, esse im-
posto já sofreu inúme-
rasoutras modificações.
Com seus 867 artigos, o
texto que regulamenta
a sua cobrança teve,
entre 1990 e 1991, um
volume de alterações
que representou pelo
menos uma mudança a
cada três dias.

"Em 1992, outros 300
artigos da lei foram no-
vamente modificados —
completa o tributarista
Janir Adir Moreira,
membro do Grupo de Estudos Tribu-
tários do Conselho Federal de Conta-
bilidade - ou seja, 35% do texto inte-
gral da lei recebeu nova redação".
Assim, nem os 17 artigos do capítulo
sobre Sistema Tributário Nacional,
aprovados pela Assembléia Consti-
tuinte,consegu iram desatar esse ema-
ranhadode nós que amarra a legisla-
ção brasileira.
"A Carta de 88 não teve nem mesmo

a preocupação de simplificar esses
impostos" —critica o superintendente
da Receita Estadual, Renê de Olivei-
raeSouzajúnior. Aadoçãodaaliquota
seletiva na cobrança do ICMS, por
exemplo, hoje variando entre 25% e
7%, está impondo ao país quase que
uma legislação por produto. "E isso
complica tanto para quem cobra,
quanto para quem paga" - observa o
superintendente. Mas a legislação do
ICMS não é o único exemplar desse
balaio de gato em que se transformou
o Sistema Tributário Nacional. A le-

gislação do Imposto de Renda foi
modificada, em 1991, pelo menos
quatro vezes, obrigando a Receita a
adiar oprazo de entrega das declara-
çõesem igual número.

Burocracia - Até controles, que
deveriam estar nas mãos do Estado,
como instrumento da fiscalização,
foram transferidos para ocontribuin-
te, sobrecarregando-ode obrigações
que, absolutamente não lhe dizem

respeito. Ele deve, por exemplo, pres-
ta r cinco declarações anuais à Receita
Estadual e preencher pelo menos três
cadastros para alimentar os bancos
dedadosda Receita Federal, Estadu-
al e Municipal, procedimento que po-
deria, muitobem, sercomumaos três
níveis de governo.

E para compor esse universo
kafkaniano, o sistema tributáriobra-
sileiro inclui ainda algumas exigênci-
as burocráticas que beiram a frontei-
ra do surrealismo. Hoje, as empresas
devem recolher, junto com a guia da

Previdência, a con-
tribuição del,5% so-
bre a folha de salári-
os, que é repassada
a quatro instituições:
Senai, Sesi, Sesc e
Senac. Nesse formu-
Iário,devem indicar
o código de arreca-
dação da contribui-
çãoeo código deati-
v'idade da empresa.

1 "Além disso —relata
Janir Adir - devem
preencher um tercei-
ro campo com, pas-
mem,a inócua soma
dos dois códigos,
sem o qual, o repas-
seàs instituições não
é autorizado".

Além dessa con-
fusão, oscontribuin-
tes têm mais alguns

- outros motivos para
execrar o leão. Mes-
mo reconhecendo
que o peso da carga

tributária no país não é excessivo,
essa recai sobre um universo reduzi:
do de contribuintes, que são aqueles
que não encontram uma fresta para
escapar da mordida, pois seus im-
postos são recolhidos na fonte ou na
boca do caixa, e os que procuram,
apesar de tudo, manterem dia suas
contas com o fisco.

A carga tributária no Brasil pode
ser considerada até pequena quando
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comparada com a de outros países.
Na Alemanha, por exemplo, o total
da arrecadação representa 39,2% do
PIB; na Itália, 37,9%; na Espanha,
29,8%; enquanto no Brasil não ultra-
passa os 22,3%. "O problema - critica
Janir Adir - é que, aqui, poucos pa-
gam por muitos". Dos 42 milhões de
trabalhadores, apenas 17 milhões têm
carteira assinada e, destes, só 7 mi-
lhões pagam Imposto de Renda na
fonte.
Uma pesquisa da Receita Federal
mostra que, mensalmente, o fisco ar-
recada US$ 3,2 bilhões de 4 milhões
de empresas cadastra-
das. Mas, deste total,	aUS$ 2,7 bilhões origi-
nam-sedeapenas 10 mil
empresas, responsáveis
por 84% da arrecada-
ção entre as pessoas ju-
rídicas. Em Minas, os 5
mil maiores contribuin-
tes, representando pou-
co mais del%douni-
verso de contribuintes
do Estado, respondem
por 81% da receita arre-
cadada. Só os primei-
ros 1 mil contribuintes
participam com 70% da
arrecadação do ICMS
no Estado.

