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PREFÁCIO

A experiência tributária no Brasil, tem sido uma verdadeira aventura que
começa ainda nos tempos dos vice-reinados, estendendo-se até os dias de hoje. Se, nos idos
do séc. XVI, a cobrança de tributos não possuía, muitas vezes, urna lógica a ser seguida, a
não ser aquela de simplesmente cobrar impostos para a coroa, chega-se a conclusão que,
com os atuais sessenta e cinco diferentes tipos de tributos vigentes no país (fig. 1), pouca
coisa mudou na idéia de se tributar a sociedade em prol do Estado, embora modestas
evidências possam ser identificadas, diga-se de passagem, durante esses mais de quinhentos
anos de história, no que diz respeito à responsabilidade da administração pública na
contrapartida para os contribuintes, especialmente quanto à questão do bem estar social.

Na busca de tentar explicar ao leitor sobre os tropeços da administração
fiscal governamental, especificamente no que tange ao tratamento dado à arrecadação e
utilização dos recursos oriundos do poderoso ICMS, o autor propõe na presente obra, urna
reformulação total no atual sistema de recolhimento desse imposto, que proporcionará,
principalmente, um maior controle naquilo que é arrecadado, nos reinvestimentos à
sociedade e na minimização da evasão fiscal. Explorando sua experiência profissional,
vivida em organizações públicas e privadas, o mesmo ousou em escrever um ensaio de
reformulação do Estado, tempos atrás, com o título "Beco com saída", no qual um dos
tópicos é a questão da reformulação tributária brasileira, assunto abordado neste livro,
dentro do que seria o embrião de futuros estudos: o Estado Administrativo brasileiro.
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INTRODUÇÃO

1.

o OBJETIVO DA PROPOSTA -

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES.

o presente trabalho tem por objetivo, apresentar a proposta de um novo
conceito de arrecadação tributária, especialmente no que diz respeito ao ICMS (imposto
sobre a circulação de mercadorias e serviços), centralizando-o a nível federal e
informatizando todo o processo, de modo a reduzir a evasão fiscal, proporcionando então
um aumento da arrecadação, sem aumento da carga tributária, hoj e como todos sabemos, a
maior do planeta em termos de diversificação de modalidades.

São mais de 57 diferentes tipos de impostos, taxas e contribuições que
incidem sobre o bolso do contribuinte brasileiro, especialmente da classe assalariada, que
em muitos casos, paga o imposto na fonte. É o caso por exemplo do Imposto de Renda que
já vem deduzido no contracheque e do IPI e ICMS sobre os combustíveis, onde o Governo
Federal realiza a tributação na saída das refinarias e nas bases distribuidoras das
companhias de petróleo, através do processo de tributação conhecida por substituição
(grifo nosso). Nesta modalidade, os impostos são calculados sobre uma estimativa de lucro
do revendedor, isto é, do ponto de venda final, como um posto de gasolina por exemplo.
Representa desta forma uma tributação antecipada e configurada única e exclusivamente
sobre a produção e não sobre o consumo onde realmente a tributação deveria ocorrer

o

número de cinqüenta e sete tipos diferentes de tributos, pode parecer

desrespeitoso, quando a quantidade refere-se a tributação mais presente no cotidiano do
9

cidadão comum. Quando falamos de taxas esporádicas, sazonaiS e até mesmo
regionalizadas, como a Contribuição para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - FNDCT (Lei 10.168/2000), o Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCMD), taxas de lixo e de iluminação pública dentre outros, a relação
de tributos chega ao número estapafúrdio de sessenta e cinco tipos e dos mais variados
(veja figo I), isto é, quase dez a mais de nossa leitura inicial.

Além de desrespeitosa, a tributação, nestes termos, passa a ser de certa
forma também violenta, uma vez que sujeita obrigatoriamente o contribuinte ao pagamento
sumário daqueles tributos, direta ou indiretamente, e que se reflete, inclusive, na abrupta
queda do seu poder aquisitivo, já que a tributação excessiva onera o valor real do bem. Só
para se ter uma idéia, no Brasil, a tributação sobre automóveis, por exemplo, chega a 45%
do valor final do veículo (fonte: ANF AVEA). Num raciocínio rápido, podemos considerar
que, por R$15 mil pode-se comprar um veículo nos Estados Unidos da América de melhor
qualidade do que o modelo popular A 360 da Mercedez-Benz fabricado no estado de
Minas Gerais, que custa R$35 mil no mercado nacional. Com fabricantes de produtos a
base de tabaco, a tributação chega a 80 % do valor de venda da mercadoria, indústria esta
que, se isso não bastasse, ainda sofre a perseguição implacável do Governo com as
proibições de publicidade e advertências explícitas nas embalagens, alertando sobre os
males que o fumo faz ao organismo humano.

Longe de sairmos em defesa da indústria do fumo de forma geral, a
intenção aqui é informar ao leitor o quanto é desorganizada a administração tributária ano
país A grande pluralidade da carga tributária do Brasil, nada mais demonstra do que a
desordem

administrativa

da

União

na

área

tributária,

especialmente

quando,
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constitucionalmente, ela delega poderes para estados e municípios fazerem suas próprias
cobranças.

o

sistema tributário brasileiro é extremamente caótico. Dos sessenta e

cinco diferentes tributos relacionados na figura 1, sabe-se que a qualquer momento, poderá
estar sendo criada mais uma taxa municipal ou se ampliando um imposto já existente,
inclusive com aumento deste. O caso clássico é o da CPMF. Tal contribuição tinha a
finalidade de ser provisória. Virou permanente e sua alíquota ainda quase que dobra:
passou de 0,20% para 0,38% das movimentações financeiras ocorridas no mercado
doméstico de capitais. Daí a concepção de que é muito difícil precisar um número exato,
fixo de impostos, taxas, contribuições, tarifas, empréstimos compulsórios e/ou outros
tributos que possam vir a ser extintos ou criados no Brasil, sendo que esta segunda hipótese
sempre é a mais factível para as equipes econômicas e fazendárias do Governo.

A literatura internacional apresenta exaustivos estudos que constatam
uma participação crescente da despesa pública (por decorrência da receita inclusive) no

PIB dos países desenvolvidos, durante os últimos cem anos. Concluem estes estudos que
há uma relação entre a carga tributária e o nível de desenvolvimento das nações.
Comentam que quanto maior a economia, maior a carga tributária destes povos ditos ricos,
cabendo aos países mais pobres ou em desenvolvimento, ter como base de tributação, um
ou dois impostos que incidam basicamente sobre o comércio exterior e sobre o consumo, o
que eles chamam de sistema tributário regressivo. Já os países industrializados, teriam sua
base tributária incidindo sobre a renda, o que, segundo os estudiosos, reflete um sistema
tributário progressivo, socialmente mais justo. Esta linha de análise acabou por criar o

1I

termo "pressão fiscal", cálculo obtido quando se divide a carga total tributária de um país,
pela renda "per capita".

Um estudo elaborado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio
Grande do Sul, relatório de novembro de 2001, equivocadamente, compara o índice
"pressão fiscal" do Brasil com países da África, chegando a conclusão que lá, a pressão é
muito maior que em nosso país. Nessa ótica, acreditam os que compõe a equipe de
elaboração do trabalho, que o Brasil apresenta uma carga tributária compatível com o seu
nível de desenvolvimento, uma vez que sua base de arrecadação tem no consumo sua

principalfonte (grifo nosso).

É de se surpreender com tal afirmativa, uma vez que a constatação da

tributação em cascata é bem visível no Brasil, especialmente na circulação de mercadorias.
O contribuinte de média instrução tem consciência de que paga imposto sobre imposto,
conforme constatamos em entrevista realizada com pequenas comerciantes e consumidores
em um bairro do subúrbio de Manaus. A surpresa também vem da situação de que tal
informação tenha sido originada em uma equipe de governo, mesmo sendo estadual.

Lembremo-nos que, índices aparentemente positivos, raramente em geopolítica, representam a realidade. Estudos daquela natureza, representam talvez, um desejo
enorme de se demonstrar, de forma aprazível, uma situação irreal da administração
financeira e tributária, fazendo-a passar por boa. Os contrastes advindos de uma análise
tendenciosa ou mal formulada, pode ser observada de várias outras maneiras, como por
exemplo, a Zona Franca de Manaus, cujo estudo traremos ao leitor, quando compararmos
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mais a frente, a grandiosidade de um parque industrial em detrimento com as condições
subumanas de vida da população.

É o caso por exemplo da renda "per capita" brasileira, que foi de
R$6.872,77 no ano de 2001, que logo e brutalmente contrasta com nossos 30 milhões de
miseráveis ou com os 70 milhões de pessoas que sobrevivem com menos de um salário
mínimo nacional de R$200,00 e mesmo assim, ainda tendo um crescimento de 0,2% em
comparação com o ano de 2000 (fonte: rnGE e Banco Central do Brasil, relatório de junho
de 2002 - figo 4).

A descentralização gerencial do Estado em áreas sensíveis e cruciais para
o êxito governamental como é o caso da política tributária e de segurança pública por
exemplo, ao invés de ser apenas operacional, revela uma verdadeira omissão do governo
federal e quão grande é a sua fuga no que diz respeito à assunção de responsabilidades,
principalmente quando o assunto é bem estar social, coisa que, em princípio, deveria ser a
prioridade número um da União.

Não há como sobreviver num mercado competitivo nos diversos setores
(primário, secundário e terciário) com uma carga, esmagadora e desestimulante à
produção, como a brasileira. E este é um dos fatores que levam à sonegação, conforme
entrevistas realizadas com pequenos e micros empresários, durante a preparação do
presente trabalho. Além do peso econômico-financeiro, há também a desconfiança do
retorno que o tributo pago e caro, possa ter em prol da população. A corrupção é o fator
mais colocado como justificativa para a sonegação de impostos, principalmente para os
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médios, pequenos e micro empresários, cuja maioria das respostas era feita com outra
pergunta: "Para onde vai todo esse dinheiro que nós pagamos? Para a mesa do pobre?"

A mídia nacional, especialmente o jornalismo econômico escrito,
freqüentemente nos traz a posição de executivos de empresas brasileiras e estrangeiras, no
que diz respeito à tributação brasileira. Há a crença e em parte, constatação real, de que o
grande volume arrecadado de impostos, vai para o ralo da corrupção e dos estragos dos
desmandos administrativos; leia-se, perdas com a incompetência de investimentos que já
nascem falidos. Casos por exemplo de construção de grandes estádios de futebol ou
ginásios de esportes, em locais distantes do povo, que ficam literalmente largados. Outro
exemplo são os CIEPS do Fernando Collor. Sem considerar a questão dos desvios, o que se
viu foi uma febre de construções daqueles prédios em locais privilegiados das cidades, bem
como quadras de esportes públicas, onde não permitiam o acesso de crianças e adultos
carentes que moram basicamente nas periferias ou nos distritos distantes de municípios
pelo interior dos estados. Os executivos; estes já não têm dúvidas. Sabem que pouquíssimo
é investido em prol do povo, e que muito é perdido em corrupção e desmandos políticopartidários.

Ao concentrarmos as atenções no ICMS, delimitamos o estudo em um
tributo poderoso, pois representou sozinho, 34,61% do total arrecadado pelo Tesouro
Nacional no ano de 2001 (veja figo 2 e figo 3) pelo regime de caixa. Este percentual
corresponde à cifra de R$94 .166,19 milhões, comparando-o com as receitas federais, isto
é, não foram consideradas as arrecadações estaduais nem as municipais (fonte: Banco
Central do Brasil, relatório de junho de 2002).
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Com o modelo de automação e informatização da arrecadação do ICMS
implantado, através da identificação dos elementos e agentes responsáveis para o sucesso
da arrecadação (gerenciais e operacionais, públicos e privados, fisicos e jurídicos), estimase que haverá uma redução das perdas anuais hoje estimadas em cerca de US$8 bilhões,
que cujo valor representa a cifra dos estragos causados pela corrupção em nível de
administração pública, em todas as esferas de governo. Estima-se também que haverá
ainda aumento de arrecadação, sem que haja aumento da carga tributária, pelo controle
centralizado a ser empregado em todo o sistema, bem como pelo gerenciamento
profissional em nível do que seria uma forma republicana de Estado Administrativo de

governo (grifo nosso).

Embora caminhemos para o levantamento e apresentação de dados, como
forma de se responder às indagações e sugestões emanas do autor, além da incansável
busca de melhor informar ao leitor, procurar-se-á o melhor relacionamento possível das
informações com os sentimentos humanos, como por exemplo o juízo de valor, a formação
da consciência, a inteligência, o pensamento, a crença no próprio Deus, enfim, como
simples e puramente nos diz a teoria do conhecimento por intermédio das palavras do
professor Manoel Garcia Morente (193 O: 116): "O homem é um ser entre outros muitos que
constituem o Universo. Mas esse ser humano tem o privilégio sobre os demais seres. O de
possuir uma faísca de pensamento, de partilhar da inteligência divina. Cada ser humano é
como uma realização divina, que culmina com o pensamento puro, nesse pensamento que é
o próprio Deus." Há pois que se incentivar ao cidadão, para que este insira em seu
pensamento cotidiano, o quanto é importante o recolhimento de impostos. Despertar em
sua consciência, o dever cívico e moral de pagar impostos, cobrando tanto da origem do

15

fato gerador dos mesmos, quanto do Estado com sua contrapartida obrigatória e
incontestável de investir nas necessidades básicas da população.

Um particular interesse no assunto ICMS, fica caracterizado pela
relevância do mesmo no contexto da cesta de impostos hoje praticados no Brasil, além de,
numa visão inicial, vir sendo uma importante fonte geradora de recursos e muito mal
administrada e empregada nas políticas públicas. Outro fator interessante é o do mesmo
poder servir como uma espécie de termômetro da atividade produtiva do país, uma vez que
está ligado à circulação de mercadorias, logo, à relação de compra e venda de produtos e
serviços entre os contribuintes de modo geral, produtores e consumidores. Representa pois
o catalisador (grifo nosso) da economia brasileira, especialmente do mercado doméstico,
este representando tudo o que é produzido e comercializado dentro do território, onde a
circulação de mercadoria é bem maior do que aquela relacionada ao escambo
internacional.

Tal análise porém, requer certa cautela, uma vez que o ICMS tem obtido,
desde 1996 até 2001, resultados positivos de crescimento, sustentado pelos resultados dos
setores da agropecuária e de serviços, em detrimento da atividade industrial que, no mesmo
período, manteve crescimento médio anual de 1,007%, apresentando quedas bruscas de
2,5% em 1998 em relação a 1997, e 0,6% em 2001 em relação a 2000. Já o ICMS
apresentou crescimento médio de 11,5% (veja as figo 2 e 4).
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CAPÍTULO I
REFERENCIAL TEÓRICO

2. A EVOLUÇÃO TRIBUTÁRIA BRASILEIRA - UM POUCO DE HISTÓRIA.

Na época das primeiras expedições do Brasil Colônia (1500 a 1822), foi
implantado em solo brasileiro o direito português que patrocinara o primeiro ônus fiscal
sobre a indústria extrativista, uma vez que o Brasil não possuía condições de ter seu
sistema tributário, dada, entre outros aspectos, a escassez de população, especialmente esta,
um extraordinário alibi português da época. Já no período da existência das Capitanias
Hereditárias (1532 a 1548), os tributos pagos ao Rei foram determinados pelas Cartas de
Foral. Sobre o pescado, colheita, comércio exterior e escravos, em geral, cobrava-se a
alíquota de 10% (que era chamada de dízimo); sobre metais e pedras preciosas a alíquota
era de 20% (conhecida como quinta parte). Esse sistema não permitiu que as Capitanias se
desprendessem da Metrópole.

No período que vai

do

Governo

Geral

até o dos

VIce-reIS,

respectivamente de 1548 a 1763 e deste a 1808, tinha-se tributos ordinários e
extraordinários, estes últimos de caráter urgente e transitório. Os ordinários eram sobre o
comércio do pau-brasil, especiarias e drogas, direito de alfàndega, metais, pedras preciosas,
pescado e colheitas. Foram criadas outras figuras fiscais como o subsídio literário sobre o
gado abatido ou aguardente destilada, subsídio de direito de pólvora estrangeira, subsídio
de açúcar e algodão, do tabaco em pó, imposto sobre ouro, botequim e taberna.
17

De 1808 (vinda da corte portuguesa para o Brasil) até 1831 (final do
primeiro império de D. Pedro I), Dom João VI cria o Tesouro Nacional, extinguindo as
Juntas das Fazendas. Dos tributos instituídos, os que merecem maior destaque são: o
direito de importação, de guindaste, imposto sobre prédio urbano, imposto sobre
transmissão imobiliária, meia sisa dos escravos, décima da herança e do legado, de selo
sobre papel, de entrada de novos escravos, imposto de industria e profissões, sobre a carne
e lã e de 10% sobre o vencimento dos funcionários da Fazenda e Justiça. No primeiro
império nada se modificou em relação ao sistema de tributação. A Constituição de 1824
consignava poucas normas de tributação, visto que o inciso X do artigo 15 dispunha que
competia ao Poder Legislativo "fixar anualmente as despesas públicas, e repartir a
contribuição", continuando, os tributos, a serem cobrados e escriturados sem critérios
técnicos. Não possuíam uma padronização nem uma maneira racional de cobrança, que
justificasse, por exemplo, a aplicação de uma determinada alíquota ou incidência desta
sobre um determinado produto, fosse ele nacional ou importado.

Inovações foram estabelecidas na época da Regência (1831 a 1840),
quando a Lei de 15 de novembro de 1836 objetivou uniformizar a arrecadação e evitar a
multiplicidade de taxas. Essa Lei aboliu toda a tributação sobre o comércio entre as
províncias. Assim mesmo a tributação continuava exagerada, sem levar em conta os
tributos exigidos pelas províncias e municípios. Procurou-se simplificar a fiscalização da
receita pública com o intuito de reduzir o déficit. Em 1842, já no segundo império, com D.
Pedro II (1840 a 1889), foram expedidos novos regulamentos trazendo uma verdadeira
reforma tributária que, embora o regime centralizado não permitisse discriminação de
rendas tributárias, houve uma melhora na arrecadação com a diminuição das espécies
tributárias A primeira Constituição republicana, a de 1891, já estabelecia três áreas de
18

competência tributária, ou seja, adotou a norma da discriminação, bem como, já estabelecia
imunidade entre estados e União.

A Constituição republicana de 1934, consagra o princípio da igualdade
de todos perante a lei, em seu Art. 113. Sedimenta a competência tributária privativa da
União, contempla os estados e municípios com o imposto de vendas e consignações e veta
o ônus da bi-tributação que foi no passado, o embrião do efeito cascata. Na Carta de 1937,
nada de extraordinário na área fiscal, e só na de 1946 é que, pela primeira vez, foi adotado
o princípio da competência remanescente (competência extraordinária, concorrente)
paralelo ao discriminativo (Art. 21). O sistema tributário aparecia totalmente discriminado,
definindo o campo e isolando cada uma das pessoas jurídicas de direito público. Observase que constituição de 1946 não conceituou imposto, taxa e contribuição de melhoria.
Consagrou os princípios da anualidade e capacidade contributiva, consagrando a
imunidade tributária em situações necessárias ao exercício de valores fundamentais.

A Constituição de 1967 e a Emenda nO 1 de 1969, também adotaram a
competência remanescente (§5° do art. 8 da Constituição de 1967). Estipulavam maIOr
unicidade da competência tributária com ascendência da União Federal, sendo
praticamente instituído o Sistema Tributário Nacional, dentro de um planejamento
rigoroso. Estabeleceu-se então a unidade econômico-financeira, bem como a competência
tributária do poder de tributar. Passaram a conceituar as espécies de tributos denominadas
como taxa e contribuição de melhoria (incisos I e II do art. 18 da Emenda nO 1/69),
entretanto, não conceituou-se o que vinha a ser "imposto", até a criação da Lei n° 5.172/66.
A novidade trazida ao conceito constitucional de taxa traduz-se no fato de ampliação do
conceito clássico doutrinário, pois sua cobrança dá-se pelo simples poder de polícia
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exercido pelo Estado. O conceito de imposto continuou a ser elaborado pela doutrina. O
princípio da legalidade vinha formulado com ressalvas somente pertinentes ao aumento
dos tributos. A Constituição Federal de 1967 recepcionou a Lei n.o 5.172/66 que instituiu o
Código Tributário Nacional como Lei Complementar em virtude da magnitude e
complexidade da matéria.

Finalmente, nossa Carta Magna de 1988 instituiu, explicitamente, o
princípio da estrita legalidade, bem como o princípio constitucional da vedação ao
confisco, o qual deu ao judiciário um novo instrumento de controle da voracidade fiscal,
pois o conceito de confisco passa a ser ato elaborado através da provocação do poder
jurisdicional pelo interessado. Além dos impostos, trouxe imunidade para taxas e
contribuições.

