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O ajuste das contas e a CPMF 
A criticada CPMF poderá ser um dos pilares da nova política fiscal quando deveria ser a base para 

a tão esperada reforma tributária. 

Marcos Cintra* 

-----, nova equipe econô
mica da presidente 
Dilma Rousseff vem 
adotando uma série 
de medidas visan
do a restabelecer a 

credibilidade das finanças públicas 
e recuperar a capacidade de gera
ção de saldos orçamentários pri
mários. Desde 2008, quando uma 
lei passou a permitir o abatimento 
de gastos do PAC na apuração do 
resultado primário, as contas do 
governo central vêm sendo fragili • 
zadas e caíram em descrédito após 
uma sucessão de manobras contá· 
beis. Reverter esse quadro implicará 
ajustes severos. 

No âmbito da redução de des· 
pesas. as medidas indicam que o 
ponto principal se limitará à re· 
visão de algumas regras de con· 
cessão de benefícios na área da 
seguridade social. t improvável 
que o governo t rilhe o caminho 
desejável da diminuição de gas· 
tos via extinção de ministérios ou 
de cargos políticos, por exemplo. 

movimentação financeira. o que 
garantiria uma receita em torno 
de R$ 30 bilhões. 

Desde sua criação, a CPMF, ini· 
cialmente denominada IPMF, foi 
tema de debates acirrados entre os 
defensores e os críticos da tributa· 
ção sobre a movimentação tinan· 
ceira. Teve origem na proposta do 
Imposto Único na década de 1990. 
Surgiu como um tributo a mais, 
desvirtuando a ideia inicial de uni· 
ficação de vários impostos de na· 
tureza declaratória sobre uma base 
de arrecadação automática e am· 
pia, como as transações nas contas 
correntes bancárias. 

Cumpre dizer que, mesmo sen· 
do criada como mais um tributo, a 
CPMF foi uma importante experi
ência para a economia brasileira e 
deitou por terra uma série de pre· 
visões que diziam que ela provo· 
caria desintermediação bancária 
e inflação. Nada disso ocorreu e o 
' imposto do cheque" acabou con· 
tribuindo para promover um ajus· 
te fiscal nos anos 90, abasteceu o 

em 2007 se manifestou favorável 
ao tributo. 

O processo de ajuste das contas 
públicas se dará através de medi
das que vão elevar ainda mais a já 
sufocante carga de tributos brasilei
ra. A criticada CPMF poderá ser um 
dos pilares da nova política fiscal. 
quando deveria ser a base para a 
tão esperada reforma tributária. Ela 
poderia ser instituída tal como foi 
idealizada, ou seja, como base para 
substituir outros tributos visando a 
simplificar o sistema fiscal, comba
ter a sonegação e reduzir o ônus 
para o contribuinte. Infelizmente, 
tudo indica que ela irá compor o 
elevado preço que o país terá que 
pagar pela má gestão das contas 
públicas nos últimos anos. lo.; 
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A maior parte do ajuste das con
tas públicas virá pela elevação da 
carga tributMia, através de au
mento de impostos e da possfvel 
volta da CPMF, fruto de um movi
mento que vem sendo articulado 
desde 2013 no congresso, como 
uma contribuição para o financia
mento da saúde pública. Ela teria 
uma allquota de O, 15'16 sobre a 

~undo de Combate a Pobreza e 
serviu como mecanismo de detec
ção de sonegadores. De um modo 
geral, revelou-se um bom imposto. 
A CPMF teve méritos, mas deixou 
de ser cobrada a partir de 2008 por 
razões políticas. Atualmente seu 
rewrno tem o apoio de parlamen
tares, governadores e até do minis
tro da Fazenda, Joaquim Levy, que 
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