Desequilíbrlo—Aes-
trutura tributária no
país torna-se ainda mais
injusta, no momento em
que os impostos indire- -
tos, aqueles que são co-
brados na boca do cai-
xa, independente da ca-
pacidade contributiva de quem paga,
representam mais de 64% da receita
global. Na Europa, apenas 25% da
arrecadação, em média, se deve aos
impostos indiretos e, nos Estados
Unidos,só 16%. O Imposto de Renda,
que cobra mais de quem ganha mais
e, por isso, incorpora uma noção de
justiça fiscal mais adequada, tem, no
Brasil, um peso muito menor do que
em outros países. Representa apenas
5% do PIB, enquanto na Suécia, por

exemplo, representa 24,1% e na Itá-
lia, 14%.

Como se isso não fosse suficiente, a
partir de 88,a União passou a injetar,
em doses homeopáticas, novas alte-
rações na legislação tributária, que
vieram desnortear ainda mais o per-
dido contribuinte brasileiro. Depois
de outubro daquele ano, o governo
federal, que, durante a Constituinte,
manteve-se quase alheio às discus-
sões sobre a reforma do Sistema Tri-
butário Nacional, passou a sentir na
pele, ou no bolso, as consequências
da sua omissão. Dos li impostos que

lhe cabiamcabiam na divisão do bolo tribu-
tário, representando quase 70% da
arrecadação total do país, hoje res-
tam-lhe apenas sete, sendo que o
Imposto sobre Grandes Fortunas ain-
da não foi sequer regulamentado.

Emesmodesta fatia foi tirado mais
um pedaço. A União, que em 1984
repassava aos Estados e municípios
21 % do Imposto de Renda e do Im-
posto sobre Produtos Industrializa-
dos (1?!), hoje transfere o dobro, 44%,

sem a contrapartida de uma nova
redistribuição das competências.
Coma fúria de leão faminto, o gover-
no federal voltou a recorrer a velhas
práticas para recompor o seu caixa.
Nesses últimos quatro anos, modifi-
cou percentuais das aliquotas de con-
tribuições, alterou prazos de recolhi-
mento de tributos e interpretou, à sua
conveniência e sem o respaldo de leis
específicas, as determinações da
Constituição.

O Finsocial, por exemplo, criado
em 1982 com um alíquota da 0,5%
sobre o faturamento das empresas,

foi rebatizado em
1991 e, com onovo
nome—Cofins— teve
seu percentual ele-
vado para 2%. Esse
é o tributo campeão
de contestações nos
tribunais do país.
Só em Minas, 51%
das ações já notifi-
cadas à Receita Fe-
deral tratam de
questiortamentos
ao Finsocial ou ao
seu sucessor. A co-
brança doPIS tam-
bém sofreu mu-
danças. A sua base
de cálculo foi alte-
rada e a data de re-
ferência, para le-
vantar o valor do
recolhimento, re-
duzida de seis me-
ses para cinco dias.

Mas com esse
comportamento, o

governo rompe com um dos princípi-
os básicos da lógica tributária, que
diz que a partir decerto ponto, quan-
to mais se aumentam as taxas, piores
são os resultados do recolhimento. E
não apenas pela reação daqueles con-
tribuintes queadotam a via legal para
questionar as cobranças excessivas,
mas também daqueles que se cansam
de tentar entender o que se passa na
"jaula do leão" e passam, simples-
mente, a sonegar os impostos.