3. OS TRIBUTOS - DIFERENTES TIPOS E SEUS CONCEITOS.

Um excelente conceito de tributos, encontra-se expresso no próprio
Código Tributário Nacional que, em seu Art. 3Q define: "Art. 3Q

-

Tributo é toda prestação

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo o valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada." Se nos basearmos pelas normas gerais do Direto
Tributário e pelo que está previsto no capítulo constitucional, que trata do Sistema
Tributário Nacional, e ainda, pela corrente que congrega a maioria dos especialistas da
área, as espécies de tributos são cinco, a seguir especificadas:
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FUNDACAO GETULIO VARGAS

IMPOSTOS: O imposto é definido pelo CTN, no seu Art. 16, como "o
tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte".

TAXAS: A taxa é um tributo cobrado em função de uma atividade
específica do Estado, ou seja, é vinculada a uma contraprestação
específica do poder público perante ao contribuinte.

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA: Este tipo de contribuição é
cobrado para dar suporte ao custo de obras públicas de que decorra
valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e
como limite individual o acréscimo de valor para cada imóvel
beneficiado.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: Existem para financiar a seguridade
social, porém, é importante ressaltar que esta espécie de tributo, apesar
de estar sujeita às normas gerais do direito tributário, não está obrigada a
atender o princípio da anterioridade. Estas contribuições só podem ser
exigidas noventa dias após a data da publicação da lei que as houver
instituído ou modificado.

EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS: O empréstimo compulsório, nos
dias atuais, só pode ser instituído pela União e mediante lei
complementar para atender a duas situações específicas

despesas

extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou
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sua iminência e no caso de investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional.

4. O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - A ELISÃO E A EVASÃO FISCAIS.

o planejamento tributário é composto de planos e programas, cujas ações
visam postergar, diminuir ou até extinguir o cumprimento de uma obrigação tributária. É
claro que não existe uma receita para elaboração de um bom planejamento tributário,
mesmo porque, cada caso é um caso, especialmente quando o assunto é a carga tributária
brasileira. Mas podemos citar alguns aspectos. As pessoas envolvidas no trabalho,
especialmente na iniciativa privada, procuram ter um bom conhecimento não só da
legislação tributária mas também do direito tributário, com o intuito de fugir do fisco. Nas
grandes corporações, avalia-se um grande conjunto de fatores, isoladamente, e outra gama,
de forma associada. Como exemplo, pode-se ressaltar aspectos do tipo composição do
quadro societário de uma organização que se interesse pelo pagamento ou não de juros
sobre o capital próprio, reduzindo assim o imposto de renda e a contribuição social sobre o
lucro, mesmo que, em alguns casos, isto aumente consideravelmente o desembolso em
razão da remuneração destinada aos sócios.

Observa-se também que, alguns programas ditos como planejamento
tributário, são feitos para uma empresa específica ou grupo de empresas de um mesmo
ramo de atividade, onde cada grupo de pessoas fisicas ou jurídicas, saiam perdendo menos
(grifo nosso) com o ato de se pagar tributos ao Estado. A iniciativa privada é extremamente
vigi lante quanto a este aspecto, observando atentamente a ocorrência de casos, no mercado
que atua, com grande saldo de base negativa e também positiva para o imposto de renda e
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para contribuição social sobre o lucro, dentre outros impostos como IPI e o ICMS.
Algumas organizações privadas chegam a recomendar a seus acionistas, algum tipo de
reorganização societária, como fusões, cisões, incorporações, transformações e até a
criação de empresas-holding, para, pura e simplesmente, aliviar o impacto da carga
tributária sobre suas receitas.

Alguns estudiosos chegam a definir duas situações básicas do
planejamento tributário, que seriam a elisão fiscal e a evasão fiscal, a seguir conceituadas:

Elisão Fiscal

A elisão fiscal é caracterizada pela vontade do contribuinte em não pagar o imposto e/ou
qualquer outro tributo que, neste caso, não seria dirigida contra o fisco. Com base nesta
observação, os "managers" traduzem a elisão fiscal como sendo uma ação ou conjunto de
ações lícitas que visem postergar, diminuir ou extinguir uma obrigação tributária.

Evasão Fiscal

A evasão fiscal ou sonegação é caracterizada pela ação ilícita ou conjunto de ações ilícitas,
motivada por dolo, desconhecimento ou omissão, também visando diminuir, extinguir ou
postergar o pagamento de uma obrigação tributária

Não bastasse a complexidade com que a população comum e o próprio
Estado têm que conviver, no que diz respeito ao próprio tributário brasileiro, caótico,
complexo e obsoleto, ainda por cima, têm que admitir a existência explícita de organismos,
pessoas fisicas e jurídicas, que chegam ao ponto de contratarem serviços especializados
em, digamos, esquivar-se da obrigação de pagar tributos. Independente da situação do
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"custo Brasil", isto é, sua pesada carga tributária, não devemos nos esquecer que cabe ao
Estado, o direito imperialíssimo (grifo nosso) da cobrança de tributos e especialmente de
impostos, que são fontes primordiais de financiamento da administração pública. Vale
ressaltar que, a proposta do presente trabalho de reestruturação e remodelação do sistema
tributário nacional, em nada tem a ver com a dita "elisão fiscal", (cujo conceito, ao nosso
ver não muito difere da evasão fiscal), e sim, otimizar a arrecadação, particularmente de
um imposto poderoso como o ICMS, em um conceito de gerenciamento profissional da
coisa pública, isto é, a concepção responsável de um negócio-estado (grifo nosso).

5. O QUE É O ICMS - SUAS ORIGENS, CRIAÇÃO E OBJETIVO - A CARGA
TRIBUTÁRIA NO BRASIL E NO MUNDO.

o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
a prestação de serviços de transporte interestadual e interestadual e de comunicação ICMS, é um imposto da competência dos estados-membros e do Distrito Federal, tem sua
origem nos antigos impostos estadual e municipal sobre operações relativas à circulação de
mercadorias - ICM, conforme prescrevia os Art 52 e 59 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional) e tinha como proposta, na época, o reforço de caixa
dos estados e municípios, estes, autorizados a cobrar, na época, o ICM dentro de seu
território. Desde então, vem sofrendo algumas alterações na forma de cálculo e incidência,
culminando com o advento da Carta Magna de 1988, quando o ICM fora definitivamente
substituído pelo atual ICMS.
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o Art 155 da Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda
Constitucional n° 3, de 17 de março de 1993, prescreve que compete aos estados e ao
Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior (grifo nosso); e

111 - propriedade de veículos automotores.

Como uma nova alteração, o Art 2° da Lei Complementar nO 87, de 13 de
setembro de 1996, estabelece que o ICMS incida sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de
alimentação, bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

11 - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via,
de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

lU - prestações onerosas de servIços de comunicação, por qualquer melO, inclusive a
geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a repetição e a ampliação de comunicação
de qualquer natureza;
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IV - fornecimento de mercadorias com prestações de servlços não compreendidos na
competência tributária dos municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre
servlços, de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável,
expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual;

VI - entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa fisica ou jurídica, ainda
quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo permanente do estabelecimento;

VII - serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; e

VIII - entrada, no território do estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não
destinados

à

comercialização

ou

à

industrialização,

decorrentes

de

operações

interestaduais, cabendo o imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente.

o ICMS

é a mais importante das fontes de arrecadação tributária dos

estados brasileiros e do Distrito Federal, uma vez que é pago por toda produção industrial e
toda movimentação comercial, além de também ser devido pelos prestadores de serviços
de transportes e de comunicações de âmbito intermunicipal e interestadual. A Lei que
instituiu a cobrança do ICMS observa alguns critérios:
a) o imposto não será cumulativo, descontando-se o ICMS já pago em
operações anteriores;
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b) poderá ser seletivo, sendo mais brando para produtos essenciais à
mesa do trabalhador, como feijão, leite, arroz etc, e mais agressivo
em supérfluos;
c) a alíquota será fixada dentro de limites mínimos e máximos fixados
pelo Senado Federal brasileiro;
d) haverá sempre duas alíquotas diferentes, uma para operações dentro
do próprio estado federativo (alíquota interna) e outra para operações
interestaduais (alíquota interestadual);
e) incidirá sobre mercadorias importadas do exterior, não incidindo nas
exportações de produtos industrializados, sobre a circulação de ouro e
nem sobre as operações de petróleo e energia destinados a outro
estado; e
f)

de sua base de cálculo, será excluído o valor do IPI, se a operação for
para a industrialização ou para o comércio.

Se ainda não fosse suficiente o excesso e descontrole dos sessenta e cinco
diferentes tipos de impostas, taxas e contribuições gerenciados nos diversos níveis de
governo e inclusive entre poderes republicanos (a lista pode ser vista na figura 1.), o Brasil
ainda ocupa a desconfortável posição de segundo país com a maior carga tributária em
relação ao "Gross Domestic Product - GDP" do mundo, mantendo-se na oitava posição no
ranking global de economias, embora ainda seja considerado um país em desenvolvimento
(grifo nosso). O Curioso é que o grupo de reúne os sete países com maior Produto Interno
Bruto - PIB, o chamado 0-7, reunia há nove anos, os mesmos da lista que veremos a
seguir, exceto China e com a inclusão da Rússia que, não pelo PrB, entrara no seleto grupo
por ser, ainda nos dias de hoje, uma potência militar.

Hoje, mesmo a China sendo a
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sétima, não faz parte do G-7, continuando a Rússia. Isto é a geo-política que comanda o
mundo globalizado e dita as regras da economia mundial.
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Fonte: Revista da Reforma Tributária, encarte do Informativo eRA, edição de maio/2002.

6. AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO ICMS NOS DIAS DE HOJE - OS
CONTRASTES DA COBRANÇA NAS ESFERAS DE GOVERNO.

o

regIme federativo, mesmo significando maIS do que urna simples

descentralização administrativa, implica em características distintas entre a União, estados
e municípios, no que tange à estrutura administrativa e, conseqüentemente, à política fiscal
empregada nestas esferas, embora a União, de certa forma, procure sempre centralizar as
decisões e idéias na área fiscal. Corno bem nos comenta o professor Aloísio Barbosa de
Araújo (1973: 16), "a maior complexidade do sistema federativo fiscal, decorre da ação
relativamente autônoma das esferas de governo, ao contrário dos Estados unitários, em que
se garante a manipulação das variáveis do setor público por urna única entidade".

Acreditamos que a União deva exercer seu papel crucial de negociação e
coordenação entre as unidades federativas, não permitindo tanta independência entre elas
no que tange à política tributária, pois desta, depende a boa utilização da política fiscal
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como instrumento de política econômica do Governo Central. A centralização obedeceria
também ao princípio federativo da hierarquia entre as esferas do poder Executivo. Como
analisamos no passado, seria positiva a implicação para os contribuintes e para a população
em geral, se pudéssemos no Brasil, reduzir os sessenta e cinco diferentes tipos de tributos
listados na figo 1, para cerca de cinco ou seis impostos, com uma estrutura do porte de uma
espécie de ICMS federalizado (grifo nosso), que possuísse uma tributação exclusiva sobre
o consumo. Dentro de uma perspectiva de política tributária federalizada, vemos de forma
bastante plausível, a situação de o Brasil possuir um imposto por exemplo para o comércio
exterior, onde o Estado (União) pudesse manipulá-lo conforme seus interesses comerciais
com outros países, especialmente no que tange às importações.

Uma vez que a União legisla sobre quase todos os assuntos que
envolvam a vida comum do cidadão, como por exemplo os planos de saúde, os seguros de
bens de forma geral, segurança, trânsito, economia, administração pública e, inclusive, a
tributária, não há dúvidas que ela possa se utilizar de um meio constitucional, por
intermédio de uma Emenda ou Lei Complementar, para que, parte do que é distribuído do
imposto, seja recolhida ao Tesouro; seja para poupança interna (pública) com fins de
realizar futuros investimentos, seja para a criação de um reforço para verbas de
contingência, ou até mesmo reforço de caixa com vista ao pagamento das despesas
internas.
A grande vantagem do sistema de arrecadação do ICMS, hoje, é que os
estados-membros e o Distrito Federal, têm amplo poder sobre esta arrecadação,
resguardadas as prescrições dos Art 157 ao 160 da Constituição Federal, repassando à
União apenas as informações inerentes, como forma de estatística e prestação de contas em
cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, tal prestação de contas se caracteriza
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por ser uma forma encontrada pelo Governo Central, de cobrar resultados gerenciais na
administração da coisa pública, em troca de convênios e/ou outros investimentos que o
Executivo Federal realiza nas unidades federativas, principalmente na área social. Na
verdade, há poucos mecanismos de controle disponíveis à União, para o acompanhamento
e cobrança de responsabilidade e profissionalismo dos estados federados.

Os municípios, por sua vez, dependem das informações, precisas ou não,
dos estados, para receberem suas parcelas de direito, conforme prescreve a Constituição
Federal que diz, no inciso IV de seu Art 158, que cabe ao município o percentual de 25%
da arrecadação do ICMS no estado onde se encontra. O mesmo se aplica aos recursos que
recebem na União, já que ela distribui entre unidades federativas e respectivas cidades,
uma parte do bolo de sua arrecadação, que vai para os fundos constitucionais de
participação dos estados e dos municípios (FPE e FPM). Conforme o Art 159 de nossa
Carta maior, 47% de tudo o que é arrecadado na incidência de impostos sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, bem como sobre os produtos industrializados, são
repassados, pela União, aos estados e municípios, sendo que deste montante, 22,5% vão
para o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, e 21,5% para o Fundo de
Participação dos Estados - FPE. Os 3% restantes, só nestes tipos de receita, seguem para
atender programas de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
As desvantagens do atual sistema de arrecadação do ICMS e até mesmo a
utilização dos recursos recolhidos, só se deve em virtude da incompetência da União em
não poder lançar mão deles, isto é, não ter, hoje, poder constitucional para gerenciá-los. E
de certa forma, o governo central tem culpa neste estado de coisas. A convocação de
legisladores para proporem idéias, regulamentos, leis etc, deve ter como premIssa, a
viabilidade do cumprimento das regras propostas e o alcance que as conseqüências da
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observância ou não destas regras possa atingir. O Art 160 da Constituição Federal traz um
exemplo clássico e bem claro sobre a imprudência do legislador, em não vislumbrar o
potencial arrecadatório de um país, bem como sua utilização (dinheiro) em prol do povo. O
aspecto do engessamento (grifo nosso) na máquina gerencial administrativa tributária do
Estado, ficou evidente quando o mencionado artigo nos diz que é vedada a retenção ou
qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos à distribuição dos
tributos federais e estaduais, repassados aos estados e municípios, neles compreendidos
adicionais e acréscimos relativos a impostos.

Outra desvantagem do atual modelo, prende-se ao fato da vulnerabilidade
de controles de arrecadação, sonegação e desvios no trato com a arrecadação de tão
importante imposto, como é o ICMS. Até que o governo central possui uma ferramenta
computacional em termos de software bastante interessante, sendo produto exportado para
vários países como Alemanha e Israel. Trata-se do Sistema de Administração Financeira
do Governo Federal - SIAFI, que engloba vários outros subsistemas de registro e
escrituração contábil do governo na esfera federal. Resumidamente, podemos dizer que
este sistema, é capaz de englobar todo o orçamento federal, registrando autorizações de
gastos através de provisões de créditos, estes baseados no orçamento original. Registra
também os pagamentos por intermédio de transferências interbancárias e arrecadações de
toda espécie, bem como os contratos de receita e de despesas e até mesmos os processos
licitatórios para compras, de todos os órgãos da administração pública direta e indireta.
Infelizmente, o SIAFI não é utilizado como ferramenta gerencial, pelos estados e tampouco
pelos municípios, já que não são obrigados a tanto, restringindo-se apenas, em poucos
casos, a registros de convênios, em sua maioria quando são oriundos de recursos federais.
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E mesmo com uma ferramenta poderosa como esta, o governo central ainda perde dinheiro
com sonegação de impostos e corrupção.

Há também o aspecto da contrapartida, onde a União leva grande
desvantagem quando a questão é repartir o total recolhido em termos de tributos. Embora o
total da receita do Tesouro brasileiro tenha sido de mais de R$272 bilhões em 2001 (fonte:
Relatório do Banco Central do Brasil, junho de 2002 - figo 3), incluindo-se aí a receita
fiscal, as receitas de operações oficiais de crédito, a remuneração dos ativos do Banco do
Brasil, e mais ainda a arrecadação líquida da previdência social, só de ICMS, no mesmo
ano, foram arrecadados mais de R$94 bilhões, ou seja, quase 35% de tudo auferido naquele
ano ficaram nas esferas estadual e municipal, sendo que, da diferença que coube ao
governo central, isto é, dos R$178 bilhões, ainda foram repassados aos FPE e FPM e
programas de desenvolvimento regionais, cerca de R$84 bilhões. Isto significa que o
Tesouro, na verdade, ficou com algo próximo de R$94 bilhões, coincidentemente
semelhante ao montante recolhido de ICMS, porém, sem nenhuma contrapartida dos
estados e municípios perante a União em termos de partilha desse imposto.

7. AS DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS - A IMPORTÂNCIA DO ICMS
PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES HUMANAS NO BRASIL.

A problemática da administração tributária em cada Unidade Federativa,
está caracterizada pela delimitação da capacidade produtiva e econômica dos estados mais
pobres, quando estes não conseguem bancar a barganha dos estados mais ricos, na atração
de novos investimentos privados para seus territórios. Esta barganha é feita através de
isenções duradouras ou abatimentos generosos no recolhimento de impostos, além da
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doação de terrenos e construção de infra-estrutura básica como saneamento e energIa,
restando à indústria a ser instalada, a construção da planta, muitas vezes, instalação esta
também financiada. Os estados mais pobres, não podendo prover isenções ou abatimentos
tributários desta natureza, não conseguem acompanhar os estados mais ricos no processo
de desenvolvimento industrial, e, conseqüentemente, econômico e social. Pelo menos
assim deveria ser em princípio. O assunto desenvolvimento vira então um beco sem saída
para os estados pobres: não incentivar indústrias por possuir frágil economia, ou possuir
frágil economia por não possuir indústrias ou por não incentivá-las a se instalarem?

Daí a necessidade de possuirmos uma arrecadação, mesmo com origem
na unidade federativa, centralizada e que possa ser redistribuída para todo o país, de acordo
com critérios técnicos, como por exemplo, volume populacional, PIB etc. O que
acreditamos ser importante, é que este poder de barganha e/ou de negociação que o Estado
possa ter perante a iniciativa privada, deixe de ser descentralizado, sob pena da existência
eterna das desigualdades econômicas e sociais dentre as diversas regiões do Brasil.

Isto fica fácil de se verificar por exemplo, na arrecadação do ICMS no
ano de 2001. Dos R$94,2 bilhões recolhidos no país, só o estado de São Paulo foi o
responsável por 35,8% da receita total, representando mais do que a arrecadação das
regiões Norte, Nordeste e Sul juntas, cujo montante somou R$32,3 bilhões (relatório do
Banco Central do Brasil de junho de 2002 - figo 2). Esta brutal centralização em apenas
uma Unidade Federativa, espelha a incompetência governamental em distribuir o
desenvolvimento e a geração de renda, desde meados do século passado, de forma mais
uniforme pelo vasto território brasileiro, particularmente harmônico em riquezas minerais e
biológicas. "Desapareceu a lógica da gestão do Estado", como nos lembra o Prof lstvan

Karoly Kasznar em seu artigo "Existe tamanho ótimo para o Estado?" na revista RAP
(Revista de Administração PúblicafFGVIEBAPE, 2000). Na questão do tamanho ótimo do
Estado, o perigo dos déficites públicos vem da questão de que "o tamanho do Estado

ignora a unificação dos três níveis de governo - federal, estadual e municipal - em termos
de caixa, deixando que este não funcione de forma única." completa o nobre professor,
com o qual concordamos plenamente.

A incompetência ou a dificuldade no dimensionamento do Estado
brasileiro, vem da total falta da relação entre os interesses maiores da nação em prol
realmente do bem estar da população, e as políticas públicas em si, muitas vezes usurpadas
pelo interesse puramente partidário, que infelizmente deixa à deriva as políticas necessárias
ao atendimento das necessidades do cidadão. A árdua tarefa de redimensionar-se um
Estado poderoso como o Brasil, passa obrigatoriamente pelo estudo de quem realmente
somos. Quantos somos, qual nosso poder real de compra, tanto interna como externamente,
qual a nossa influência perante a outras nações, qual a nossa presença internacional em
termos de defesa e tecnologia, qual a nossa extensão territorial e qual o nível profissional
máximo que o nosso servidor público pode atingir em termos de prestação de serviços aos
brasileiros. Não adianta atingirmos a loa colocação mundial em termos de PIB, se isto vem
por osmose, sem que haja, de forma efetiva e eficiente, medidas administrativa públicas
que possam influenciar de forma profissional no desenvolvimento do país.

