
um debate urgente

E
DIÇÃO 

E
SPECIAL

SEGURIDADE SOCIAL
Revista de

Ano XV - Nº 95
Brasília, abril/junho de 2008

Reforma
Tributária

SEGURIDADE SOCIAL





Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2008   |   3

|   EDITORIAL

Como quase tudo na vida, 
reformas podem ser boas ou ruins. 
No caso brasileiro, alguns balanços 
se mostram bastante negativos. É o 
caso das reformas da previdência, 
que até agora serviram quase que 
exclusivamente para cortar direitos 
e para suprimir conquistas, sem 
tocar no alvo primordial que seria 
o aperfeiçoamento do custeio e o 
fortalecimento da imagem do sistema, 
quase sempre submetido a uma 
campanha impiedosa de achincalhe 
sem respeito a algumas verdades 
fundamentais.

Mas há outra reforma fundamental, 
tanto pela sua abrangência como pela 
crescente urgência, impulsionada 
pelo persistente adiamento: a reforma 
tributária. Devido ao volume dos 
interesses confl itantes, ela tem sido 
sistematicamente adiada num Brasil 
cuja espera por algo de sério nesse 
setor é diretamente proporcional 
ao agravamento dos problemas que 
essa demora acarreta. Enquanto isso, 
sucessivos governos lançam mão 
de penduricalhos e de remendos 
que se transformam no inferno dos 
contabilistas e que aprofundam o grau 
de injustiça próprio das indefi nições.

Atenta a esse cenário, a ANFIP 
antecipou-se ao efetivo debate que 
se espera do Congresso, ao promover, 
em março, com apoio da Fundação 
ANFIP de Estudos da Seguridade 
Social, o I Seminário sobre reforma 
tributária. Um dos grandes méritos 
da iniciativa foi o de reunir vertentes 
bastante variadas, que desfi laram suas 

idéias, conceitos e defi nições com a 
liberdade própria das democracias 
amadurecidas. Sem pretender o 
monopólio da verdade, o seminário 
produziu resultados altamente 
relevantes para o preparo do palco 
de discussões que inevitavelmente 
terá que dominar o país nos próximos 
meses, diante da inevitabilidade do 
tema.

O principal mérito dos participantes 
do seminário foi o de garantir a 
abrangência de idéias que tal debate 
exige. As nuanças também não se 
limitaram ao aspecto econômico, 
adentrando na seara da conceituação 
política e suas variantes. Afi nal, por 
mais que se tenha que admitir a 
necessidade de reconhecimento do 
teor técnico que deve prevalecer 
nessa discussão, não há como fugir à 
evidência de que posições políticas 
serão trazidas à mesa, embora sendo 
necessário assegurar que o econômico 
e o social sempre prevaleçam 
decisivamente sobre os confl itos de 
interesse e sobre o viés político que 

algumas vertentes sempre procuram 
impor quando o tema é incluído na 
ordem do dia.

Falar em reforma tributária 
no Brasil sempre foi sinônimo de 
controvérsia, de celeuma e de disputa 
política. Com a predominância de 
ingredientes dessa natureza, nunca 
se fará reforma tributária que possa 
resultar em bons frutos. Os problemas 
que afl igem a Nação estão exigindo, já 
há algum tempo, não um mínimo, mas 
um máximo de objetividade. Setores 
fundamentais, como educação, saúde, 
segurança, seguridade social, não 
podem mais permanecer a reboque 
de disputas políticas.  

Bem recentemente, contrariando 
o conceito atribuído há décadas ao 
estadista francês Charles De Gaulle, o 
Brasil foi alçado ao grupo dos “países 
sérios” para os investidores. Urge que 
essa seriedade extrapole a esfera de 
interesse dos grandes capitalistas 
e se estenda a outros setores da 
vida brasileira, para que afinal a 
população conquiste o direito de 
viver em um país mais justo. É nesse 
aspecto que se avoluma a urgência 
de se promover uma reforma 
tributária que, decisivamente, leve 
o país a conquistar o direito de 
se autoproclamar sério de forma 
incontestável também diante 
dos olhos da população. Afinal, 
somente a concreta universalização 
desse conceito, transformado em 
realidade patente e incontestável, 
promoverá a efetiva e tão sonhada 
Independência do Brasil.

É necessário 
assegurar que o 

econômico e o social 
sempre prevaleçam 

decisivamente 
sobre os confl itos 

de interesse

e urgente
necessária
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A Revista de Seguridade Social 
apresenta, excepcionalmente, feição 
diferente das edições anteriores, no 
presente número. Trata-se de edição 
especial alusiva ao I Seminário sobre 
reforma tributária, realizado em Brasília, 
numa promoção da ANFIP, com o apoio 
da Fundação ANFIP de Estudos da 
Seguridade Social.