JaddirAldir
O problema é que no Brasil poucospagam por muitos
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Cenários da Sonegação
A sonegação provoca perdas inegiíveis para o país. Faz

desaparecer, anualmente, um montante equivalente ao PIB do Chile.
Não existe uma estatística que

quantifique com precisão o tamanho
do rombo, mas um estudo da própria
Receita Federal estimava para no-
vembrode 1992 uma perda de Cr$15
trilhões só em função da sonegação.
Esse valor representava dois meses
de salário de todos os servidores pú-
blicos. O dado foi calculado a partir
de um levantamento junto a4 mil 310
grandes empresas do país, com
faturamento mensal superiora US$1
milhão, excluídas as instituições fi-
nanceiras.

Acredita-seque se o Brasil estives-
se arrecadando tudo o que tem direi-
to, com seus 58 tributos, incidindo

-	-

sobre as atividades e operações as
mais inusitadas possíveis,o governo
poderia se apropriar de até 44% de
tudo o que se produz no país - um
percentual de grandeza abserda. Mas
hoje recolhe apenas o equivalente a
22% doPIB. "O que estamos vivendo
- concorda o presidente da Associa-
ção dos Funcionários Fiscais do Esta-
do, Felisberto Caldeira Brant - está
bem próximo daquilo que entendo
por desobediência civil'.

O coordenador nacional de Arre
cadação da Receita Federal,José Alves
da Fonseca, confirmou que o maior
índice de sonegação fiscal foi identi-
ficado no Finsocial. Para cada Cr$

1,00 arrecadado, Cr$ 1,60 é sonega-
do. O chefe da Divisão de Fiscaliza-
ção da Receita Federal em Minas,
Antônio Chaves Barreto, diz que é
difícil fazer um levantamento regio-
nal das perdas provocadas pela sone-
gação. "Temos indicativos de que a
sonegação aumentou, principalmen-
te com ouso de notas frias e criação
de empresas fantasmas, usadas para
lançar despesas fictícias, remeter di-
nheiro para o exterior e outras ações
ilegais. Só não temos como quantificar
isso".

Mas pelas autuações efetuadas em
1991 e 1992 é possível levantar, ao
menos, a ponta desse iceberg. Em 91,

- -

A via legal ganha mais força
Contribuinte briga na Justiça para protelar pagamentos, mas também

para defender-se dos abusos do governo e da cobrança excessiva.
O governo e a Receita Federal foram

os dois alvos prediletos do contribuin-
te nesses últimos dois anos. As estima-
tivas mais otimistas indicam que exis-
tem perto de 320 mil ações contra a
União, tramitando nos tribunais brasi-
leiros, somando perto de US$ 21 bi-
lhões, que estão intocados, deposita-
dos cm juízo. Em Minas Gerais, a Divi-
são de Tributação da Superintendên-
cia da 6a Região Fiscal da Receita Fede-
ral tinha sido notificada, até setembro
de 92, de 9 mil 341 processos de man-
dados de segurança. Contesta-se de
tudo: o antigo e o novo Finsocial, a
contribuição social sobre o lucro, o
Imposto de Renda sobre as pessoas
jurídicas, o PIS e muito mais.

O juiz da 64 Vara da Fazenda do
Fórum Milton Campos de Belo Hori-

zonte, Fernando Bráulio Ribeiro Ter-
ra, considera natural que, em época de
crise, o contribuinte ofereça maior re-
sistência para pagar e manter em dia o
recolhimento dos impostos e tributos.
"Eles entram na Justiça até para fins
protclatrios. Outros, na expectativa
de se beneficiarem de uma possível
anistia e muitos por falta mesmo de
condições de pagamento" - diz ele.

Mas a partir de 88 e das mudanças
que tiveram de ser implementadas no
âmbito regional, adequando as legis-
lações estaduais à nova Carta, provo-
cou uma reação mais incisiva dos con-
tribuintes. As mudanças introduzidas
pela instituição do ICMS, por exem-
plo, alavancaram uma enxurrada de
ações, questionando o novo imposto,
desde o seu prazo de recolhimento até

o momento de sua incidência em de-
terminadas operações. Ainda noFónim
Milton Campos, nas duas varas da
Fazenda Municipal, recentemente
inauguradas, passaram, nos últimos
três meses de 1991, 772 ações questio-
nando a cobrança do Imposto Predial
e Territorial Urbano (JPTU) e, cm 92,
outras 6 mil 443. Os programas de
reavaliação dos imóveis urbanos e a
correção do imposto de acordo com a
variação da inflação provocaram um
aumento significativo do valor do
IPTU, motivando a avalanche de ações
contra o município.