Não podemos esquecer, é óbvio, que num país como o nosso, o
redimensionamento do Estado nos dias de hoje, passaria, obrigatoriamente, pelo crivo da
aristocracia que reina os poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Sem
contar, é claro, que enfrentaria a crise de identidade nacional que o Brasil vem sofrendo a
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mais de trinta anos, fazendo aparecer e crescer como uma espécie de "4° poder", entidades
como o Ministério Público que, debaixo das barbas do Poder Central, desfila como o
salvador da pátria, com poder de polícia que pode ser usado até contra o seu próprio chefe:
o Presidente da República, já que vivemos num sistema presidencialista.

Não bastasse os malabarismos que os estados membros procuram fazer
para atrair investimentos, manipulando de forma autofágica seus tributos como o ICMS
(nos estados mais pobres, bastante escasso por sinal), ainda nos vimos envolvidos com a
política partidária e a guerra dos poderes constituídos quando da época da aprovação da
Lei de Orçamento Anual (LOA). Infelizmente seria um sonho imaginar que a
administração pública, um dia, pudesse ser totalmente isenta das influências políticopartidárias. Porém o que domina no Brasil é justamente a falta de escrúpulos na
administração dos recursos públicos, e, na melhor das hipóteses, a incompetência mesmo.

Outro exemplo do que um estado federativo pode ser capaz de fazer (ou
obrigado) para atrair investimentos para si, buscando minimizar os efeitos de uma
concorrência desleal dos outros estados co-irmãos, pode ser representado pela Zona Franca
de Manaus (ZFM), no estado do Amazonas. Criada em 06 de junho de 1957, pela Lei de n°
3.173, com o objetivo de estimular o comércio e desenvolver a região, só a partir de 1966,
durante o governo de Arthur César Ferreira Reis, teve seu projeto retirado do papel por um
grupo de médios empresários capitaneados pela Associação Comercial local.

Quarenta e

CInCO

anos depois, a ZFM ainda está longe de ser um

referencial de desenvolvimento e bem estar social para o povo do Amazonas e
especialmente da capital, Manaus, onde se concentra mais de 48% da população total do
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estado, estimada em 2.389 mil habitantes. Há poucos locais onde se distinguem áreas
nobres e miseráveis. Embora se veja prédios imponentes ao lado, praticamente, de barracos
de madeira, na verdade a impressão que se tem é que Manaus virou um grande subúrbio,
com sua maioria formada de casas típicas da região, as palafitas (fig. 6), e tomada por
comércio informal (fig. 7). Longe de querer mostrar qualquer novidade em termos de
condições subumanas de moradia, a referência às figuras 6. e 7. serve para denunciar,
infelizmente de forma até trágica, o grande contraste que há entre o poder econômico de
uma determinada área do país, como a Zona Franca de Manaus - ZFM e as condições de
vida da população de baixa renda e até mesmo dos micro-comerciantes que vivem quase na
mesma faixa da pobreza dos moradores da mesma localidade. Falando em números, a
população da capital do estado, mesmo sendo baixíssima, pouco mais de dois milhões de
pessoas, proporciona um índice da faixa dos R$5.577 per capita, próximo a média nacional
de R$6.330 no ano de 1999 (fonte: IBGE, relatório Contas Regionais do Brasil 19961999).
Tal exposição une-se à crença de que, numa administração tributária
competente e com um suporte do tipo federalização do ICMS (grifo nosso), a situação de
extrema miséria existente na maioria das favelas das grandes cidades brasileiras, como nas
palafitas mostradas na figura 6, sem dúvida não deverá mais existir. Claro que única e
exclusivamente a implantação de um novo sistema de arrecadação de apenas um imposto,
não mudará, milagrosamente, a situação das moradias de baixa renda. Existem outros
aspectos importantes como probidade e competência administrativa dos governantes.

o

que é uma Zona Franca? Trata-se de uma área geograficamente

delimitada pela aduana, onde são concedidos incentivos fiscais para mercadorias
estrangeiras ali ingressadas. Quando localizada em interior do país, onde não exista porto
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fluvial ou marítimo, fica conhecida como "porto seco livre". Do ponto de vista fiscal, a
Zona Franca é considerada fora do território aduaneiro do país, sendo portanto uma área
internacional, livre para o comércio exterior. Os impostos são pagos somente quando a
mercadoria estrangeira sai da Zona Franca para ser internada no próprio país. As matériasprimas nacionais entram na Zona Franca também com os mesmos beneficios dos
exportadores nacionais. Não deixa, é claro, de ser um polo bastante atrativo para empresas
que querem faturar alto, com o mínimo de custos possível, seja contratando mão-de-obra
baratíssima, seja pelos incentivos fiscais ali oferecidos. Não é à toa que a gigante CocaCola tem uma fábrica de xarope para a fabricação do refrigerante na ZFM, única na
América Latina e que exporta o extrato básico do refrigerante para a Europa e até mesmo
para os Estados Unidos. Possui ainda duas grandes engarrafadoras que atendem todo o
estado e os demais vizinhos da região Norte.

Além da Coca-Cola, vê-se fábricas da Honda, Sony, Philips, LG,
Toshiba, das brasileiras Gradiente, Kazinsky, CCE, AmBev, Votorantim, Nassau dentre
outras, dando a impressão que as condições de vida da população, em princípio,
correspondam à realidade do belo parque industrial. Logo o visitante desavisado, choca-se
com o contraste do grande subúrbio, desorganizado e pobre e das favelas de palafitas do
centro, próximo ao principal porto fluvial da cidade. É de se imaginar, como é real, que a
esmagadora maioria do comércio de micro e pequeno porte se confunde com este cenário
(fig. 8).
Onde estaria a resposta para se entender melhor um contraste como este?
Será que apenas a incompetência de se gerir os recursos públicos por parte das autoridades
regionais, seria a resposta? Não por completo. Lógico que a política partidária brasileira é
um verdadeiro câncer que corrói todo o significado da palavra Administração. Mas existem
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também, os malabarismos fiscais, que ajudam a responder à pergunta que não quer se
calar. Por exemplo: O Decreto-Lei n° 288/67 e inciso II do parágrafo 1° do Art. 14° da
Medida Provisória n° 2.113/01, determinam, em outras palavras, que qualquer fornecedor
que tiver interesse de vender suas mercadorias no Amazonas, terá que aplicar descontos de
7% a 12% automaticamente, pois estas são as alíquotas de ICMS que incidem sobre o
material importado (grifo nosso), além das comercializadas localmente. Com o efeito
cascata somente no ICMS, a alíquota final poderia sair por até 29% embutido no preço
final da mercadoria. Resumindo: com este incentivo, ou o fornecedor possui um gordo
"mark up" e poucos concorrentes ou ele não manda seus produtos para o estado,
obviamente não contribuindo com o giro da economia. Mas ele pode fazer melhor, até
mesmo se for de grande porte.

A ZFM pratica um redutor de 80,75% no ICMS cobrado sobre a
produção de sucos e refrigerantes por exemplo, conforme resolução nO 10/0 1 do Conselho
de Desenvolvimento do Amazonas (CODAM), que vigorará no período de 01/01/2002 a
31/12/2003. Em troca, o governo cobra uma exportação (lembremo-nos que se refere
apenas à saída da Zona Franca, podendo ser comercializada no interior do estado) de no
mínimo 30% da produção naquele período, de concentrados e bases para bebidas nãoalcoólicas.
No caso de fabricantes de garrafas plásticas, conhecidas como PET, que
optarem por instalar suas plantas no estado, garantirá um redutor de 100% no ICMS a
recolher, no período de 16/11/2001 a 31/12/2002, conforme prevê a resolução do CODAM
nO 011-N2001 (fonte Conselho de Desenvolvimento do Amazonas).
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Talvez esteja aí, a resposta para os contrastes sociais e a concentração de
renda do Brasil. No ano de 2001, presenciamos outra queda-de-braço entre dois estados
brasileiros, até que o Rio Grande do Sul perdeu a fábrica da Ford para a Bahia. Mais uma
vez a barganha cruel onde fora utilizada a arma poderosa de negociação, representada pelo
ICMS que a empresa deixará de arrecadar por mais de cinco anos. A controvérsia vem
justamente de uma área primordial do Estado: a arrecadação de impostos como fonte
principal de geração de recursos financeiros. E em muitos casos, vê-se obrigado a financiar
empreendimentos em que naturalmente haverá mora no cômputo do ROI (sigla em inglês
que quer dizer retomo sobre investimento).

8. A QUESTÃO DA SONEGAÇÃO - O POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO - OS
EFEITOS DA TRIBUTAÇÃO SOBRE DECISÕES DE GOVERNO.

Dá-se aos estados da federação, um poder que os mesmos deveriam
utilizar para melhoria das condições de vida dos habitantes. Mas, a utilização do poderoso
ICMS, tem servido como pura barganha de escambo, de moeda de troca e de pura isca
chamariz para a instalação de indústrias. A União necessita, urgentemente, repensar este
tipo de independência tributária que concede às suas unidades federativas, além de aferir
com mais rigor as verdadeiras demandas por bens e serviços públicos, dentro de uma
postura altamente profissional no papel de Estado. Este pensamento corrobora com a
necessidade de o Brasil, passar a ser dirigido por um regime democrático, claro, mas
incrementando-se a forma republicana, a nível do que seria um Estado Administrativo, o
que nós chamaríamos de Regime Democrático de Estado Administrativo do Brasil (grifo
nosso).
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o poder de negociação de um Estado soberano e socialmente justo, em
quaisquer áreas, está presente em sua economia, que por sua vez, é gerada pela capacidade
produtiva de seu parque industrial, pela geração de serviços, pela boa qualidade no
atendimento ao cidadão e, obviamente, pela arrecadação de impostos como fonte primeira
de geração de disponibilidades. E uma das ferramentas "peso-pesado" para auxiliar ao
Estado neste poder de negociação, sem sombra de dúvidas, é o ICMS. Por isso a nossa
crença que ele não pode ficar administrado ao bel prazer dos estados, descentralizado e
caótico. Deve ser federalizado, centralizado e redistribuído com critérios técnicos que
abordaremos durante o presente trabalho. É portanto inconcebível que tenhamos um nível
de sonegação de impostos, principalmente no ICMS dos estados, da ordem de 33% de tudo
o que é arrecadado, ou seja, para cada R$2,00 recolhidos, R$I,OO já fora sonegado.
Estúpido então passa a ser o potencial de retorno daquilo que vai pelo ralo da sonegação.
São quase R$205 bilhões a mais de tudo o que é recolhido no Brasil em termos de tributos,
e só no ICMS, a bagatela é de R$47,1 bilhões.

o

Brasil arrecadou, em todas as esferas de governo, em 2001, a

importância de R$41 O bilhões, significando naquele ano, uma carga fiscal de 34,6% sobre
o PIB que fechou o exercício com R$1.184,6 bilhões (fonte: Banco Central do Brasil,
relatório de junho de 2002 - figo 4). Como a contribuição municipal é insignificante,
podemos concluir que daquele total, a arrecadação do ICMS, sozinha, representou 23%, ou
seja, quase V4 da carga tributária, e que fica sob a responsabilidade do estado-membro da
federação. Ora, somente a dívida fiscal da União em 2001, foi de R$514,5 bilhões,
portanto 41,5% do PIE (fonte: Banco Central do Brasil, relatório de junho de 2002 - figo
5) Numa conta simples, podemos observar que se fossemos contar apenas com a carga
tributária para cobrir o rombo financeiro das despesas internas em reais, teríamos um
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estrondoso déficit de R$104 bilhões anUaiS. Só que o que se arrecada, não pode ser
totalmente empregado para saldar a dívida líquida interna, uma vez que o Governo precisa
refinanciar seus projetos e suas despesas diretas e indiretas, isto é, girar esta dívida interna,
especialmente a própria (federal).

Então, a União vem mantendo o déficit público interno na ordem de
53,3% do PIB, o que é bastante coisa. Este déficit torna-se impagável, do ponto de vista
macro-econômico, pelo menos a curto e médio prazos. Do total da dívida interna, os
governos municipais devem R$26,2 bilhões e os governos estaduais cerca de R$203,4
bilhões, representando juntos, R$229,6 bilhões ou 34,74% do total da dívida líquida interna
do país que foi da ordem de R$660,9 bilhões (fonte: Banco Central do Brasil e IBGE,
relatório de junho de 2002 - figo 5). Isto quer dizer que a União é obrigada a administrar
um déficit que não é só seu, e que, em sua maioria, pertence a terceiros, sem falar em
programas como o PROER por exemplo, onde o Estado vê-se obrigado a intervir no
mercado, para controlar potenciais e/ou reais colapsos econômico-financeiros.

Esta postura tem tudo a ver com a riqueza interna do país e seu potencial
produtivo. Se a capacidade produtiva do país tiver condições de bancar esta rolagem da
dívida interna, não há o porquê da preocupação já que o problema não é o montante da
mesma, mas sim a sua qualidade, de seu descontrole, de seu aumento desenfreado etc. O
Japão por exemplo, com seu Produto Interno Bruto de US$4,8 trilhões no ano de 2001
(fonte: revista norte-americana Newsweek edição de 13 de maio de 2002), possui uma
dívida pública de 130% de seu PIB, mantendo uma média de poder de compra "per capita"
de US$33,840 e um crescimento medíocre de 0,89% de sua economia no ano de 2001
(fonte: revista norte-americana Newsweek edição de 13 de maio de 2002). Até parece que
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aquele país não tem mais para onde expandir-se. Um retrato disto, segundo o relatório de
abril de 2002 do International Monetary Fund - IMF (Fundo Monetário Internacional), é
que o Japão ainda está enfrentando a terceira recessão desde a década passada.

É lógico que a vigilância destes gastos, que podem comprometer até
mesmo o mercado exterior no regime de trocas, depende de um comportamento
profissional e responsável na administração pública, coisa que não vem sido verificado, na
Argentina por exemplo, desde os anos oitenta, no pós-guerra das Malvinas. A simples
paridade da moeda interna frente ao dólar norte-americano, maestrada pelas autoridades
econômico-financeiras daquele país, pareceu-nos mais um passe de mágica com o intuito
de sacramentar o ego pseudo-britânico do povo, do que medida eficaz de fortalecimento da
economia e combate à pobreza. Não houve portanto, produção suficiente para que desse
amparo ao aumento desproporcional do poder de compra da moeda corrente, que refletisse
o escambo do mercado internacional do país.

Já no Brasil, embora a dívida dos municípios tenha sido congelada em
2,1% do PIB desde Dez 2000 até Abr 2002, a dos estados vem crescendo: 14,1% em Dez
2000, e 16,4% de Dez 2001 até Abr 2002. Ora, se ela, a União, administra os déficites,
então não haveria qualquer empecilho para que administre os superávites ou pelo menos os
recursos que se originam de receitas geradas nas unidades federativas. Seria mais fácil,
desta forma, centralizar um tipo poderoso de arrecadação de tributos, e depois redistribuílo dentre os diversos estados e municípios, a nível do que ocorre com o Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) por exemplo. Enfim, termos um ICMS centralizado no
poder central e redistribuídos sob critérios técnicos e profissionais.
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Embora a conupção esteja mais concentrada na esfera federal em termos
de volume de recursos desviados (incluindo-se aí todos os poderes constitucionais),
acreditamos que, com a implantação do novo sistema, este venha a minimizar os efeitos
devastadores da mesma, de forma indireta até. É que com um sistema novo e controlado de
arrecadação tributária funcionando a todo vapor, este poderá estimular as autoridades
governamentais, a proceder um maior controle nos gastos públicos e eficiência na
arrecadação, demonstrando desta forma, que é possível sim termos uma administração
gerencial/profissional do Estado, bem como inibindo ações ilícitas de autoridades
conuptas, tendo em vista o controle a ser utilizado.

o novo sistema de arrecadação do ICMS, pretende também, dentre várias
outras coisas, reduzir para bem próximo de zero, a vulnerabilidade de sua formalização nos
atos e fatos geradores. Todos nós conhecemos a nota fiscal modelo ''O'', também
conhecida como nota fiscal de balcão (fig. 9). Ora, este modelo é emitido de forma manual,
com talões arcaicos e pequenos, fazendo com que a sua não emissão passe até mesmo
desapercebido. A partir de um descontrole desta natureza, é muito provável que cheguemos
a ultrapassar o percentual de 33% de todo o ICMS que é sonegado no Brasil. Não é dificil
constatarmos que os comerciantes, especialmente os pequenos, raramente ou quase nunca,
oferecem a nota fiscal ao consumidor. Em visita feita a um pequeno comércio nos
subúrbios da cidade de Manaus (fig. 8), foi fácil constatar a sonegação. Como discutiremos
no capítulo li, apenas dois comerciantes emitiram a nota fiscal sem esperar o pedido,
mesmo sendo a de balcão, de um total de dez visitados. Nós provocamos uma reação ao
perguntarmos por que eles não emitiam a nota fiscal de balcão. Constrangidos, alguns
arriscavam uma resposta a queima roupa, pondo em dúvida o caráter dos políticos
brasileiros. Este tipo de argumentação foi quase como uma unanimidade dentre aqueles
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comerciantes. Outra constatação que levantamos foi entristecedora: Dois estabelecimentos
que visitamos, não possuíam a nota fiscal de balcão ou simplesmente se recusaram a emitila.
É óbvio que, para o sucesso do novo sistema, muito do comércio

informal que vimos diariamente nas grandes cidades, simplesmente terá que deixar de
existir. Inconcebível por exemplo, a existência de camelôs vendendo produtos, muitas
vezes de origem e garantia duvidosos, nas portas de grandes lojas e supermercados nos
centros das grandes cidades brasileiras a custo praticamente zero e sem qualquer
compromisso com o Estado em todos os sentidos (fiscais, social etc), enquanto que nas
lojas há um vínculo empregatício, a oportunidade de arrecadação de impostos, a
arrecadação para a previdência social, a exposição de produtos nacionais pois a taxação
interna, em muitos casos, supera a de comércio exterior, além é claro de incentivar o ciclo
produtivo com geração de emprego e renda.

As mercadorias conhecidas popularmente como "descartáveis", em nada
ajudam o Brasil. Todos se lembram da febre que foi no início do plano Real, a aparição das
pequenas lojas com produtos a R$O,99 todos "made in China", ainda hoje existentes aqui e
acolá com novo valor: R$1,99. Vejam os senhores. Numa situação esdrúxula, um país
como o Brasil, negociar mercadorias como componentes eletrônicos, soja, café, aço, para
receber em troca bugigangas de comércio ambulante e pior, sem qualquer necessidade para
tanto, chega a ser uma contradição estapafúrdia, já que não se concebe, de forma alguma,
que o próprio Estado incentive a economia informal. Como então acabar com o mercado
informal das bugigangas, minimizando, pelo menos, a questão social do emprego
produtivo no Brasil? Arrisquemos uma resposta. Urge a necessidade de se incentivar, por
exemplo, as pequenas fábricas de brinquedos e produtos de uso pessoal populares ou até
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mesmo as costureiras domésticas espalhadas pelo vasto território brasileiro, gerando desta
forma, um ciclo produtivo, pequeno que seja, porém colaborando com o emprego de mãode-obra ociosa e, principalmente, com a arrecadação de tributos, especialmente do ICMS
pela circulação das mercadorias, individualmente de baixo valor mas de grande volume no
giro, trazendo inclusive, maior valor agregado ao faturamento.

o

novo sistema de arrecadação do ICMS aqui proposto, dentre outras

COIsas, VIsa também desestimular este tipo de mercado informal, prova explícita de
sonegação de impostos. A desculpa da sobrevivência alegada por aqueles que dependem
deste tipo de comercio, sejam eles os ambulantes ou intermediários, prende-se na verdade à
liberdade do vinculo empregatício, além é claro da possibilidade de auferir-se ganhos
maiores proporcionados por mercadorias quase que 100% ''free on board" em termos de
tributos de modo geral.
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Fig. 1 - Relação dos tributos existentes no país.

OS TRIBUTOS NO BRASIL
Confira a lista de tributos (impostos, contribuições, taxas,
contribuições de melhoria) que pagamos no Brasil:
1. Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM <I&!
10206/2001)
2. Contribuição á Direção de Portos e Costas (DPC)
3. Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FNDCT (Lei 10.168/2000)
4. Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
também chamado "Salário Educação"
5. Contribuição ao Funrural
6. Contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lNCRA)
7. Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SA T)
8. Contribuição ao Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa (Sebrae)
9. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (SENAC)
10. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes (SENAT)
11. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI)
12. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Rural (SENAR)
13. Contribuição ao Serviço Social da Indústria (SESI)
14. Contribuição ao Serviço Social do Comércio (SESC)
15. Contribuição ao Serviço Social do Cooperativismo (SESCOOP)
16. Contribuição ao Serviço Social dos Transportes (SEST)
17. Contribuição Confederativa Laboral (dos empregados)
18. Contribuição Confederativa Patronal (das empresas)
19. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Combustíveis (Lei
10336/2001).
20. Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional CONDECINE (art. 32 da Medida Provisória 2228-112001)
21. Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF)
22. Contribuição Sindical Laboral (não se confunde com a Contribuição Confederativa
Laboral, vide comentários sobre a Contribuição Sindical Patronal)
23. Contribuição Sindical Patronal (não se confunde com a Contribuição Confederativa
Patronal, já que a Contribuição Sindical Patronal é obrigatória, pelo artigo 578 da
CLT, e a Confederativa foi instituída pelo art. S', inciso IV, da Constituição Federal
e é obrigatória em função da assembléia do Sindicato que a instituir para seus
associados, independentemente da contribuição prevista na CLT)
24. Contribuição Social Adicional para Reposição das Perdas InRacionárias do FGTS
(Lei Complementar 110/2001)
25. Contribuição Social sobre o Faturamento (COFINS)
26. Contribuição Social sobre o Lucro (CSL)
27. Contribuições aos Órgãos de Fiscalização profissional (OAB, CRC, CREA, CRECI,
etc.)
28. Contribuições de Melhoria: asfalto, calçamento, esgoto, rede de água, rede de
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30. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
31. ICMS (Imposto s/Circulação de Mercadorias e Serviços)
32. Imposto sobre a Exportação (IE)
33. Imposto sobre a Importaçio (11)
34. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
35. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
36. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
37. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR - pessoa física e
jurídica)
38. Imposto sobre Operações de Crédito (IOF)
39. Imposto sobre Serviços (ISS)
40. Imposto sobre Transmissio Bens Intervivos (ITBI)
41. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)
42. INSS Autônomos e Empresários
43. INSS Empregados
44. INSS Patronal
45. IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
46. Multas regulamentadoras isoladas (atrasos de entrega de Declarações do Imposto de
Renda, etc.)
47. Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formaçio do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP)
48. Taxa de Autorização do Trabalho Estrangeiro
49. Taxa de Coleta de Lixo
SO. Taxa de Combate a Incêndios
51. Taxa de Conservação e Limpeza Pública
52. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- TCFA (Lei 10.165/2000)
53. Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos (Lei 10357/2001, art. 16)
54. Taxa de Emissão de Documentos (níveis municipais, estaduais e federais)
55. Taxa de Fiscalizaçio de Vigilância Sanitária (Lei 9782/1999, art. 23)
56. Taxa de Duminação Pública
57. Taxa de Licenciamento Anual de Veículo
58. Taxa de Licenciamento para Funcionamento e Alvará Municipal
59. Taxa de Pesquisa Mineral DNPM (Portaria MinisterialS03/99)
60. Taxa de Serviços Administrativos - TSA - Zona Franca de Manaus (Lei 9960/2000)
61. Taxas ao Conselho Nacional de Petróleo (CNP)
62. Taxas CVM (Comissão de Valores Mobiliários)
63. Taxas de Outorgas (Radiodifusão, Telecomunicações, Transporte Rodoviário e
Ferroviário, etc.)
64. Taxas de Saúde Suplementar - ANS (Lei 9.961/2000, art. 18)
65. Taxas do Registro do Comércio (Juntas Comerciais)
!Fonte: site do portaI tributário: http://www.portaltributario.com.br/tributos.btm

Fig. 1 (continuação).
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Fig. 2 - Arrecadação por unidade federativa no Brasil
Boletim do Ebnco Certral do Basil

Junho 2002

Imposto sobre Circulação de Nlercadorias e Serviços (ICMS)

Ruxos em R$ rril

Rmde

ll

Região Norte

período

Pae

RondônIa

Pará

Amazonas

Amapá

Roraima

Tocantins

Total

1996

44641

1186 837

745992

234192

43640

521~

138 757

2446189

1997

51324

1234842

700 973

357 7fr1

53342

548õ1

156182

2678317

1998

77233

1034703

868424

300912

OOrE1

65091

181855

2597285

1900

78306

1102 6T7

903404

359<m

68342

00000

213911

2794718

200J

110475

1404444

1184940

516689

103 417

106 313

277917

3704194

2001

131874

1655936

1 if12 770

557721

118784

119158

343415

4399658

JurtP2002

B:JIetim do Ebnco Certral do Basil

Imposto sobre Circulação de Nlercadorias e Serviços (ICMS)

(ro-lImua;oo)

Funde

Ruxos em R$ mil

11

Região No!deste

periodo

Mara1hâo

PialI

Ceará

RioGr.w1de ParaIba

PerMnbuco ~

Sergipe

Bttia

Total

do Norte

1996

437471

281319

1997

300 175

'rJ55Z1

1254253

458003

1996

<rn756

32:)627

1351763

510153

1183 795

378849

1 4ffi 778

352226

'rJ7435

2529957

491203

1611 em

3ffi 104

375ffZ1

2572078

7831182

548126

1719137

424013

358570

2701 E

8374537

448563

7385333

1999

458868

340412

1541324

614200

f31::J5E

1793003

416003

300497

3CI23Z36

9100440

:!XX)

631483

434256

1877566

791~

~fF1

2143971

~445

400795

3763951

11 tlJ7 &37

2001

m4?J3

467934

2121415

911E

910423

2~617

595578

578004

4242537

12995297

Fonte: Ministério da Fazenda! Cotepe e Bacen.
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Fig. 2 - Arrecadação por Unidade Federativa no Brasil (continuação).

lbIetim do Banex> Certral do B"asil

Junho 2002

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

(crntJ~)

Fim de

Auxos em R$ mil
Região Sudeste

ll

Região SUl

período

Minas Gerais Espírito Sarto

Rio deJaneiro

São Paulo

Total

Paraná

Santa

RioGrancle

Catarina

do SUl

Total

1996

54298aJ

1381742

5215600

21.aJ364

33457646

2811006

1915829

4015924

8743359

1997

5641644

1 6a:J 941

5239173

23519003

36000821

2839026

2033.aJ

4CXXl564

8879020

1998

5582131

1496776

6300004

23319343

36 "F./d054

2929402

2 (00591

4232002

9192055

1999

6471129

1005703

7229981

25244406

40551219

3454255

2275124

4659503

10388 882

2000

7562363

2004531

8169916

30 618 863

48355673

4355485

2756001

5643999

12756086

2001

9223821

2500518

9349886

33693292

54 857 517

5002333

3290356

6611220

14003909

Junho 2002

lbIetim do Banco Certral do B"asil

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
Fluxos em R$ mi11/

(contJnuaçao)

Fim de

Total- Brasil

Região Centro.oeste

período
Distrito Federal

Mato Grosso

Goiás

Mato Grosso do Sul

Total

1996

001024

1437525

798875

610832

3648256

1007

905504

1587004

957700

673 718

4124526

59573866

1998

979625

1558 743

816110

652895

4007373

00930304

55600843

1999

1121094

1830593

1113259

883951

4948897

67874156

2000

1414009

2178832

1415797

1037156

6045853

82269693

2001

1598339

2615094

1543252

1243930

7 OOJ 615

94166185

Fonte Ministério da Fazenda! Cotepe e Bacen.
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Fig. 3 - Grandes grupos de receitas nacionais.

Boletim do Banco Central do Brasil

Junho 2002

Receita do Tesouro Nacional1'
Regime de caixa
Fluxos em R$ milhões

Am

Receita das operações

Arrecadação líquida da

de

oficiais de aédltos e r«runeração

Prwidênda Social

período

das dispo no Banco do &asil

Receita fiscal

1006

91878

Receita total

5254

O

97132

1997

108 731

7n3

O

116034

1998

1~681

8405

O

139086

1999

147366

11415

O

158 781

172 658

11 2!37

55448

239403

2CXX)

192 796

13322

65994

272112

Jan

13193

1100

4003

19256
21657

2001

Fev

15843

779

5035

Mar

13708

1024

4895

19627

Abr

15948

1391

5010

22349

Mai

17216

937

5189

23342

Jun

15084

973

5348

21405

JuI

15272

1022

5271

21565

AfF

17134

1392

5353

23879

Set

15487

933

52!36

21716

Ou!

15806

1500

5319

22 715

Nov

17699

981

5366

24046

Dez

20408

1140

9009

~555

Jan

15649

2008

5334

22991

Fev

19785

2882

5100

27857

Mlr

17334

1676

5564

24574

Abr

18113

2002

5600

26411

2002

1) Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional e Bacen.
2) Último levantamento em abril de 2002.
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Fig. 4 - Produção doméstica brasileira.

ProdI to Irmno 8nto (PIS)

/lm

RBap-eços

~

<Xm!I1Ies

Irrpiàb

emR$

("~

laICaS nas deva1açãp("~
J\gtlpe- Inrilstria ServIços

lrdcedo

RlJUação RBperapta

RBr'E9

(1OXHe)

3n1:1(X1

RB

aJária

Ae,;os cons-

Taxar'E9

ta1Iesde

de vaia-

3n1 (R$)

çOO(0/4

íncicereal
3n1=1tX)

1m3

1274

14:1,2

- 8,0

11,7

8,1

7,5

74,3

134ffi3

62i,41

5,4

~1

1937

4Cll3

aE,2

15,0

1,0

3,1

3,5

76,9

137axl

6637,21

1,6

93,6

1938

23376

6J3,0

0,8

- 2,6

2,3

- 0,1

76,9

1~819

6512,21

- 1,9

S»,8

1009

4259:6

13>4,4

2,8

2,9

3,5

3,2

79,3

1423J7

6Eill,54

1,4

93,0

19D

115487!:6

2737,0

- 3,7

- 8,2

- 0,8

- 4,3

75,8

147s:l4

6CE7,:a3

- 7,8

ffi,6

1931

EO:H5m:J

416,7

1,4

0,3

2,0

1,0

76,6

149~

6054,3)

- 0,5

ffi,1

1932

00933768

003,0

4,9

- 4,2

1,5

- 0,5

76,2

152227

593J,3S

- 2,0

ffi,3

1003

14a:J7114182

19:6,2

- 0,1

7,0

3,2

4,9

79,9

154513

613:),37

3,4

83,2

1ffi4

349 2)4 679 aD

22<U,2

5,5

6,7

4,7

5,9

84,6

1:6775

6:R5,55

4,3

93,1

1935

646191 517 aD

77,5

4,1

1,9

1,3

4,2

ffi,2

1!'B016

6571,74

2,8

~6

19:6

778fm7Z1aD

17,4

3,1

3,3

2,3

2,7

9J,5

161247

6ffi3,12

1,2

93,8

1W

870 743 Cl34 aD

8,3

- 0,8

4,7

2,6

3,3

93,5

163471

6W,'E

1,9

S8,6

1m3

914187877aD

4,9

1,3

- 1,0

0,9

0,1

93,6

165600

6Efl5,43

- 1,2

97,4

1m:J

gn ffiS 53S aD

4,6

8,0

- 2,5

2,2

0,8

S»,4

167910

6aD,47

- 0,5

93,9

aro

1cmlm8S1aD

8,0

3,0

4,9

3,7

4,4

S8,5

170143

6!m,79

3,0

99,8

aD1

1184 76883:laD

7,4

5,1

- 0,6

2,5

1,5

10),0

172E

6872,77

0,2

10),0

Fonte: IBGE e Ministério da FazendalBacen.
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Fig. 5 - Dívida interna brasileira.
Boletim do Banco Central do Brasil

Junho 2002

Dívida líquida do setor público

RSmilhões
Oiscrimnaçllo

2000

2001

2002*

Dezembro

Dezembro

Fevereiro

Saldos

DIvida fiscal líquida (F=[).E)
Ajuste metodológico s/divida interna (E)
DIvida fiscal liqUida com câmbiO (D=A-B-C)
Ajuste patrimonial (C)

°hoPIS

Saldos

%PIB

Saldos

[Março

"",PIS

Abril

Saldos

% PIS

Saldos

!%PIB

471746

41,4

514534

41,5

522327

42,0

526451

42,2

524459

53614

4,7

5,9

74749

6,0

72845

5,8

75727

6,0

525360

46,1

72796
587330

41,8

47,3

597076

48,0

599296

48,0

600 187

47,8
11,6

97665

8,6

134 379

10,8

143946

11,6

142438

11,4

145 475

Ajuste de privatlZaçao (B)

-59861

-5,3

-õO 842

-4,9

-61025

-4,9

-61025

-4,9

-61025

-4,9

DIvida liquida total (A)

563164
344258

49,4

53,3

34,3

684637
432752

54,5

34,8

680 710
427757

54,5

33,8

679997
432362

54,7

30,2

660 867
419121

8709

0,8

- 7349

-0,6

- 9217

-0,7

- 5051

-0,4

- 4823

-0,4

Govennos estaduais

161184

14,1

203409

16,4

204 469

16,4

205 220

16,4

205670

16,4

Govennos municipais

24139

2,1

26156

2,1

25872

2,1

26399

2,1

26 575

2,1

2,2

19530

1,6

26511

2,1

-0,4

- 15601

-1,3

- 7945

-0,6

26385
- 7579

2,1

Federais

24873
- 4220

-0,6

24463
- 9579

-0,8

Estaduais

26538

2,3

32400

2,6

31723

2,6

31253

2,5

31312

2,5

MuniCipais

2555

0,2

2732

0,2

2733

0,2

2711

0,2

2730

DIvida interna liquida

451841

39,7

530 022

42,7

549893

44,2

551220

44,2

552372

0,2
44,0

Governo federal

200687

17,6

254499

20,5

266844

21,5

261110

20,9

260876

20,8

397481

34,9

477866

38,5

487934

39,2

488602

39,1

502705

40,0

28077

2,5

20058

1,6

24451

2,0

23 319

22856

1,8

889

0,1

1493

0,1

1082

0,1

1286

0,1

- 292
- 1400

0,0

767

-0,1

-0,4

-0,4

-0,1

-0,2

-0,2

- 2042

-0,2

·6977
-2040

-0,6
-0,2

- 33776

-3,0

- 1880
- 37568

- 4592
- 1973

1220
-4588

1.9
0,1

-3,0

- 38990

-3,1

- 41398

-3,3

-4,5

- 60977

-4,9

- 62891

-5,1

- 39566
- 63 587

-3,2

- 51002

-5,1

- 64 462

-5,1

- 572
- 176722

-14,1

Governo federal
Banco Central do Brasil

Empresas estatais

DI\I1da mobiliária do Tesouro Naclonal
Moedas de pnvatizaçl!o

11

DIvida bancária
Arrecadaçao a recai her
Depósitos a \I1sta
Carteira de fundos
Recursos do FAT

21

34,5

1,9

870

-0,1

- 1287

-0,1

599

0,0

490

0,0

Renegociaçao (Lei 9.496/1997 e Proes)

154 830

-13,6

- 174502

-14,1

- 175472

-14,1

- 176772

-14,2

Renegociaçao (Lei 8.727/1993)

-4755

-0,4

- 19246

-1,6

- 19268

-1,5

- 19244

-1,5

- 19257

-1,5

- 7849

-0,7

- 26640

-2,1

- 26759

-2,2

- 26443

-2,1

- 26647

-2,1

- 12209

-1,1

- 29288

-2,4

- 25479

-2,0

- 25819

-2,1

3,6

107236

8,6

100 400

8,8

- 25680
106380

-2,1

41323

8,5

97922

7,8

66885

5,9

54 021

4,4

53449

4,3

59191

4,7

61664

4,9

PrevidênCia social

DIvidas reestruturadas

31
41

Outros créditos do Governo Federal
RelaCionamento com Banco Central
Banco Central do Brasil
Base monetária
11

DIvida mobiliária do Bacen
OperaçOes compromissadas
Outros depósrtos no Bacen
Créditos do Bacen às inst financeiras
Demais contas do Bacen
RelaCionamento com Governo Federal
Governos estaduaiS
SI

Olvida mobiliána IIquida
Renegoclaçao (Lei 9496/1997 e Proes)
Renegoclaçao (Lei 8727/1993)
Di V1das reestruturadas 31
Di V1da bancária

47679

4,2

53 247

4,3

47893

3,9

48856

3,9

46 745

3,7

85680

7,5

126198

10,2

119312

9,6

114441

9,2

107251

8,5

6049

0,5

. 8776

-0,7

4552

0,4

12194

1,0

15907

1,3

14965
. 37341

1,3

18172

1,5

1,5

17948

1,4

- 21573

-1,7

. 21997

- 22418

-1,8

- 6011

- 5716

-0,5

- 5871

107236

-8,6

100 400

-8,8

106 380

-0,5
-8,5

-5780

- 41323

·0,8
-3,6

·1,7
-0,5

1,4
-1,8

17880

-3,3

18255
- 21447

- 97922

-0,5
-7,8

151558

13,3

192154

15,5

193357

15,5

194170

15,6

194450

15,5

1720
136731

0,2
12,0

2018
154222

0,2

0.2
12,5

2134
155874

0.2
12,4

2,3

26444

26462

2,1

0,3

11645

0,9

11789

11630

2,1
09

26 458

3148

2,1
09

2103
155942
26436

0,2
12,5

25692

12.4
2,1

2074
155046

11729

0.9

3978

03

3859

0,3

3769

03

18573

15

18465

1,5

18526

1.5

393
- 1765

0,0
-o 1

326
- 1577

00
-O 1

308
- 1397

00
-O 1

- 22408

-18

- 22362

-1,8

- 22 335

-18

. 8824

4039

04

Ü 603

1,1

3995
18616

0,3
15

228

0.0

314

0,0

Depósitos à \I1sta

1897
- 30250

-0.2
-27

- 1942

71

-0,2
-1.8

61

Outros débitos
Arrecadaçao a recolher
Outros créditos

0,0

22 530

(contlnua)

52

Fonte: Banco Cernal do Brasil, relatório de junho de 2002.

Dívida líquida do setor público (continuação da figo 5, pág anterior).