Mas a maioria dos processos que
tramitam naquela Casa referem-se
mesmo à falta de recolhimento do tri-
buto e autuações em barreira, por cir-
culação de mercadoria sem nota fiscal
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foram feitas 9 mil 679 autua- ==
ções, contabilizando um crédi-
to a favor da União de mais de
Cr$ 2l5 bilhões. Em92,oslO7
fiscais externos dessa divisão
racionalizaram seu trabalho,
concentrando a fiscalização
junto às grandes empresas. Fo-
ram registradas, até outubro
de 92, mais 6 mil e 7 autuações,
somando um crédito tributá-
rio já de Cr$ 2,6 trilhões. Outro
possível indicador da evasão
de receitas pode ser identifica-
do no volume de declarações
do IR entregues à Receita Fe-
deral.

Esse número apresentou,
nos últimos três anos, um com-
portamen to, no mínimo, curi-
oso. Cresceu para pessoas físi-
cas, passando de 305 mil declarações
entregues em 1990 para 547 mil em
92; mas diminuiu para pessoa jurídi-
ca. Em 90, as empresas mineiras en-

caminharam ao Fisco 275 mil declara-
ções mas, em 92, a Receita Federal
recebeu apenas 260 mil. Ainda que
esse dado não seja uma prova

irrefutável da sonegação, essa é uma
hipótese que não pode ser de todo
descartada.
Especulação—Para osuperintenden-
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ou com notas irregulares. Hoje,
cada uma das sete varas da Fazenda
instaladas no Fórum estão receben-
do, em média, cinco ações de execu-
ção fiscal por dia. No ano passado,
vieram se juntar a os mais exatos 1 mil
955 ações de execução fiscal e, até o

mês de outubro de 92, outras 1 mil 565.
Também na Justiça Federal o núme-

ro de ações de execução fiscal é eleva-
do. Nas 12 varas instaladas no prédio
da Avenida Álvares Cabral correm 11
mil 700 processos de execução fiscal,
questionando parte das ações das em-

presas ou cobrando impostos devi-
dos e não recolhidos pelo
contribuinte.Para ordenar esse caos,
é necessário, portanto, um Conjunto
de medidas, uma ampla reforma do
sistema tributário que poderá ocor-
rer em 93, abordando três principais
aspectos - a reforma fiscal, a reforma
tributária e a reforma constitucional.
A primeira definirá competências en-
tre os três níveis de governo e promo-
verá a redistribuição do bolo tributá-
rio. A segunda estabelecerá as nor-
mas do relacionamento entre o fisco
e o contribuinte e, finalmente, a refor-
ma constitucional fará as modifica-
ções dos parâmetros básicos da tri-
butação e a performance do Sistema
Tributário Nacional.

Elas não garantirão a todos os con-
tribuintes alcançar o estado de graça
junto ao fisco, mas, pelo menos, cria-
rão fronteiras bem definidas, sepa-
rando aqueles que agem de acordo
com a lei, daqueles que insistem em
permanecer no purgatório da
informalidade ou no inferno da so-
negação.
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te da Receita Estadual, Renê de Oli-
veira, qualquer dado sobre sonega-
ção é pura especulação. "Dizem que
um terço é tributado, um terço sone-
gado e um terço renunciado-comen-
ta ele - mas, em Minas, posso de-
monstrar que a sonegação é muito
mais baixa". Para isso, ele recorre a
alguns indicadores econômicos que
conduzem a essa leitura. O Estado
responde por 10,5% da renda nacio-
nal e também por 10,5% da receita do
ICMS. "Como temos um perfil tipica-
mente exportador, operação que se
beneficia da isenção desse imposto, o
lógico seria que tivéssemos uma par-
ticipação menor na receita do
ICMS. Como isso não aconte-
ce, suponho que a sonegação
não nos atinge com a mesma
força queem outros Estados".