R$milhões

(cootmuação)

Discriminação

2000

2001

2002*

Dezembro

Dezembro

Fevereiro

o,{,PlB

Saldos

Governos municipais
51

Divida mobiliária liquida
Renegociação (M" 2.11812000)
Renegociação (Lei 8.727/1993)

%P!B

Saldos

%P!B

Saldos

AbóI

Março

%P1B

Saldos

%P!B

Saldos

2,0

22706

2,0

24374

2,0

24109

1,9

24643

2,0

481

0,0

500

0,0

500

0,0

588

0,0

24785
'$)7

18100

1,6

20279

1,6

20426

1,6

20830

1,7

20847

1,7

2598

0,2

2500

0,2

2553

0,2

2547

0,2

2541

0,2
0,1

0,0

828

0,1

1386

0,1

1404

0,1

1387

0,1

1400

2228

0,2

1964

0,2

1981

0,2

1896

0,2

193:>

0,2

-49

0,0

-78

0,0

-158

0,0

-102

0,0

-98

0,0

Depósitos à vista

-1479

-0,1

-2297

-0,2

-2677

-0,2

-2503

-0,2

-2433

-0,2

Empresas estatais

10004

0,9

4974

0,4

12134

1,0

12106

1,0

10 '$)7

0,8

-12520

-1,1

-23185

-1,9

-15532

-1,2

-15218

-1,2

-16005

-1,3

Dividas reestnturadas3/
Divida bancária
Arrecadação a recolher

Federais
Dividas reestruturadas3/
Divida bancária
Outros débitos
Debêntures
Renegociação (Lei 8.727/1993)
Carteira de tit. plb. das emp. estatais
Depósitos à vista
Estaduais

Dívidas reestruturadas3/
Divida bancária
Debêntures
Renegociação (Lei 8.727/1993)
Carteira de tit. plb. das emp. estatais
Depósitos à vista
MJnicipais
Dividas reestruturadas3/
Divida bancária
Renegociação (Lei 8.727/1993)
Depósitos à vista
Divida externa liqt..ida
Govemo federal
Banco Central do Brasil
Govemos estaduais

Bl

Governos mll1icipais

O

0,0

3546

0,3

3818

0,3

3775

0,3

3826

0,3

10492

0,9

2526

0,2

-1748

-0,1

-2053

-0,2

-2278

-0,2

1805

0,2

567

0,0

663

0,1

6fIJ

0,1

637

0,1

556

0,0

688

0,1

674

0,1

651

0,1

658

0,1

-1268

-0,1

-275

0,0

- 281

0,0

- 282

0,0

-285

0,0

-23817

-2,1

-29708

-2,4

-18139

-1,5

-16979

-1,4

-17005

-1,4

- 288

0,0

-529

0,0

- 519

0,0

-989

-0,1

-1558

-0,1

19975

1,8

25427

2,0

24932

2,0

24612

2,0

24473

1,9

3862

0,3

9093

0,7

8767

0,7

8680

0,7

8716

0,7

4215

0,4

4006

0,3

4098

0,3

3751

0,3

3622

0,3

638

0,1

873

0,1

923

0,1

990

0,1

991

0,1

11849

1,0

11970

1,0

11980

1,0

11984

1,0

11990

1,0

-374

0,0

-417

0,0

-570

0,0

-568

0,0

-643

-0,1
0,0

- 215

0,0

-188

0,0

-266

0,0

-225

0,0

-203

2549

0,2

2732

0,2

2733

0,2

2711

0,2

2730

0,2

11

0,0

139

0,0

141

0,0

139

0,0

139

0,0

122

0,0

127

0,0

132

0,0

101

0,0

102

0,0

2450

0,2

2512

0,2

2527

0,2

2529

0,2

2544

0,2

-35

0,0

-46

0,0

-67

0,0

-58

0,0

-56

0,0

111322

9,8

13:>845

10,5

13:>105

10,5

129400

10,4

132265

10,5

143571

12,6

164622

13,3

165518

13,3

166647

13,4

171875

13,7

-64242

-5,1

-66487

-5,3

-58177

-5,1

-61370

-4,9

-62666

-5,0

9626

0,8

11255

0,9

11113

0,9

11050

0,9

11220

0,9

1433

0,1

1781

0,1

1763

0,1

1756

0,1

1790

0,1

14869

1,3

14556

1,2

14378

1,2

14279

1,1

13866

1,1

Federais

8299

0,7

7584

0,6

7587

0,6

7638

0,6

7027

0,6

Estaduais

6564

0,6

6973

0,6

6791

0,5

6641

0,5

6839

0,5

6

0,0

O

0,0

0,0

O

0,0

Empresas estatais

MJnicipais

PlEf'

0,0

O

1255739

1248061

1243818

1241004

1139 273

O

FM - ~ta indicativa
Divida líquida total

568186

-

703492

-

-

-

707564

-

-

1/ POSiçãO d€ cartelra
21 InclUI fundos constltuC!OnalS e outros funoos e programas do ÇP\"emo federal
31 Inclui AVISO MF-30. BIB. Qube de Pans. dlVldas d€ méd10 e longo p<a2O e PMSS (programa de ModemlZaçao do Setor de Saneamento - empréstimos extemos)
41 InclUI rayaftl8S. neceblvels e diVida agrtcola
51 DVlda mobIliána emlbda menos t~ulos em tesouraria
61 InclUI rayaftles. Fundef e outros
7/ InclUI créditos secuntlZados. CFT. LFT. contas A e B. apllcaçôes financeiras e outros

81 Liquida de reseIVas internaCionaiS
9/ PIB dos @Imos 12 meses a preços do mês assinalado Deflator IGP-C centrado (média geométnca das vanaçôes do IGP-D no més e no mês segUinte)
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-

Fig. 6 - Palafitas da cidade de Manaus (moradia típica da população de baixa renda, sendo
um contraste com a renda per capita de arrecadação do ICMS e com o parque instalado).

Fonte: o autor.
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Fig. 7 - Comércio ambulante em concorrência com o regular estabilizado, no bairro de
Educandos, subúrbio da cidade de Manaus - AM.

Fig. 8 - Comércio precário e caótico do subúrbio de Manaus - AM (bairro de Educandos).

Fonte: o autor.
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Nas páginas anteriores, foi mostrada, desde a figura 2 até a 5, uma
seqüência de quadros, onde são fornecidos dados relativos à arrecadação do ICMS por
estado brasileiro, os grandes grupos de receitas do tesouro nacional, o PIB brasileiro por
segmento de mercado e por último, o demonstrativo da dívida pública interna do país, este
último, com detalhamento das subcontas operacionais que o compõem. Já as fotografias
constantes das figuras 6, 7 e 8, são importantes para o entendimento do contexto da critica
relativa a uma determinada capital de um estado brasileiro, onde as diferenças econômicosociais são muito grandes, em relação a situação financeira que existe na Zona Franca de
Manaus - ZFM com seu parque industrial forjado pelos incentivos fiscais.

Longe de escolher aquela cidade como um exemplo de miséria ou
desorganização comercial e governamental único no Brasil, na verdade foi a oportunidade
impar que o autor obteve, para colocar em pauta, restringindo-se é claro ao ICMS, que as
negociações do Estado, muitas vezes não condizem ou não são favoráveis à população que
lhe confia a autoridade suprema de gerenciar o poder público.

Estas informações são freqüentemente citadas em todo o presente texto,
proporcionando chamadas para constantes análises dos diversos quadros e figuras e
procurando situar o leitor acerca da proposta de centralização do ICMS, seus prós e
contras, seus potenciais, seu passado e seu presente, para então, colocarmo-nos diante de
um futuro promissor em termos de gerenciamento profissional do Estado, especialmente
com a implantação do novo sistema de arrecadação tributária totalmente gerenciada pelo
Gerenciador de Estoques, Caixa e Arrecadação - GECA (grifo nosso).
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Alguns estudiosos pregam que para se avaliar a carga tributária e a
pressão fiscal ideais para o Brasil, não caberia estabelecer padrões externos mas SIm
decidir o que realmente o povo quer do Estado. Levantam a hipótese que talvez a
população esteja consumindo bens públicos acima da capacidade de pagamento, e que o
sistema tributários brasileiro seja até mesmo, justo (revista Estudos Econômico-Fiscais, do
Governo do RS:200l). Mas reconhecem que o crescimento contínuo da carga de tributos
verificado nos últimos anos no Brasil, dá razão aos que criticam a contrapartida oferecida
pelo Estado em termos de serviços públicos.

De fato, o aumento da carga fiscal, que fez com que se atingisse, em
2000, patamares de receita semelhantes aos de países desenvolvidos como os Estados
Unidos da América, não determinou um acréscimo de qualidade na prestação de serviços
públicos, especialmente no que se refere às despesas de natureza social que beneficiam as
camadas de mais baixa renda. Ao contrário, estudos recentes de órgãos de pesquisa como o
IPEA, IBGE e BNDES, demonstraram que as funções ditas sociais (saúde, educação,
saneamento básico) estão perdendo espaço na composição dos orçamentos públicos
federal, estadual e municipal nos últimos anos.

Há consenso entre aqueles estudiosos, no entanto, que o sistema
tributário nacional deva ser modificado no sentido de sua simplificação e melhor
distribuição da carga. A maneira de se atingir esses objetivos, porém, apresenta distintas
alternativas. Como o sistema vigente é bastante complexo, se comparado com o modelo
britânico por exemplo, e o ato de pagar o tributo não chegar a ser algo agradável
justamente por ser imposto (grifo nosso), o discurso contra o Fisco e contra a ganância do
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Estado e as propostas radicais de redução do número de tributos, acabam ganhando a
simpatia popular.

Já analisamos anteriormente, que a lista de tributos que impera no Brasil,
não é nada ingênua e muito menos tragável. Tirando dela o mais significativo, o ICMS,
constatamos que o seu crescimento médio de 11 % nos últimos cinco anos não reflete,
necessariamente, a situação da atividade industrial nacional, que teve crescimento modesto
da ordem de 1% no mesmo período, inclusive com quedas bruscas como a registrada no
ano de 1998 (fig. 4). O excelente resultado do ICMS naquele período, fora sustentado
pelos setores de serviços e agropecuária. Por quê?

Normalmente os setores produtivos no Brasil, exceto o industrial,
apresentaram uma ligeira melhora nos últimos seis anos. Qual seria então a razão pela qual
a atividade produtiva vem sobrevivendo a custas de muitas baixas, em termos percentuais,
ano após ano? O fato, em princípio, estaria ligado ao excesso da informalidade do
mercado, fazendo com que a mão-de-obra, um dia legalizada, seja transferida para a
ilegalidade, isto é, o mercado informal em sua plenitude: sem carteira de trabalho, sem
direitos trabalhistas, sem obrigações perante o Estado, sem previdência social, sem
compromissos com a qualidade dos produtos e conseqüentemente sem compromissos com
o consumidor final desse mercado.

A correlação que fazemos entre os setores produtivos, com a
transferência de mão-de-obra do industrial para o de serviços, tem a ver não apenas com a
baixa demanda de obrigações e direitos trabalhistas perante o Estado, mas principalmente
com a potencial queda de arrecadação do tributo da circulação de mercadorias, ou seja o
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próprio ICMS. Mesmo com a performance demonstrada nos últimos cinco anos (fig. 2),
acreditamos que houve sim queda real da arrecadação, em virtude de setores como o de
serviços, serem também um alvo do mercado informal. O turismo por exemplo gera
emprego e renda na área hoteleira, o chamado beneficio direto. Os beneficios indiretos
gerados por esse tipo de serviço, são caracterizados pelos ambulantes que armam suas
barracas em feiras livres, praias e demais pontos turísticos da cidade, comercializando
produtos de pequeno valor, mas em grande quantidade. E não estamos falando
simplesmente de artesanato, mas também e em grande escala das bugigangas eletrônicas
descartáveis "made in Asia" que todos conhecem.

9. A VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
BRASILEIRO - ALGUMAS REGULAMENTAÇÕES - OS PRINCÍPIOS DO
BENEFÍCIO E DA CONTRIBUIÇÃO.

o sistema tributário nacional, como um todo, é extremamente vulnerável.
A não ser pelos recolhimentos na fonte, como ocorre com a cobrança do imposto sobre
produtos industrializados - IPI e do imposto sobre operações de circulação de mercadorias
e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações - ICMS nos
combustíveis e o imposto sobre a renda - IR

nos contracheques das pessoas fisicas

assalariadas, não há qualquer outro tipo de controle sobre o real a ser arrecadado, havendo
apenas uma estimativa. A falta da ingerência do Estado sobre a arrecadação

"011 tine"

(grifo nosso), isto é, aquela em que o sistema governamental acredita que seja realizada,
pura e simplesmente porque o cidadão, em princípio, cumpriria a lei literalmente, pode ser
caracterizado até nos dias de hoje. As médias e pequenas empresas optantes pelo
"SIMPLES", termo utilizado pela União, em convênio com os estados federativos, para
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que não haja a cobrança no ato da venda, declarada imediatamente na nota fiscal, têm a
opção de recolher os tributos federais e estaduais, tais como ICMS, contribuição sobre o
lucro líquido, imposto de renda dentre outros, por elas mesmas, em vencimento específico,
o total apurado em um determinado período (geralmente o mês), diretamente nas
secretarias de fazenda dos estados.

Diga-se de passagem que, não obstante haja a fiscalização fiscal, estas
empresas têm total liberdade para realizarem suas próprias apurações e pagamentos do que
deve ser recolhido aos cofres públicos. Ao Estado, resta apenas confiar para que os tributos
sejam realmente recolhidos e na íntegra. Esta vulnerabilidade, especialmente o de
arrecadação do ICMS, em certos casos, é também patrocinada pela própria regulamentação
do assunto pelos estados. A não incidência é um bom exemplo disto. No estado de São
Paulo, conforme o Art. 7° do RICMS (regulamento do ICMS do estado), que reproduz o
Art. 4° da Lei n° 6.374/89, isenta de cobrança as operações com livros, jornais ou

periódicos ou o papel destinado à sua impressão, bem como à própria prestação de
serviços. A dúvida seria qual o motivo para tal isenção. Seria por acaso algum tipo de
estímulo à leitura? Sabemos que neste país, os que têm acesso à mesma, têm condições de
pagar o imposto. Não é o caso das situações restantes de não incidência, em que a
prestação de serviço de transporte, caso haja, seja fato gerador distinto e normalmente
tributado.

Há também os casos de pessoas ou entidades que podem promover saídas
de equipamentos ou materiais e/ou prestar serviços ao abrigo da não-incidência prevista no
Art. 150, inciso VI da Constituição Federal brasileira: A própria União, seus estados e
municípios (extensivos às suas autarquias e fundações, porém exclusivamente para
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mercadorias e serviços vinculados a suas finalidades essenciais e sem contraprestação ou
tarifas), os templos de qualquer culto e partidos políticos e suas fundações, sindicatos,
instituições educacionais e de assistência social sem fins lucrativos.

Ainda tratando do ICMS de São Paulo, já o ajuste SINIEF nO 03/93 que
visou a padronização da emissão de notas fiscais, no modelo que fora adotado para toda as
operações, entradas e saídas de mercadorias, determinou não ser obrigatória, e sim
facultativa, a utilização de séries distintas, por interesse do contribuinte (grifo nosso) e
determinação do Fisco. Tal modelo fora introduzido no Dec. nO 39.725/94. Há ainda várias
outras orientações a respeito da emissão das notas fiscais, podendo ser por meio manual,
mecanizado (formulário contínuo) e por processamento de dados (informatizado). Como
fazer um controle eficaz com tanta prolixidade e vulnerabilidade, dentro de um
emaranhado de legislações, exceções, interpretações e ajustes?

Por outro lado, a Unidade Federativa procura acertar, quando estimula a
criação de ferramentas modernas que visem o controle da arrecadação. É o caso do
equipamento emissor de cupom fiscal - ECF, cujo assunto encontra-se disciplinado no
convênio ICMS de número 156/94, de 07 de dezembro de 1994 do estado de São Paulo,
bem como no artigo 125 do RICMS/SP (regulamento estadual do imposto). Previa a
implantação de três tipos diferentes de ECF, quais sejam:

ECF-MR - discrimina as mercadorias, ainda que por código, sem a
capacidade de calcular as alíquotas diferenciadas, separando as situações tributárias pelos
departamentos.
ECF-POV - discrimina as mercadorias e realiza o cálculo do imposto.
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ECF-IF - impressor fiscal com a mesma capacidade do ECF-PDV.

o

convênio ECF-01l98 dispôs sobre a obrigatoriedade do uso do

equipamento para atender ao estabelecido no convênio 156/94, pelos estabelecimentos
varej istas e prestadores de serviços, deixando porém, fora desta obrigatoriedade, as
operações realizadas por feirantes, ambulantes, permissionárias de serviço público e nas
transações comerciais dos automóveis. Estabelece também que apenas os estabelecimentos
que possuírem urna perspectiva de renda bruta anual superior a R$120.000,OO (cento e
vinte mil reais) estariam imediatamente obrigados a usar o ECF.

A Lei n° 9.399, de 21 de novembro de 1996, alterou o artigo 7" da Lei n°
6.374/89, em decorrência do disposto no artigo 4° da Lei Complementar n° 87/96, que
define corno contribuinte do ICMS qualquer pessoa, fisica ou jurídica, que realize, mesmo
que com alguma freqüência, atividade comercial ou de prestação de serviços. Quanto à
classificação do contribuinte, a Secretaria de Fazenda de São Paulo faz a seguinte
classificação:
Contribuinte eventual ou provisório - aquele que só efetua operações ou prestações de
serviços

em

caráter

eventual

e

transitório

(festas,

celebrações,

espetáculos etc).
Contribuinte habitual -

aquele caracterizado pelo volume rotineiro de operações

comerciais que gerem circulação de mercadorias e/ou prestação de
serviços, nos termos da Lei 9.399/96, da Lei 6.374/89 e da Lei
Complementar 87/96.
Contribuinte de outro estado - aquele que promove vendas sem destinatário certo dentro
do estado. Recolhe a diferença de alíquotas no primeiro município
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paulista por que passar quando da entrada no território, ou o faz
antecipadamente em outro estado, através de guia nacional, conforme
artigos 10 (inciso 111) e 406 do RICMS.
Contribuinte classe A B ou C - classificado de acordo com os valores dos débitos e
créditos em suas respectivas classes.
Contribuinte devedor - aquele inscrito no cadastro de acompanhamento de devedores do
ICMS, que vêm deixando de efetuar o recolhimento do imposto por três
ou mais faltas na arrecadação, conforme matéria regulamentar publicada
na Portaria CAT-83/90.

É de se imaginar o quão é complexa a regulamentação disponível sobre o
ICMS, bem como sobre os Sistema Tributário Nacional como um todo. Mesmo havendo
limites regulados pelo Senado Federal no que se refere às alíquotas e abrangências, os
estados possuem bastante autonomia no manuseio deste poderoso tributo, desde a isenções
até a edição de normas que não firam a Constituição Federal. Já que a origem emana do
poder central, não se vê motivo de sua descentralização excessiva para que o mesmo passe
a ser controlado pelas UF.

Se não bastasse a complexidade regulamentar, ainda há certas
contradições e curiosidades que cercam o famoso tributo. Por exemplo: o Art. 152 da Carta
Magna brasileira, prescreve que é vedado aos estados, ao distrito federal e aos municípios,
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de
sua procedência ou destino. Isto posto, em princípio, este artigo seria suficiente para que as
disputas entre os estados simplesmente não existissem. O Art. 10 do Código Tributário
Nacional, instituído pela Lei n° 5 172, de 25 de outubro de 1966, endossa a idéia de não
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competição entre estados, quando diz que é vedado à União instituir tributo que não seja
uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor
de determinado estado ou município.

Mesmo com legislação que prega a igualdade de condições entre os
estados, o que se vê na prática é coisa bem diferente, haja vista as brutais diferenças
econômicas dentre as diversas regiões do Brasil. A proposta que será abordada adiante no
presente trabalho, é justamente fazer com que o ICMS seja utilizado como ferramenta
eficaz para a diminuição radical das diferenças econômico-financeiras, hoje facilmente
detectadas no país. Esta ferramenta ficaria sob o controle e administração do governo
central, isto é, passaria o imposto a ser federal, sendo repartido para os demais estados e
distrito federal, num segundo momento, obedecendo-se o princípio da Repartição das
Receitas Tributárias (RRT), previsto na Constituição Federal.

10. OS TIPOS DE IMPOSTOS SOBRE A VENDA -

O CRITÉRIO DA

REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA NO BRASIL - OS ESTÁGIOS DA COBRANÇA - A
AMPLITUDE DA BASE DE CÁLCULO.

o

atual sistema tributário, em razão das peculiaridades dos principais

impostos, concentra a arrecadação na União e nos Estados. Assim sendo, a União reparte
um percentual de suas receitas com os estados e com os municípios e parte das receitas dos
estados são divididas com os municípios. A repartição dá-se de forma direta ou indireta. A
direta, quando um percentual de um imposto arrecadado pela União ou pelo estado é
repartido com outro ente em uma relação simples, determinada pela Constituição. A
indireta, quando são formados fundos, e a repartição depende de rateios previstos na
64

legislação. No caso do ICMS, 25% do arrecadado pelos estados pertencem aos municípios,
sendo que o principal critério para distribuição é o movimento econômico do município. A
União nada leva e pelo contrário, ainda reparte grande parte dos tributos de sua
competência entre os estados e municípios. É o caso do Imposto de Renda - IR e do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, por exemplo. Do total arrecadado destes
impostos pela União, 47% é dividido da seguinte forma: 21,5% para o Fundo de
Participação dos Estados - FPE, que é dividido entre as Unidades Federadas - UF,
observando-se critérios da legislação; 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios
- FPM, que é distribuído aos municípios, observados alguns critérios da legislação,
constituindo-se na principal fonte de arrecadação da maioria dos municípios brasileiros; e
3,0% para os programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Do total que cabe ao Nordeste, 50% são destinados à região semi-árida.

Quanto ao IPI, 10% do produto de sua arrecadação, realizada pela União,
é distribuído aos estados, proporcionalmente às suas exportações de produtos
industrializados, limitado a 20%, no máximo, para cada estado. Por sua vez, cada estado
entrega 25% do que recebe aos municípios, obedecidos os critérios de competência
estadual, de repartição do ICMS.

No que tange à repartição direta, a União destina 50% do que arrecada
em Imposto Territorial Rural (ITR) para o município onde se encontra o imóvel. Os
municípios também recebem 50% de tudo o que é arrecadado pelos estados, do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
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Percebe-se que o critério de repartição tributária, de certa forma ainda
não resolve a problemática das desigualdades econômicas entre os estados brasileiros, uma
vez que os municípios de estados ricos receberão sempre mais do que os dos estados mais
pobres, o mesmo ocorrendo na relação de distribuição União - estados. A solução passa
sem dúvida, pela centralização do ICMS, em sendo este o mais poderoso dos impostos
brasileiros. Busquemos então os princípios teóricos da tributação, especialmente no que se
refere ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo o grande professor
Fernando Resende (1983: 164), a teoria da tributação tem dois princípios básicos e
fundamentais: o da neutralidade e o da eqüidade. O princípio da neutralidade refere-se à
não interferência sobre as decisões de alocação de recursos tomadas com base no
mecanismo de mercado.

Se essas decisões se baseiam nos preços relativos determinados pelo
mercado, a neutralidade do sistema tributário seria obtida quando a forma de captação de
recursos pelo Governo não modificasse esses preços. Qualquer mudança nos preços
relativos provocada por modificações na tributação contribuiria para tomar menos eficiente
as decisões econômicas, implicando uma redução no nível geral de bem-estar, que poderia
ser atingido com os recursos disponíveis.

A neutralidade do ponto de vista da alocação de recursos deveria ser
complementada pela eqüidade na repartição da carga tributária. Isto é, além de neutro, o
imposto deveria ser ainda justo, no sentido de garantir uma distribuição eqüitativa do ônus
tributário pelos indivíduos. A eqüidade no caso, poderia ser avaliada sob duas óticas
principais: uma que proponha que o ônus seja repartido entre os indivíduos, de acordo com
o beneficio de que cada um deriva da produção governamental de bens e serviços; e uma
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outra que sugira que essa repartição seja feita com base na capacidade individual de
contribuição. A primeira alternativa é conhecida como o princípio do beneficio e a
segunda como o princípio de contribuição (grifo nosso).

Além desses, outros critérios importantes devem fazer parte da análise
tributária. Um refere-se à produtividade do tributo do ponto de vista da sua contribuição
para a receita fiscal. Essa pode ser avaliada a partir da identificação de coeficientes de
elasticidade de receita em relação à renda para diferentes alternativas de tributação.

Temos visto na história econômica recente do Brasil que o crescimento
dos gastos públicos, patrocinando de certa forma o aumento da dívida pública, hoje da
ordem de 41 % do Pffi como já vimos anteriormente, tem-se apresentado, regra geral, num
ritmo de expansão mais acentuado do que o crescimento da renda nacional, exigindo um
crescimento compatível nos recursos mobilizados para o seu financiamento. Tributos com
baixa produtividade de receita seriam, nesse caso, incompatíveis com os requisitos de
financiamento dos encargos governamentais.

Uma das justificativas para a crescente intervenção governamental na
economia é a ocorrência de distorções na alocação de recursos causadas por imperfeições
de mercado, principalmente se levarmos em conta o objetivo de promoção do crescimento.
Nesse caso, os tributos teriam que ser avaliados também do ponto de vista da sua
adequação aos objetivos mais amplos da política fiscal, especialmente no que diz respeito à
correção de desequilíbrios conjunturais e à obtenção de taxas satisfatórias de crescimento.
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Considera-se que uma dada alocação de recursos na economia é eficiente
quando é impossível modificá-la de fonna a melhorar o nível de bem-estar de

um

indivíduo sem piorar a situação de um outro. Na terminologia da análise microeconômica,
uma solução eficiente seria representada pelo ponto em que a taxa marginal de substituição
no consumo igualar-se-ía à mesma taxa no que diz respeito a possibilidades de produção.
Uma situação desse tipo está representada na figo 11, abaixo, onde a curva A2 B2 representa
as possibilidades de produção dos produtos A e B, dados os recursos disponíveis, enquanto

1', P e P representam as curvas de preferências individuais em termos de consumo, não
necessariamente o consumo efetivado, para diferentes níveis de bem-estar.

Fonte: Fernando Antônio Resende da Silva, em Finanças Públicas, São Paulo, Atlas, 1983.
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A solução eficiente é bem representada pelos pontos E e E', onde
prevalece a condição de igualdade entre as taxas marginais de substituição no consumo e
na produção. As quantidades produzidas estão representadas pelas semi-retas [O B'] e [O
A'], resultado do ponto E por onde tangenciaria-se uma outra curva das características da
A2 B2 As retas x y e x y' , representam a relação de preços entre os produtos A e B.
Percebe-se então que os pontos de equilíbrio podem ocorrer diversas vezes, deslocando-se
conforme o comportamento de preços, embutido neste o tributo. Na visão do consumidor,
o imposto, sendo cobrado por dentro ou por fora (grifo nosso), isto é, com a alíquota
sendo aplicada sobre uma base de cálculo interna ao preço (líquido) da mercadoria ou
sobre um total bruto da mesma, implica em aumento do dispêndio, ou seja, do volume de
dinheiro disponível para a realização do pagamento.

Tenta-se demonstrar com o gráfico da figo 11, que não importa para o
consumidor saber qual é a base de cálculo do imposto mas quanto ele representa em seu
orçamento. Idêntico resultado seria obtido com um imposto geral e proporcional sobre a
renda ou sobre o consumo por exemplo. No caso de um imposto sobre a renda, a redução
nas disponibilidades de ativos do consumidor reduziria igualmente as suas possibilidades
de consumo, sem afetar no entanto, as curvas de preferência, representadas por 1', F e P.
No caso de tributar-se o consumo, isto faria, de mesma forma, reduzir as possibilidades de
consumo dos produtos A e B, dadas as restrições financeiras dos consumidores.

A eficiência nas decisões sobre alocação de recursos para a produção e
consumo de mercadorias e serviços não seria, desta forma, afetada por impostos sobre a
renda e sim sobre o consumo. Para o consumidor, o que importa é a carga tributária que
estará disponível a pagar. Para o Governo, quanto maior a arrecadação, melhor. Para a
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cadeia produtiva, a preocupação é a respeito do efeito cascata dos impostos pois isto sim
afeta a indústria, influenciando as retas de preços e curvas de estimativa de produção.

o

princípio da eqüidade baseia-se em dar um mesmo tratamento, em

termos de contribuição, aos indivíduos considerados iguais, numa espécie de igualdade
horizontal, assegurando ao mesmo tempo que os desiguais sejam diferenciados segundo
algum critério estabelecido, numa preocupação com a eqüidade vertical. Uma primeira
questão a respeito da análise da eqüidade na tributação, é portanto qual o critério a ser
utilizado para a classificação daqueles que são considerados iguais e para o
estabelecimento de normas adequadas de diferenciação. Resende (1983: 169) indica dois:

a) o critério do beneficio:

que proíbe atribuir a cada indivíduo um ônus
equivalente aos beneficios que ele usufiui dos
programas

governamentais,

estabelecendo

ainda um critério de igualdade a partir das
preferências individuais pelo consumo de bens
e serviços produzidos pelo Governo; e

b) o critério da capacidade de contribuição: que advoga a repartição do ônus tributário em
função das respectivas capacidades individuais
de

contribuição,

referindo-se

ainda

à

possibilidade de pagamento.
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Ambos os métodos apresentam dificuldades de ordem prática com
relação ao propósito de identificar os iguais, identificando e quantificando beneficios em
um caso, ou capacidade de contribuição em outro caso.

A análise teórica que acabamos de ver sobre os efeitos da tributação nas
decisões e produção, bem como na capacidade de arrecadação do Governo, tende a sugerir
que impostos gerais, sobre a renda ou sobre o consumo por exemplo, seriam mais
eficientes que impostos parciais ou seletivos. Tal afirmativa deve ser encarada com cautela,
uma vez que estamos concentrando as atenções em um imposto seletivo que é o ICMS, e
não temos a intenção de propor, no presente trabalho, qualquer tipo de imposto geral, ou

único (grifo nosso), como já devemos ter ouvido pela mídia a fora.

Vejamos agora um pouco sobre a tributação sobre a venda a varejo de
mercadorias e serviços (IVV), e sobre o valor agregado (IV A), conhecido nos países que o
adotam como Value Added Tax (VA1), especialmente a França, Dinamarca, Inglaterra e
outros da Comunidade Européia, como forma de nos embasármos epistemologicamente
para discutirmos então a questão do ICMS como temos feito durante todo o presente
trabalho, bem como de procurar informar ao leitor de como ocorre a tributação nos dias de
hoje, no Brasil e no mundo.

As várias modalidades de impostos sobre vendas de mercadorias e
serviços, diferenciam-se segundo:
a) a amplitude de sua base;
b) o estágio do processo de produção e comercialização sobre o qual
incide a cobrança do tributo; e
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c) a forma de apuração da base para cálculo do imposto.

Quanto à amplitude da base, os impostos sobre vendas podem ser gerais
ou especiais. Os gerais são aqueles que incidem amplamente sobre determinado conjunto
de transações, como por exemplo, a venda de produtos industriais, a compra de bens de
consumo, a prestação de serviços etc. Os especiais são aqueles cobrados sobre transações
de compra e venda de determinadas mercadorias e serviços, e os exemplos mais comuns
referem-se aos impostos sobre combustíveis, bebidas alcoólicas, tabaco etc. Hoje no Brasil
por exemplo, esta definição encontra maior amparo quando tratamos de alíquotas: 17% de
ICMS podem ser considerados uma taxa geral ou uniforme, e os redutores do mesmo
imposto para tratamento diferenciado a determinados produtos, como ocorre numa Zona
Franca por exemplo, podem ser considerados como uma taxação seletiva.

Tanto os impostos gerais como os especIaIs, podem adotar diferentes
critérios do ponto de vista do estágio do processo de produção e comercialização em que o
imposto é cobrado; se a nível do produtor, do comércio atacadista, do comércio varejista
ou em todas as fase do ciclo. Em qualquer caso, a apuração da base de cálculo para
determinação do imposto devido pode ser feita computando-se o valor total da transação
ou apenas o valor adicionado pelo contribuinte. Outra alternativa de apurar-se o imposto
devido em função das quantidades transacionadas ao invés do valor da transação em si,
está cada vez mais em desuso, haja vista a rápida deterioração da base de cálculo num
regime inflacionário.
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A figura 12, abaixo, resume o esquema geral de classificação das
modalidades de tributação de produtos e serviços. Teoricamente é possível concebermos
qualquer combinação de cada uma das possibilidades relacionadas neste quadro. Na
prática, podemos enxergar através do esquema, os impostos mais comuns como o ICMS, o
Imposto sobre a Importação, o VAT, o IPI etc. No caso Brasil, é freqüente a constatação de
impostos gerais sendo cobrados em todos os estágios de comercialização de mercadorias e
serviços, isto é, toda vez que são vendidos, o que conhecemos por imposto em cascata
(grifo nosso).

Fig. 12 - Tipos de impostos sobre vendas de mercadorias e serviços.
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Fonte: Fernando Antômo Resende da Silva, em Finanças Públicas, S. Paulo, Atlas, 1983.
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Um

imposto

geral sobre transações, o chamado imposto em cascata,

sena inferior a ambas as alternativas, uma vez que discriminaria contra produtos que
apresentassem um número maior de etapas de produção e comercialização, incentivando a
integração vertical das empresas e reduzindo o grau de concorrência.

A preferência que certos países têm a cerca de um imposto sobre o valor
adicionado (V AT) em comparação com um sobre a venda a varejo (IVV), pode resultar de
razões administrativas. Em princípio, a multiplicidade e o reduzido tamanho dos
contribuintes tornam mais fácil a evasão no pagamento do imposto se cobrado apenas na
última etapa. Levando em conta que uma parcela substancial do valor de venda final se
registra na etapa de produção e que o número de contribuintes nessa etapa é mais reduzido,
o risco de evasão diminui quando a opção consiste em diluir a cobrança do tributo ao longo
de todas as etapas de produção e comercialização das mercadorias.

Razões de ordem administrativa podem também explicar um maior peso
relativo de impostos sobre produção industrial e sobre importações na estrutura de receita
de países subdesenvolvidos, tendo em vista a maior facilidade de cobrança e a importância
dessas transações no conjunto da economia. Nota-se entretanto, que a cobrança no estágio
de produção é inferior, do ponto de vista da eficiência alocativa, à cobrança no estágio
final de comercialização, uma vez que uma estrutura uniforme de alíquotas ao nível do
produtor industrial corresponde a alíquotas diferenciadas a nível do consumidor final, em
virtude de variações na margem de comercialização de diferentes produtos.

o

imposto sobre o valor adicionado (ou agregado) é a forma maIs

moderna de tributação sobre as vendas. Nossa proposta, que será estudada maIs
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detalhadamente no Capo 11 - aspectos práticos da proposta (página 69), um pouco mais a
frente, trará um desejo de que o ICMS seja transfonnado, no futuro, numa espécie de VAT,
cuja incidência recai sobre várias etapas da comercialização do produto, de forma diluída,
fazendo com que, a cada etapa, o comprador seja considerado como um consumidor
específico, de modo que o consumidor final não seja onerado única e exclusivamente como
hoje ocorre com outros impostos do tipo IPI ou o próprio ICMS.

o

critério de créditos, que será analisado na página 85, à frente,

basicamente isenta o produtor e, pior ainda, o intennediário distribuidor do produto, mais
conhecido como atravessador. A proposta do VAT não é a de onerar a produção, mas sim,
fazer com que os compradores (grifo nosso), que são aqueles que adquirem a mercadoria
nas várias etapas, participem do pagamento e dividam a carga do tributo em igualdade de
condições com o consumidor final, obviamente respeitadas as devidas proporções. Não dá
certo no Brasil de hoje porque ainda somos uma economia dependente de capitais de
investimento, especialmente os externos e, se este for onerado, haverá sem sombra de
dúvidas, fuga de capitais e de empreendimentos.

Obviamente que vai aí um pouco da impotência do Estado em ditar as
regras do jogo. Infelizmente as economias ditas ainda pequenas, dependem de tais
investimentos para minimizar, pelo menos, o fantasma do desemprego, embora se paguem
salários quase que irrisórios se comparados com outras nações do globo ditas
industrializadas. Resta saber até quando seremos apelidados de país em desenvolvimento
ou emergente (grifo nosso), como os economistas internacionais rotularam a nossa
economia, mesmo sendo a oitava do planeta.
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A proposta do VAT se encaIxa no estudo de um ICMS federalizado,
dentro de um futuro contexto de Estado Administrativo (grifo nosso), pois a idéia é sim
cobrar os impostos por cada etapa de vida da mercadoria. O Estado deverá contudo,
possuir mecanismos de autonomia para trabalhar com alíquotas, de modo que incentive a
exportação e não onere a produção e o consumo domésticos, mas sim fazer com que todos
contribuam. Um exemplo seria a fabricação de automóveis. Há os fabricantes de autopeças
que por sua vez as vendem para as montadoras. Estas entrariam, não como consumidoras
mas como compradoras de produtos, mesmo sendo estes, insumos à sua produção.

Hoje a situação é inversa. A tributação é realizada em cascata, somandose a cada etapa de vida da mercadoria, isto é, desde sua produção, passando pelo
intermediário até chegar às mãos do consumidor final. Este último, acaba pagando todo o
acúmulo de impostos que há pela passagem das várias etapas de produção e venda dos
produtos. Isto quando realmente há o recolhimento dos tributos devidos. No caso do ICMS,
em princípio, o imposto estaria embutido no preço final, isto é, no total da nota fiscal, cuja
alíquota, na maioria dos casos, é de 17%. Numa situação de sonegação, alguém, antes do
consumidor final, apropriar-se-á indevidamente do erário público, em quase 1/5 daquela
transação de venda. Por enquanto, a idéia de adaptação do imposto sobre valor agregado IV A (ou VAT na sigla em inglês) está um pouco longe da proposta inicial do presente
trabalho, que trata especificamente da centralização do ICMS na esfera Federal, bem como
a total automação e informatização do processo de arrecadação desse poderoso tributo. De
qualquer forma, expor situações outras que manifestem as mais variadas formas de
tributação, acreditamos, só enriquece ao leitor e ao autor quando se esforça em transmitir
suas idéias.
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Portanto, expondo um pouco maiS sobre o IVA, tem-se a preciOsa
informação que a primeira recomendação para seu uso, foi realizada em 1918 ao Governo
alemão, que substituiu com êxito, o imposto em cascata que penalizava as vendas na
época. Mais tarde, muitos outros países se utilizaram do tipo de imposto, fazendo-se ser
difundido por todos os continentes da Terra.

A Argentina teve uma experiência com a utilização do IVA em 1935,
embora, como a França em 1948, o imposto apenas fosse utilizado no estágio da produção.
Mais tarde, a França experimentaria, em 1954, a aplicação do tributo no estágio do
mercado atacadista e de distribuição. Contudo, foi só a partir da segunda metade da década
de 60 que o uso do IV A em todos os estágios da produção e da distribuição se tomou
corrente, sobretudo nos países europeus pertencentes ou pretendentes ao Mercado Comum
Europeu - MCE. Em 1967, a Dinamarca dava início à sua experiência com o VAT,
aplicado em todos os estágios da produção e comercialização.

Nos anos seguintes, a mesma sistemática de tributação foi introduzida em
vários países europeus como também em alguns países da América Latina, entre eles o
Brasil que também experimentara os efeitos do IV A, com o antigo Imposto de Consumo, o
qual foi substituído pelo IPI em 1967.
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Fig. 9 - Nota fiscal de balcão, modelo D-l (venda ao consumidor).
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Fig. 10 - Terminais "on line"de cartões de crédito, ensejando o modelo de arrecadação
gerenciado pelo GECA, em uma grande loja.

F onte: o autor.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS PRÁTICOS DA PROPOSTA

11. OS PRINCÍPIOS DESTE ESTUDO - POTENCIALIDADES E SUGESTÕES.

o êxito da implantação da presente proposta, deverá ser embasado

por

elementos essenciais de boa administração e conduta, em prol de uma sociedade cada vez
mais exigente e crescente, além é claro, concatenada com a presença brasileira no contexto
mundial, já que o Brasil hoje, possui uma importância estratégica e econômica muito mais
desenvolvida do que a dez anos atrás. Estar dentre as dez maiores economias do mundo,
mesmo com as mazelas que ainda temos a enfrentar e solucionar principalmente, traduz
bem o peso da responsabilidade das autoridades governamentais de um Estado continental
como é o nosso, não havendo portanto, lugar para experiências estúpidas como temos
acompanhado na história republicana brasileira, nas edições dos diversos planos
econômicos especialmente vividos de 1988 para cá.

Essa visão da boa administração por sua vez, se ampara em seIS
princípios básicos, que nortearam o presente estudo, conforme a seguir:

1) Profissionalismo do E,.tado: Questões como a ética, a responsabilidade administrativa, o

pleno gerenciamento profissional da coisa pública como um todo, deverão ser a tônica do
sucesso da centralização, na União, do ICMS. O aspecto gerencial, deverá partir da
responsabilidade dos três poderes constituídos da República, devendo ficar claro que o
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Executivo é quem detém a autoridade monetária, financeira e orçamentária do Brasil, nem
que para isto, haja a obrigatoriedade de ficar muito mais claro ainda em legislação
específica ou até mesmo nas mudanças constitucionais advindas das necessidades de
implantação do novo sistema de arrecadação do imposto. O sucesso na implantação do
novo sistema aqui estudado, dará subsídios para estudos futuros de reforma do Estado em
si, como uma forma republicana de Estado Administrativo (grifo nosso), podendo ser,
inclusive, um projeto piloto deste.

2) Re5paldo dos poderes republicanos: A questão da centralização deverá obter amplo
apoio do Estado como um todo, incutindo na consciência dos governantes de todos os
níveis, quanto à importância de um maior controle sobre um imposto poderoso como o
ICMS, ficando aí de lado, as políticas partidárias mesquinhas, tão perigosas para o
desenvolvimento de um país. A convivência harmônica no jogo político também trará
tranqüilidade à governabilidade e especialmente na aceitação dos estados brasileiros à
aceitação da federalização do ICMS. Mudanças constitucionais serão necessárias, com o
norte na ética, no escrúpulo e na responsabilidade, pois, sem isto, de nada serviria o
pensamento humano voltado para o desenvolvimento e construção de um mundo melhor.

3) Respeito às regras constitucionais:

As

mudanças

na legislação

que serão

inevitavelmente necessárias, deverão obedecer critérios intrínsecos de legitimidade
democrática, buscando desta forma, manter na Carta Magna, direitos conquistados pelo
povo, via legislador, de modo que as mudanças na área tributária passem ao largo daqueles
direitos constitucionais adquiridos, símbolos da maior democracia do mundo, que é a
nossa. Como mencionado no item 2), a manutenção destas garantias não pode ser
confundida com a política partidária vigente no país, uma vez que se utiliza de práticas
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duvidosas como o corporativismo e o nepotismo para manter seus representantes no poder,
ludibriando a massa desinformada. Há que se ter mudanças também nessa área.