Mas este e5ercício matemá-
tico não livra o Estado da ação
dos sonegadores nativos. O
próprio su perintendenteadmi-
te que a prática da sonegação
está conquistando cada vez
mais novos adeptos. Só no mês
de outubro de 92, a superin-
tendência encaminhou, para
inscrição na dívida ativa, pro-
cessos que somavam um total
de Cr$ 98 bilhões. Foram pro-
cessos que resultaram deautu-
ações, muitas das quais de tentativas
de sonegação, identificadas pelo fis-
co. Só com a operação Vaca Gorda,
realizada em outubro passado, os fis-
cais estaduais notificaram os produ-
tores mineiros de leite em Cr$ 65
bilhões, montante que estava prestes
a ser sonegado.

A recessão econômica e até a má
qualidade dos textos legais, abrindo
brechas para a cisão fiscal, ou seja,
para "evasão" legal de impostos são
alimentos que animam o espírito so-
negador do contribuinte. Mas o am-
biente que favorece o florescimento
desse espírito surge com o desmonte
da estrutura de fiscalização da Recei-
ta Federal e dos órgãos regionais e
locais. A falta de instrumentos legais
de coerção para respaldar a ação do

fiscal deixa ainda mais um flanco a
descoberto, que é por onde escapa o
sonegador. "O que acontece hoje -
confirma Felisberto Caldeira Brant -
éque o sonegador não recebe nenhu-
ma punição pelo que faz e, às vezes, é
até beneficiado com as freqüentes
anistias fiscais, concedidas pelo Exe-
cutivo ou promovidas pelo
Legislativo. Então, ele não paga, nin-
guém cobra e fica por isso mesmo.
Quem vai se preocupar, assim, em
pagarem dia seus impostos?" - inda-
ga ele.

O chefe da Divisão de Fiscalização
da Receita Federal repete a mesma

história. "Temos alguns instrumen-
tos legais para pressionar o contribu-
inte, como o recurso da representa-
ção criminal e a medida cautelar fis-
cal, mas nenhum dos dois nos dão
agilidade para intervir nos momen-
tos cruciais, evitando, por exemplo,
que o contribuinte autuado negocie
seus bens antes de efetuada a cobran-
ça do débito". Sem munição para
enfrentar o sonegador, hoje o fisco
carece até de soldados para compor o
seu batalhão.

Esvaziamento- Um levantamen-
to recente, divulgado na grande im-
prensa, mostra que, nos últimos 22
anos, a economia brasileira mais do
que triplicou, o número de empresas
cadastradas na Receita Federal, pra-
ticamente, quadruplicou, enquanto

isso,o número de foi reduzido, nesse
mesmo período, quase pela metade.
Os quase 12,3 mil fiscais que forma-
vam o quadro da Receita Federal em
68, hoje estão representados por não
mais do que 5,5 mil. "Durante o Go-
verno Coilor - lembra Barreto - esse
quadro se agravou. Tivemos de bri-
gar não só contra o sonegador, mas
enfrentar o próprio governo, empe-
nhado em desmontar peça por peça
da estrutura de fiscalização do país,
facilitando a ação do sonegador".
No micro universo regional a situa-
ção não é diferente. Renê de Oliveira
reconhece que das 2 mil 200 vagas

hoje existentes
no Estado, ape-
nas 1 mil 200 es-
tão preenchi-
das. Pare ele,
qualquer refor-
ma que venha
a ser imple-
mentada na á-
rea tributária
deveserantece-

1	 dida pelo rea-
parelhamen-

TL.	 to da máquina
fiscalizadora
da Receita,

' 'iIPh	mitmdo,assim,
- umcombateefi-

caz da sonegação. "E um esforço que
deve ser feito em conjunto, pela União,
Estados e municípios."

A Argentina conseguiu um acrés-
cimo realde receita de8O%,em 1991,
apenas com essa política. No Brasil,
um estudo do Tesouro Nacional su-
gere que um ataque sistemático à
evasão de receitas poderia represen-
tar uma arrecadação adicional de até
3,5% do PIB, em pouco tempo. Só não
aplacaria a indignação dos contribu-
intes, que questionam na Justiça, os
disparates cometidos pelo governo,
nos últimos anos, ao tentar recompor
seu caixa. Para esses, só a revisão
constitucional de 93 poderá trazer a
possibilidade de um rearranjo do sis-
tema e a negociação dos débitos que
estão depositados em juízo.
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