4) Consolidação do negócio-estado: A viabilização de um Estado gerencial, foi
amplamente discutida neste estudo e é factível. É um processo complexo. Porém, mais
cedo ou mais tarde será implantado no Brasil, uma vez que vimos acompanhando o
desenvolvimento de nosso país, que acontece, mesmo por osmose, até nos muitos
mandatos presidenciais desastrosos que já tivemos num passado muito próximo. A
implantação do novo sistema de arrecadação tributária do ICMS, gerenciado pelo GECA,
automatizado e centralizado na União, sem dúvida alguma, será a mola propulsora daquele
que poderá ser, em um futuro bem próximo, o passaporte para definitivamente colocar o
Brasil no seleto grupo de países ditos desenvolvidos - o Estado Administrativo brasileiro
(grifo nosso). As bases para tanto já existem, como equipamentos e recursos humanos. O
que nos resta é trabalhar para a aprovação de um novo conceito de gerência do Estado, que
poderá ser lançado através da implantação viável e plausível de um sistema de controle e
arrecadação de receita tributária aos moldes da presente proposta, inclusive com a
instalação em conjunto das diversas ferramentas aqui mencionadas.

5) Controle orçamentário e financeiro: A implantação do novo sistema de arrecadação do
ICMS com novas ferramentas como o GECA por exemplo, por si só não trará o fim da
sonegação e nem o aumento de receita em um índice de 100% de otimização como é o
desejo de muitos, especialmente daqueles que preferem o papel da cobrança do que o do
trabalho, papel este atribuído a muitos parlamentares. Dependerá obviamente de controles,
muito mais incisivos e eficazes do que os em uso nos dias de hoje. A fiscalização federal
deverá ser mais atuante, e a rede de comunicação "'on line" tenderá a ser maior,
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principalmente para a realização de pré-auditorias, que normalmente antecedem as visitas
de auditores "in loco". O controle deverá ficar a cargo da União, com seus órgãos de
auditoria realizando trabalhos também nos estados e municípios. E o possível aumento de
receita, não poderá alimentar a tentação de se aumentar os gastos públicos.

6) Trabalho continuado: O que se vê na mudanças de mandatos governamentais, é a
questão da solução de continuidade. O espaço de quatro anos é irrisório para a
administração de um continente como é o Brasil. Atrelado a isto, o desmanche de obras,
muitas delas faraônicas, de um determinado chefe de executivo, literalmente é feito em
caso de vitória de oponentes. Hoje, este problema está um pouco minimizado, com a
possibilidade da reeleição, porém, continua o risco de um candidato não ser reeleito,
mudando-se toda uma estrutura, pesada como é a máquina pública, de quatro em quatro
anos. Em qualquer instituição privada, uma situação como esta levaria a mesma à falência.
A proposta é a de que, nas mudanças de governo, haja um termo de compromisso entre as
autoridades que terminam e começam mandatos, para que os trabalhos do Estado não
parem ou se modifiquem pura e simplesmente por desmandos alheios. Que se mude o
presidente da República, mas que a estrutura continue com o seu ritmo normal de trabalho.

12. O EFEITO CASCATA - AS FORMAS DE INCIDÊNCIA DO ICMS - AS
DIFERENTES ALÍQUOTAS ENTRE ESTADOS -

A SIMPLIFICAÇÃO DA

COBRANÇA.

o ICMS e o IPI são, disparados,

os maiores e mais importantes impostos

cobrados sobre comercialização no Brasil, e que adotam o critério do valor adicionado na
apuração da base de cálculo do imposto, embora difiram em muitas outras características
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importantes. Só que o ICMS ganha de longe, quando o assunto é volume monetário
arrecadado, de todos os outros tributos em vigor no território nacional.

Em sua concepção original, o ICMS seria classificado como sendo um
imposto do tipo:
a) geral sobre o valor adicionado na venda de mercadorias;
b) cobrado por "dentro";
c) "multi-estágio", isto é, cobrado em todas as etapas do processo de
produção e comercialização de mercadorias e serviços;
d) calculado através do método crédito fiscal; e
e) com alíquotas uniformes.
Nos parece ter o importante imposto, fugido de suas ongens,
especialmente quando falamos de incidência geral e alíquotas uniformes (grifo nosso).
Outro aspecto nebuloso, e que encontra-se em vigor até os dias de hoje, é o caso do cálculo
através do crédito fiscal. Como cada estado da federação tem sua legislação específica,
claro tentando não fugir muito da lei original que o instituiu, o que se percebe é que em
algum ponto da linha, alguém sai ganhando ou perdendo um pouco mais.

Indiretamente, faz parte da proposta de unificação e/ou centralização e
redistribuição da arrecadação do ICMS no governo central, a mudança de conceito de
tributação do mesmo, como o critério de crédito e/ou uniformidade (grifo nosso). Isto
porque o critério de crédito, embora tenha a intenção de minimizar o efeito cascata e o
ônus/carga tributária sobre o contribuinte, não consegue pleno êxito e tampouco facilita a
escrituração da balança dos saldos que por ventura possam existir. Ainda assim, onera o
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consumidor final, aliviando a carga dos intermediários. Em outras palavras, o sistema de
crédito funciona da seguinte forma (exemplo):
Valor final da
Fase

Base de cálculo

Crédito/(Débito)

Valor a recolher

nota fiscal
Insumo adquirido

R$O,OO (em

do fornecedor X

princípio o

que fica em outro

R$100,OO

R$112,OO

R$12,OO

fornecedor já

estado que cobra

teria recolhido

alíquota de 12%

R$12,OO na fonte)

A empresa
processou a
matéria prima e
R$100,OO

R$117,OO

(R$17,OO)

R$5,OO

vendeu um
acabado com
alíquota de 17%

Fonte: o autor via coleta de informações na Secretaria de Fazenda do AM.

o exemplo acima mostra um insumo de fabricação adquirido do fornecedor X que fica em
estado que cobra 12%, sobre um valor de R$100,OO (base de cálculo por dentro). O valor
de nota é de R$112,OO. O estado do fabricante cobra 17% para o tipo de produto. Não foi
considerada a margem de lucro, para facilitar a visão do leitor. Nota-se que o consumidor
final, pagou na verdade os 17% de ICMS, sendo ele por dentro ou por fora. A empresa ou
intermediário, na verdade foi quem se beneficiou com o critério de créditos,

pois

teoricamente pagou 5% da diferença da escrituração dos saldos.
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13. O COMÉRCIO INFORMAL - A SONEGAÇÃO VELADA: OMISSÃO DO
ESTADO? - A CONCORRÊNCIA DESLEAL.

No conjunto de informações levantadas para dar-nos embasamento à
proposta abordada no presente trabalho, vale destacar a importância que foi o contato
direto com pessoas simples do mercado formal e informal da cidade de Manaus,
especialmente no comércio de subúrbio (fig. 7 e 8). Embora tenhamos despendido grande
quantidade de tempo no estudo de códigos tributários Nacional e Estadual, em entrevistas
com funcionários da fazenda estadual e municipal, além da atenção dispensada à
investigação documental e à leitura bibliográfica, o lado prático da arrecadação, ou seja, o
comportamento das pessoas envolvidas com o pagamento do ICMS foi o que mais chamou
atenção, revelando-se algo bastante atraente, instrutivo e interessante no que concerne à
riqueza da coleta de dados, especialmente quanto às revelações da população.

No mesmo local identificado nas figuras 7 e 8, fizemos urna enquete com
dez comerciantes, representando cerca de 5% dos estabelecimentos comerciais de pequeno
e médio portes daquela área. Só na avenida constante das figuras mencionadas, contou-se
cerca de 100 estabelecimentos comerciais.

Quanto ao aspecto centralização do imposto, obtivemos aprovação de
81,4% dos entrevistados. A base de reprovação dos 18,6% restantes, foi a alegação de que
tanto a administração federal quanto a estadual são incompetentes e neste caso, prefeririam
deixar o volume arrecadado no estado mesmo. A inclinação pela centralização do imposto
na União, da maioria dos entrevistados, baseou-se no poder econômico do Governo Central
em empregar tecnologias e ferramentas capazes de proporcionar urna administração eficaz
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na arrecadação tributária, não traduzindo-se obrigatoriamente em ser aquele governo,
menos ou mais corrupto do que a administração estadual. A maioria também concordou
que, quanto mais imparcial, isto é, quanto menos influência política houver na
administração dos impostos arrecadados, melhores resultados serão obtidos para o povo.

Quanto ao aspecto da concorrência com o comércio ambulante, 92,6%
concordaram que trata-se de algo desleal e que o governo tem que tomar providências para
acabar com o mesmo. Não foi apenas a situação da concorrência desleal, mas o fato da
sonegação e da origem duvidosa dos produtos que influenciaram ainda mais nas respostas
dos entrevistados. Quase a totalidade dos produtos negociados em camelôs, é proveniente
de países asiáticos, de qualidade muito inferior aos nacionais além do mais grave, não
recolher um centavo sequer de imposto. Estas mercadorias chegam via fluvial e em
grandes "containners" que são adquiridos e/ou contratados por grandes distribuidores. O
fato dos ambulantes não contribuírem com o Fisco foi o que mais pesou na avaliação dos
entrevistados. Porém sabe-se que os grandes distribuidores que alimentam o mercado
informal, isto é, o dos ambulantes, são os maiores sonegadores de toda esta estória. O
interessante foi que achávamos que haveria um índice de 100% de desaprovação ao
comércio ambulante.

No aspecto informatização do sistema de arrecadação do ICMS, 73,2%
aprovaram a idéia, achando que o governo tem que ter maior controle daqueles que
sonegam o imposto. O sonegador, na visão da maioria dos entrevistados, é algo muito pior
que um simples omisso pois onera ilicitamente os cofres públicos e apropria-se
indevidamente de um bem que não o pertence, já que o consumidor final paga o preço
cheio da mercadoria, embutido aí o valor do tributo. Em nossa visão, o índice de 26,8% de
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desaprovação à informatização foi alto. Obviamente que este resultado está direta e
intrinsecamente relacionado com a oportunidade de sonegar o imposto, já que constatamos
que muitos não emitem a nota fiscal, mesmo a de balcão, série D, chamada de nota fiscal
de venda ao consumidor (fig. 9), sendo a mais simples das diversas séries de notas fiscais
disponíveis. Outros só a emitiram após o pedido do cliente e em um único caso,
observamos a recusa em emiti-la sob a alegação do comerciante de que seus talões de notas
fiscais ainda não haviam chegado da gráfica. Neste caso, o comerciante pediu para que o
consumidor passasse outra hora no estabelecimento, para que o mesmo pegasse a nota.
Não foi levantado se o consumidor realmente retornou ao estabelecimento.

Dos dez estabelecimentos, em apenas cinco foi possível observar uma
transação comercial envolvendo a emissão da nota fiscal. Destes, um se recusou a emitir a
nota série D (ou realmente não tinha o formulário para fornecer ao cliente), dois só a
emitiram após a solicitação do cliente e dois emitiram-na sem esperar o pedido do freguês.

Considerando-se que a amostragem foi realmente pequena, uma vez que
não foi realmente fácil encontrar pessoas disponíveis para debater um assunto complexo e
delicado como o pagamento de imposto e sua sonegação, e considerando ainda que o
comerciante que alegou não possuir o talonário porque não havia recebido o material de
sua gráfica, não tenha agido de má fé, o índice então foi de 40% de sonegação potencial, o
que considera-se bastante elevado. Não fica muito distante da estimativa relatada no início
do presente trabalho, de que no Brasil, para cada R$2,00 arrecadados, R$1 ,00 é sonegado.

Outra hipótese que pode explicar (não justificando) a tendência de
sonegação, seja realmente a da carga tributária. Uma taxação de 17% no caso do ICMS
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sobre preços finais, isto é, cobrança por dentro, realmente pode ser considerada alta, em
comparação com outros países do mundo, além é claro, de se levar em consideração os
demais taxas e impostos existentes no Brasil, conforme já vimos anteriormente (fig. 1).
Mesmo assim constatamos outros 40% de comerciantes que emitiram a nota fiscal sem
esperar o pedido do consumidor, demonstrando desta forma, que a carga, pelo menos do
ICMS, é perfeitamente suportável. Não estamos discutindo, pelo menos por enquanto, a
cerca da carga tributária do país, mas sim, concentrando as atenções nas propostas de
melhoria na administração de um imposto tão importante como é o ICMS.

Na questão das vantagens e desvantagens do novo sistema, o que pode
ser percebido é que cada vez mais o Estado ganha vantagem sobre o contribuinte. Não foi
identificado aspecto prático de vantagens ao consumidor e ao contribuinte de forma geral,
por parte dos comerciantes, embora tenham aprovado em 81,4% a centralização do sistema
de tributação do ICMS. Mais uma vez ficou claro que a preocupação é a de novas
tecnologias mas nunca que estas possam de fato, melhorar as condições de vida da
população ou mesmo ter, as suas vidas como contribuintes, melhorada ou amenizada.

Óbvio que as vantagens são superavitárias, principalmente pela proposta
de automação e centralização da arrecadação do ICMS combater essencialmente a
sonegação do imposto. Esta questão analisaremos um pouco mais adiante.

Levantou-se a informação de que cada comerciante, em média, gasta
cerca de R$400,00 por mês em confecção de talonários de notas fiscais das variadas séries.
Nem isto foi suficiente para mostrá-los, pelo menos a vantagem financeira da emissão da
nota fiscal eletrônica, cujo custo seria bastante reduzido. É que os formulários de notas
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fiscais seriam substituídos por bobinas de papel para impressão no terminal arrecadador,
não necessitando também de selos holográficos ou de papel moeda ou outros ainda
possuidores de tecnologias para se enfrentar a falsificação de notas fiscais e outras fraudes.

Quanto à necessidade do comerciante em arcar com as despesas de
instalação e aquisição ou aluguel do equipamento que seria fornecido pelo Estado, na
hipótese de ser implantada uma nova sistemática de arrecadação do ICMS, a recusa foi de
100%. Foi unânime a opinião de que o governo é quem deveria arcar com todas as
despesas.
Claro que toda situação que é imposta, leva inicialmente à recusa em sua
adoção. Mas a contradição colocada aos comerciantes, é que hoje, são eles que arcam com
as despesas de equipamentos computacionais, impressoras de notas fiscais, além é claro, da
aquisição do selo de segurança na Secretaria de Fazenda (muito parecido com aqueles que
vemos em carteiras de cigarro) e a confecção dos formulários de notas fiscais propriamente
dita. Mesmo com esta explanação, acreditam eles que os custos de implantação da nova
sistemática seriam muito superiores à atual em vigor. Houve um certo mal estar quando
tentamos provar que os custos com a proposta seriam bastantes inferiores aos atuais
arcados pelos comerciantes. Foi observado então que os comerciantes não estão dispostos a
mexer em seus bolsos quando o assunto é, de certa forma, ajudar o governo em mais uma
empreitada, especialmente quando a questão é aumentar o controle na arrecadação e
combate à sonegação do ICMS. A posição dos comerciantes se contradiz e muito com o
índice de aprovação da informatização do novo sistema de controle da arrecadação
tributária, conforme vimos anteriormente.
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o que pôde ser constatado é que a sistemática de arrecadação do ICMS
hoje, é caótica, precária e vulnerável. A legislação é complexa e prolixa. A nota fiscal,
série "D" principalmente (fig. 9), também conhecida como "nota de balcão", não
discrimina o quanto está sendo pago em termos de impostos, deixando o consumidor sem
informação e o Fisco sem a segurança e a certeza que vai recolher os impostos ali, em
princípio, embutidos. Principalmente no comércio, o Estado não tem qualquer tipo de
segurança em que os 100% circulados e transacionados em mercadorias e serviços, vão ser
efetivamente tributados e recolhidos aos cofres públicos. É um verdadeiro tiro no escuro.

14. A INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
- AUMENTO DE RECEITA SEM AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA.

Única segurança que o Estado tem em termos de arrecadação 100%
recolhida aos cofres públicos, é a da tributação na fonte, como já mencionado, do tipo
Imposto de Renda para Pessoas Físicas, aquele que já vem abatido do contracheque, o IPI e
o ICMS por substituição, que vêm discriminados na nota fiscal na saída do estabelecimento
industrial. É o caso por exemplo das montadoras de veículos e refinarias e bases
distribuidoras de derivados de petróleo.

Mas os setores de comércio e serviços, juntos têm tido crescimentos
ainda que modestos, enquanto a indústria só vem apresentando queda nos últimos dez
anos, fica então o ICMS sendo necessariamente objeto de preocupações para o Estado,
principalmente quando o assunto é circulação de mercadorias e serviços, alvo de incidência
do

referido

imposto.

Como

a

probabilidade

de

cobrança

na

fonte

diminui

consideravelmente, eis que urge a necessidade de implantar-se um sistema novo de
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controle e gerenciamento da arrecadação deste tributo. A proposta que veremos a seguir,
vai muito além da tentativa dos equipamentos emissores de cupons fiscais, os ECF vistos
anteriormente, testados inicialmente no estado de São Paulo, que nada mais eram do que
máquinas automatizadas que imprimiam um cupom que tinha a intenção de ser um
documento fiscal.

A proposta da automação e informatização, vai muito além da simples
impressão de notas fiscais como hoje acontece em caixas de grandes supermercados do
país, interligados inclusive com centrais administradoras de cartões de crédito. Hoje, além
do cupom fiscal, o consumidor pode lançar o débito diretamente em sua conta corrente ou
em seu cartão de crédito, haja vista a boa tecnologia disponível ao consumidor, aliás, às
pessoas fisicas e jurídicas de forma geral.

Vislumbra-se então que a tecnologia a se empregada na centralização e
gerenciamento do sistema de arrecadação do ICMS, seja capaz de checar informações
antes só feitas pela Receita Federal em termos de imposto de renda. O novo conjunto de
hardwares e softwares, deverá proporcionar ao Estado, amplo acompanhamento das
atividades comerciais dos diversos pontos de venda espalhados pelo país. Deverá também
servir como desestímulo aqueles que não tiverem capacidade para se instalar e aos que
ainda estiverem pensando em sonegar impostos.

Inicialmente apresentaremos o conjunto de softawares que deverão ser
empregados no novo sistema:

a) aplicativos que realizem acesso às administradoras de cartões de crédito;
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b) aplicativos que autorizem a abertura da gaveta do caixa de dinheiro circulante;
c) sistemas que automaticamente gerenciem o estoque de mercadorias do negócio;
d) sistema/programa que proporcione acesso restrito a auditores do Tesouro Nacional;
e) programa que proporcione acesso limitado ao comerciante;
f) arquivos de dados off-line ou on-line para transmissão de informações; e
g) programas que proporcionem à Receita Federal, cruzamento de informações.

Não arriscaremos um número a cerca da redução cartesiana da sonegação
do ICMS ou da amplitude da arrecadação do mesmo, uma vez que, quase impossivelmente,
estaremos livres, definitivamente do comércio ambulante. É certo que existirão ainda os
que se embrenharão pelas inúmeras vielas das grandes cidades, principalmente,
dificultando sobremaneira a fiscalização do Estado. Acreditamos sim, na drástica redução
da atual sonegação, já mencionada, com até a possibilidade de aumento do recolhimento
imposto, sem aumento da carga tributária.

o

aumento da arrecadação tributária, especialmente do ICMS, sem o

necessário aumento da carga tributária, virá do aumento da adesão e cadastramento de
novos contribuintes não classificados na faixa de consumidores finais. Passa então pela
legalização de grande parcela do comércio informal, que não é representado hoje somente
pelos ambulantes, os conhecidos "camelôs" das grandes cidades. Há grandes distribuidores
que alimentam este tipo de comércio. Passa também, em um segundo momento, pelo poder
de investimentos e crescimento econômico-fianceiro-social da população e do Estado.
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CAPÍTULO 111
AFERIÇÃO DE RESULTADOS

15. O ICMS FEDERALIZADO, SUAS VANTAGENS E DESVANTAGENS - O
GERENCIADOR DE ESTOQUES, CAIXA E ARRECADAÇÃO - GECA: UM
NOVO CONCEITO DE CONTROLE E EMISSÃO FISCAL NO VAREJO.

As grandes vantagens da centralização, informatização, automação e
redistribuição do ICMS, caracterizando-se aí, a proposta de implantação de um novo
sistema de arrecadação deste poderoso imposto, prioritariamente correrá a favor do Estado.
Isto porque a administração pública ainda continua desacreditada aos

ouvidos da

população. Com a implantação da centralização da arrecadação, haverá, sem qualquer
sombra de dúvidas, resistências, tanto dos comerciantes quanto dos estados federados que
verão escapar de suas mãos o poder de recolher o tributo e fazer dele o que bem entender.

Para a sociedade em geral, as grandes vantagens virão num segundo
momento, e claro, sob a ótica da responsabilidade e lisura da administração governamental,
através da contrapartida do Estado em investimentos para o bem estar da população: saúde,
educação, saneamento, moradia, emprego, segurança pública etc.

Não consegue-se enxergar desvantagens na proposta, se considerarmos a
situação pela ótica da probidade, da capacidade administrativa, da lisura, da baixa
influência político-partidária (o ideal seria que não houvesse qualquer deste tipo de
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ingerência), do princípio da repartição dos impostos, como hoje ocorre com os fundos de
participação dos estados e dos municípios (FPE e FPM), coisa que, no grande volume, a
União é quem acaba arcando com as maiores transferências, tanto para os membros
federativos quanto para as cidades espalhadas pelo país, conforme já estudamos
anteriormente, durante a exposição do presente trabalho.

Os procedimentos para a implantação seguirão algumas premIssas. A
União, por exemplo, deverá fornecer os equipamentos, já dito aqui que serão muito mais
que um simples PDV, a título de comodato, onde o usuário (comerciante), pagará uma taxa
para manutenção e atualização se necessário do sistema. O equipamento não pertencerá a
terceiros mas sim, continuará sob propriedade do Estado (União). Em termos de hardware,
será dotado de leitura ótica para códigos de barras, e só funcionará em sua plenitude, isto é,
administrando estoques e liberando a gaveta de dinheiro, com o uso de um cartão
magnético do cadastro de pessoas físicas (CPF) e/ou do cadastro nacional de pessoas
jurídicas (CNPJ), onde constem os dados do contribuinte, que deverá ser de distribuição
obrigatória para todas as pessoas, mesmo que portem ainda os modelos antigos de cartões
em papel. Não haverá como o ponto de venda (arrecadador primário) burlar ou omitir a
utilização do terminal, que o chamaremos aqui de Gerenciador de Estoques, Caixa e
Arrecadação - GECA (grifo nosso).

O GECA será monitorado pelos órgãos arrecadadores, via auditorias de
receita fazendária espalhadas por todo o território brasileiro. O acompanhamento efícaz,
demandará visitas de auditoria nos pontos de venda (arrecadadores primários) em situações
de, por exemplo, inatividade do equipamento, excesso de um único consumidor realizando
pequenas compras, baixa ou nenhuma movimentação de entrada e saídas de estoques e
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excesso na utilização apenas de acesso a administradoras de cartões de crédito, uma vez
que o GECA proporcionará também este tipo de conveniência aos consumidores finais . O
equipamento será também, um grande parceiro da Receita Federal, no que tange ao
imposto cobrado sobre a renda das pessoas fisicas e jurídicas.

Embora a concepção do equipamento demande vôos mais altos, como o
controle de arrecadação de outros impostos, taxas ou contribuições, preferimos concentrar
as atenções na utilização do GECA, numa primeira fase que seja, apenas para o ICMS
federalizado (grifo nosso). Na fig o 13 abaixo, o funcionamento do subsistema de
transmissão de dados.

Fig. 13 - Esquema de transmissão de dados da arrecadação do ICMS.
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16. O POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO DO ICMS COM A IMPLANTAÇÃO DO
NOVO SISTEMA - O GECA PERMITINDO VÔOS MAIS ALTOS.

Os aspectos práticos da proposta trazidos pelo presente trabalho, não nos
permitiram aferir resultados, uma vez que se trata de algo novo, um novo sistema de
arrecadação, não só no aspecto prático - automação, simplificação, rapidez na informação
e centralização - mas também num novo conceito de recolhimento do numerário relativo
ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, hoje estadual. Acreditamos sim,
que o potencial de recolhimento do tributo seja enorme, conforme já estudamos
anteriormente, uma vez que a utilização do sistema, cerceará e muito a sonegação de
impostos, num primeiro momento, apenas concentrado no ICMS.

Porém, no capítulo anterior, vimos que o potencial de otimização da
arrecadação poderá ser estendido a diversos outros tributos, especialmente no que tange à
utilização do Gerenciador de Estoques, Caixa e A"ecadação - GECA (grifo nosso). Tal
estudo fará parte de uma discussão mais ampla, quando poderemos, no futuro, debater
sobre uma nova forma de governo: o Estado Administrativo (grifo nosso).

O número a ser recuperado, isto é, trazido de volta aos cofres públicos
por intermédio da inibição, controle e combate à sonegação, será da ordem de 1/3 de tudo o
que é arrecadado no Brasil. Isto representa quase R$205 bilhões de recolhimento dos
tributos, ou seja, aumento de arrecadação sem aumento da carga tributária (dados do
relatório Bacen de 2001). Só de ICMS, o valor chegaria a R$47,1 bilhões, isto é, quase seis
vezes o orçamento destinado em 2001 às três Forças Armadas, e mais de quatro vezes o
valor destinado para ° Ministério da Saúde, que levou naquele ano, R$l O bilhões.
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Imaginemos o que se poderia fazer com a bagatela de, pelo menos,
R$130 bilhões a mais disponíveis no orçamento da União, e melhor, sem aumento da carga
tributária sobre o contribuinte. Sugestões existem as mais diversas. Uma delas seria o
incremento dos investimentos internos em energia e tecnologia, esta especialmente a de
defesa. Outros já preferem investimentos em educação, saúde, moradia, saneamento
básico, geração de emprego e renda, segurança pública, em fim, há muito o que se fazer,
com ou sem previsão de recursos na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União (LDO).

o critério de repartição do ICMSfederalizado (grifo nosso), parece-nos o
mais coerente, numa visão gerencial de Estado. A título do que hoje ocorre com os fundos
de participações de estados e municípios (FPE e FPM), a União poderia utilizar-se deste
tipo de critério para arrecadar, centralizadamente, o ICMS e redistribui-Io aos estadosmembros da federação, e até mesmo incluir parcela destinada aos municípios, dada a
otimização esperada do novo sistema. Para tanto, outros critérios como número de
habitantes, de eleitores ou mesmo a situação econômico-financeira dos estados e
municípios deverão ser analisados. O fluxo, puro e simples, está representado na figo 14.
Estima-se que a aceitação por parte das Unidades Federativas, da idéia de centralização da
arrecadação do tributo em pauta, não será a das melhores, uma vez que o poder do ICMS é
muito grande. Seu volume de arrecadação está diretamente ligado ao nível de
desenvolvimento econômico do estado. Mesmo nos mais pobres, o tributo sempre será o
que mais arrecadará em termos de dinheiro, já que é o maior de todos. É como se o estado
dispusesse de uma fonte "quase" inesgotável de recursos. É baseado na arrecadação do
ICMS por exemplo que os estados priorizam o pagamento de suas folhas de pagamento,
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para depois partirem para o pagamento de dívidas com a União, com instituições de crédito
estrangeiras, para então pensarem em investimentos públicos.

Muitas discussões haverão de aparecer, principalmente a respeito de
independência dos estados e municípios, ou soberania dos mesmos conforme reconhecida
na Carta Magna. Isto tudo será uma questão de discussão política, já que não nos veremos
livres dela, e do que melhor será para o país e a população como um todo. A questão
gerencial, profissional ou friamente técnica é algo quase que impossível, de ser implantado
no Brasil de hoje.

Fig. 14 - Fluxo do repasse do numerário oriundo da arrecadação do ICMS.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSÃO

17. AS REGRAS DO JOGO POLÍTICO NO BRASIL - A ARTE DE SUPORTÁLAS - AS BARREIRAS A SER ENFRENTADAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
NOVO SISTEMA.

Talvez o jogo político seja a batalha mais dura a ser travada para a
implantação do novo sistema de arrecadação do ICMS, centralizada na União para depois
ser redistribuída aos estados e até mesmo aos municípios. Sabemos que no Brasil, as
questões puramente técnicas não têm sido muito levadas em consideração pela
administração pública, haja vista o embate de idéias e opiniões que há quando da
aprovação das LDO e LOA, onde são envolvidos os três poderes republicanos brasileiros.

Da mesma forma, como o sistema não poderá ser imposto de maneira
arbitrária aos envolvidos no processo, não há dúvidas que o caminho para o êxito da
implantação da proposta será pela negociação política, ouvidos os interesses dos partidos
políticos, estados, municípios, e setores do poder Judiciário, pois sem o apoio deste,
praticamente pode-se pensar no travamento da implantação. Há de se alterar,
primeiramente a Constituição Federal, para extinguir-se o efeito da inconstitucionalidade,
seja ela qual for ou que possa aparecer no decorrer do processo de implantação.
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Sabemos pOIS que não podemos nos iludir quanto à implantação da
presente proposta, sem que haja realmente um entendimento político, porém puro, sem
tanta influência de partidos. Num primeiro momento, tem-se a sensação de esgotamento,
físico e intelectual, quando nos deparamos com algo novo e que possa vir a quebrar
paradigmas, ou vir a ser até mesmo um novo paradigma, onde possam ser envolvidas as
classes políticas brasileiras.

A crença de que a idéia de um novo sistema tributário a ser implantado
no Brasil, especialmente no que diz respeito à arrecadação do ICMS, seja de uma
viabilidade espetacular à economia do nosso país e consequentemente, com reflexos na
cotidiano da população, num projeto social empreendido através de uma visão gerencial do

negócio-Estado (grifo nosso), faz-nos também crer que, mesmo com o combate a ser
travado no jogo político, seja possível concentrar esforços entre as autoridades
governamentais, convencendo-as da necessidade das mesmas abraçarem o referido projeto.

Basta primeiramente, que não descuidemos do respeito às regras
constitucionais, adequando-as, para o bem do país, se necessário. Como bem nos lembra
Jorge Vianna (2000:277) "A visão predominante de um governo é a de que o contrato

constitucional é uma seqüência de regras que pode sofrer intervenções na ordem e na
intensidade que se apresentem como as mais propícias à solução de problemas
econômicos conjunturais (não fosse o próprio plano econômico, um acordo com o FMI,
um contrato de curto prazo). Tal padrão define, por seu turno, a recorrência dessas
intervenções, podendo ser estas proleladas ou aceleradas discricionariamente. "
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18. A QUESTÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NO BRASIL.

A questão da reforma tributária no Brasil, recai na vala comum das
discussões que empacam no Congresso Nacional, a nível de tantos outros assuntos
importantes e tantas outras pautas, tais como as refonnas do Judiciário, a previdenciária, a
da segurança pública e a do sistema de saúde. Ainda muito recente, fontes oficiais
atribuíam a baixa prioridade da refonna tributária por exemplo, e em alguns momentos,
davam por encerradas quaisquer outras reformas na área econômica. Faz quase sete anos
que a emenda constitucional original relativa à refonna tributária, a PEC nO 175/95, vem
ressurgindo, cambaleantemente em diferentes ocasiões do dia-a-dia do Congresso, dando
ainda ao Executivo a falsa impressão de que não trabalhou por causa dos parlamentares.

Na verdade, a trajetória da economia brasileira é pontuada por certa
classe de recorrência, na qual detenninados problemas fundamentais entram e saem da
ordem do dia do debate nacional, invariavelmente e por vezes aleatoriamente, dependendo
dos interesses dos poderes republicanos constituídos, sem que se obtenha qualquer
melhoria em sua caracterização ou mesmo no encaminhamento de soluções plausíveis para
a problemática das diversas deficiências do Estado perante seu povo. Aí caracteriza-se
mais uma vez o jogo político, que ocorre obviamente nas maiores potências econômicas do
mundo, não haveria de ser diferente no Brasil.

A questão é saber em que intensidade ele ocorre. A formação e
proliferação de opinião modista, via palavras de ordem ou frases de efeito, ao nível do que
ocorre com retóricas muitas vezes infundadas, difundidas por candidatos a cargos eleitorais
por exemplo, conforme podemos acompanhar nestes dias que antecedem as eleições,
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durante o horário político televisionado, dá-nos uma idéia de como um assunto complexo
pode ser tratado pelo governo, sendo ou não levado a sério.

Mas o jogo político traz riscos, quase sempre danosos à economla
brasileira, haja vista situações desconfortáveis mas nem tanto desesperadoras como o nível
de endividamento interno, ou a dívida líquida pública interna por exemplo, que foi da
ordem de 53,3% do Pffi no ano passado, conforme o relatório do Banco Central do Brasil
(fig. 5). O Estado pode ter sua dívida interna. O que ele não pode é perder o controle sobre
ela, uma vez que, para tê-la, precisa de lastros suficientes que possam bancá-la, isto é,
produção interna, poder de exportação e capacidade de absorção interna.

É o que ocorre com o Japão nos dias de hoje, embora tenha enfrentado a
terceira consecutiva recessão econômica, desde a última década conforme já analisamos.
Aquele país, apesar de um crescimento medíocre de 0,89% no ano passado, ainda manteve
um Pffi de US$4,8 trilhões em 2001, mas com uma dívida interna estratosférica de 130%
de seu PIB.

O ICMS sendo um imposto interno, isto é, que incide sobre a circulação
de mercadorias dentro do país, é óbvio então que a produção dentro do território e
respectiva capacidade de consumo doméstico traduzem-se em uma condição indispensável
para o sucesso de sua arrecadação e especialmente do êxito do novo sistema aqui proposto.

O jogo político, que muito funciona quando o país necessita de aumentar
receitas desesperadamente, como ocorreu no segundo semestre de 1997 quando o governo
aumentou o IOF e conseguiu transformar o "P" da CPMF de "provisório" para
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"permanente", também deve funcionar para o incremento das transações comerCIaIS
internas, das condições favoráveis no comércio externo, de modo que a incidência do
ICMS obtenha cada vez mais êxito em termos de receita ao governo. Principalmente é
claro, estando este centralizado e ter alcançado altos níveis de controle aqui já abordados,
compatíveis com um sistema moderno de arrecadação e de gerenciamento de um Estado
maduro e responsável, de modo a atender às reaiS e emergenciais necessidades da
população, especialmente aquela desprovida,

sequer, de condições humanas de

sobrevivência dígna, ou seja, os mais de 30 milhões de irmãos brasileiros que vivem
abaixo da faixa da pobreza; leia-se, extrema miséria.

19. O NEGÓCIO-ESTADO - A PROFISSIONALIZAÇÃO DO ESTADO HOJE.

Por outro lado, percebe-se que em certos momentos do jogo político, o
governo tenta, via poder Executivo, reduzir as mazelas do endividamento interno e do
desequilíbrio na balança comercial com o mercado externo. O programa de ajuste fiscal
anunciado pela Medida Provisória nO 1.716, foi um bom exemplo disto. Tinha por meta,
entre os anos de 1999 e 2001, reduzir pela metade a relação déficit "versus" PIB, e que
alcançaria o ambicioso índice de 3 a 3,5%. À época, tratava-se de um objetivo duro de ser
alcançado, como qualquer outra meta acertada com o FMI por exemplo.

Medidas governamentais como essa, refletem muito mais um apagar de
incêndio (grifo nosso) do que propriamente uma política de desenvolvimento para o Brasil.
Sempre os custos sociais são elevadíssimos e as despesas públicas aumentam. Até que,
encostado na parede, o governo apela para o aumento de impostos ao invés de reduzir os
gastos públicos. Relembrando teorias macroeconômicas da Europa pós-guerra, na verdade
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o que sempre houve no Brasil foi aumento de impostos e custos sociais, porém, maior não
foi o compromisso com a redução das despesas públicas.

Partindo-se do princípio de que o jogo político seja feito com escrúpulos,
em prol do desenvolvimento do país, com conseqüente melhoria de vida para seus
habitantes, não estaremos aqui promovendo nenhuma espécie de socialismo ou comunismo
disfarçado, que soam como a mais perversa das armadilhas e hipocrisias. A melhoria de
vida vem com investimentos sérios do governo em infra-estrutura intelectual básica, isto é,
sujeito alimentado, e com o mínimo de raciocínio e instrução para saber votar e votar bem.

Talvez nosso ICMS centralizado e gerenciado pelo GECA, possa trazer
aos corações de cada cidadão dos mais distantes rincões deste imenso continente que é o
nosso país, a certeza de que sua esperança de prosperidade não foi um sonho em vão.

20. AS RESTRIÇÕES À IMPLANTAÇÃO DA FEDERALIZAÇÃO DO ICMS - O
QUE NÃO PÔDE SER ESTUDADO - ABERTURA PARA FUTURAS ANÁLISES.

A resistência inicial à implantação da proposta, será encarada como algo
normal no jogo político e democrático. Uma vez levantada a potencialidade do ICMS, bem
como sua atual importância no cenário econômico nacional, os estados membros da
federação levantarão vozes normalmente contrárias à centralização de seu maior imposto
junto à União.

o temor de perder receita para o governo central,

será também o aspecto

de maIOr alegação dos governadores estaduais, sem falar é claro nas retóricas pouco
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acadêmicas que muitos oportunistas, espertamente se aproveitam. Porém, o que não pode
ser esquecido, é o aspecto da distribuição que a União normalmente faz aos estados e
municípios, de seus impostos mais importantes como o Imposto de Renda - IR e o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI. Não há razão para que não se implante o caminho de
volta, ou seja, mesmo na origem estadual/municipal, o recolhimento do ICMS deverá ser
feito à Receita Federal, para então retornar em forma de investimentos públicos.

Seria muito interessante um contato com parlamentares, pessoalmente,
para discutir um pouco sobre a proposta. Este foi, ao nosso ver, o obstáculo maior ao nosso
estudo, uma vez que de outras fontes, tivemos acesso a rica documentação e pessoas-chave
em órgãos públicos estaduais. A falta de contato com autoridades monetárias,
especialmente aquelas lotadas na administração direta, fundações e autarquias localizadas
na Capital Federal, caracterizou-se como outra dificuldade durante a realização da presente
proposta, uma vez que a intenção não é a de se trabalhar isoladamente, mas sim, como em
um encontro de idéias, contribuir um pouco para a formação de uma profissionalização
definitiva de um Estado moderno, especialmente na questão tributária.

Acreditamos porém, que as oportunidades não faltarão, em um futuro
próximo, onde poderemos discutir as propostas ora apresentadas, seja para embasamento
de estudos, seja para a implantação de outras políticas governamentais, além é claro, da
adoção e implantação desta proposta.

Futuras análise serão demandadas, sem dúvida, a partir do estudo da

federalização do ICMS (grifo nosso). O pleno êxito da experiência, trará confiança à
sociedade e, principalmente, às autoridades fiscais e do Executivo estadual, quando
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constatarem que a distribuição - e isto tem que estar bem claro em termos de ética no
gerenciamento da coisa pública - seja feita com critérios lícitos e tecnicamente plausíveis a
título de minimização das desigualdades econômico-sociais do Brasil.

Esta conclusão está longe de esgotar o assunto, aqui, amplamente
discutido, faltando conseqüentemente, o acompanhamento, o presenciamento e a
constatação da implantação propriamente dita; ver o GECA em plena operação na
esmagadora maioria de nossos estabelecimentos industriais e comerciais espalhados pela
vastidão de nosso imenso território e, mais glorificante ainda, auferir os resultados
positivos da empreitada, em prol da modernização do Estado e sua profissionalização
perante o contribuinte que, antes de depositar sua confiança nas umas para eleger seus
administradores, paga os impostos e tem o direito da contrapartida justa do Governo.

Dentro desta ótica, solidificaremos o significado de maturidade na
administração pública, até chegarmos à amplitude do conceito de uma forma de governo
mais produtiva, honesta e responsável. Objeto de estudo do qual fará parte nosso atual
pensamento da centralização, na União, do ICMS. Falaremos então da plenitude da
probidade governamental: o Estado Administrativo.
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GLOSSÁRIO

BNDES - Bando nacional de desenvolvimento social.

CIEP - centro integrado de educação pública.

CODAM - conselho de desenvolvimento do Amazonas.

CPMF - contribuição permanente sobre movimentações financeiras.

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas.

ECF - emissor de cupom fiscal.

FGV - Fundação Getúlio Vargas.

FPE - fundo de participação dos estados.

FPM - fundo de participação dos municípios.

GECA - gerenciador de estoques, caixa e arrecadação.

IBGE - Instituto brasileiro de geografia e estatística.

ICMS - imposto sobre operações de circulação de mercadorias, serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicações.

IR - imposto de renda.

ITR - imposto territorial rural.
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IPEA - Instituto de pesquisas aplicadas.

IPI - imposto sobre produtos industrializados.

IPVA - imposto sobre propriedade de veículos automotores.

IVA - imposto sobre valor agregado.

IVV - imposto sobre vendas a varejo.

LDO - lei de diretrizes orçamentárias.

LOA -lei de orçamento anual.

MCE - mercado comum europeu.

PDV - processador do ponto de venda.

pm - produto interno bruto.
RICMS - regulamento do imposto sobre mercadorias e serviços do estado de São Paulo.

ROI - return ofinvestment (sigla em inglês que quer dizer "retomo sobre investimento").

RRT - repartição de receitas tributárias.

SERPRO - serviço federal de processamento de dados.

UF - unidade federativa (os estados brasileiros).

VAT - Value Added Tax (sigla em inglês para o IVA).

ZFM - zona franca de Manaus.
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