A idéia da edição especial surgiu 
após a conclusão do seminário, em 
decorrência do enorme sucesso e 
das repercussões do evento. Formou-
se o consenso de que, em razão 
desse  sucesso, e da relevância do 
tema (motivo também, certamente, 
do êxito do seminário), seria de todo 
conveniente que se levasse ao amplo 
público de leitores todo o universo de 
idéias abordado sobre um assunto que 
deverá prevalecer no Congresso durante 
vários meses, até que se chegue a um 
modelo tributário moderno, efi ciente e 
interessante para o Brasil. Pelo menos 
este deve ser o objetivo da reforma.

Algumas seções foram suprimidas 

nesta edição, entre as quais a referente 
ao selo “Assessoria Econômica”, bem 
como a análise produzida para o 
espaço “Idéias e Debates”, até porque, 
conforme será facilmente notado, 
toda a edição está constituída de 
idéias surgidas no debate sobre o 
tema central do seminário. Também 
o número de páginas foi aumentado, 
para comportar todo o conteúdo (de 
forma condensada, evidentemente) das 
palestras proferidas. A Revista volta ao 
seu projeto original na próxima edição.

Reforma tributária é assunto 
que certamente interessa a todos os 
brasileiros, uma vez que a totalidade 
da população será atingida pelas 
defi nições e normas que forem 
produzidas pelos congressistas. Sendo 
assim, estamos seguros de que os srs. 
leitores aprovarão a presente edição, 
tendo inclusive a oportunidade de se 
manifestarem enviando cartas para a 
Redação.

Portanto, boa leitura.
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Envie sua carta, com nome e endereço completos, para o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br
envie sua Carta

CartasCartas
Útil

Olá!!! Muito obrigada por ter enviado a Revista de 
Seguridade Social. Será de grande valia para o meu trabalho 
de conclusão de curso!

Sara Bittencourt Ramos
Muriaé, MG

alto nível

Delirei ao ler na Revista de Seguridade Social, Edição 
nº 94, página 23, a matéria sobre a nossa Sociedade 
Reacionária. Quero parabenizar o Editor Gerson Menezes, 
que teve a feliz idéia de falar dessa atualidade. É tão raro a 
gente ler algo do mais alto nível.

Parabéns, você estudou e se formou no lugar certo.

Fausto Aizza, 
Guará, SP
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sumáriosumário
Bernardo Appy

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy, apresenta a proposta 
de reforma tributária do governo, que procura atacar, segundo explicou, as questões relacionadas à 
estrutura de tributos indiretos do país, que dependem de emenda constitucional para serem alterados. 
A PEC 233 tramita na Câmara dos Deputados.

Sérgio Miranda

O ex-deputado Sérgio Miranda adverte que a proposta do governo atingirá “o coração da Seguridade 
Social”. Ele considera que as emendas estão “dilacerando” a Constituição Federal. Os prejuízos que, 
segundo ele, não chegaram a ocorrer com as reformas da Previdência em 1998 e em 2003 podem 
surgir com a reforma tributária.

Vasco Branco Guimarães 

O investigador principal da Divisão-Geral de Impostos do Ministério das Finanças de Portugal, 
Vasco Guimarães, aponta particularidades no Brasil que, segundo frisou, dificultam uma tributação 
transparente e efetiva. Entre essas questões, apontou a ausência de neutralidade e a discriminação 
por produto e produtor.

Virgílio Guimarães

Relator da reforma tributária de 2003, o deputado Virgílio Guimarães expõe seu otimismo em relação 
ao projeto em tramitação. Sua confiança se baseia nos pontos positivos que, segundo ele, foram obtidos 
naquele ano, como a inclusão do dispositivo que permitiu a unificação da administração tributária e a 
criação da Receita Federal do Brasil. Essas mudanças, a seu ver, já provocaram “importantíssimos efeitos”.

Deputados opinam

Deputados Arnaldo Faria de Sá, Rodrigo Rollemberg, Manoel Júnior, Paulo Rubem Santiago, Alfredo 
Kaefer e João Eduardo Dado expõem sua opinião sobre o evento promovido pela ANFIP e sobre a 
complexidade da reforma tributária, cujos debates devem mobilizar o país nos próximos meses.

Leonardo Gaffrée Dias

O secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Leonardo Gaffrée Dias, garante que não é verdadeira a 
idéia de que os Estados não se entendem em termos de reforma tributária. Ele diz não acreditar que 
o fim da guerra fiscal venha a aumentar as receitas dos Estados, e aponta a necessidade de se discutir 
com maior profundidade a questão dos incentivos fiscais. 

Assunta Di Dea Bergamasco  

A presidente da ANFIP, Assunta Di Dea Bergamasco, fala da importância de os servidores públicos, 
especialmente os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, participarem do debate sobre a 
reforma tributária. Ela disse que a Entidade irá acompanhar os trabalhos, atuando sempre para 
fortalecer o Estado e a sociedade.

Jorge Rachid

O secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid, defende uma reforma voltada para a simplificação 
e a racionalização. “Temos que buscar um sistema tributário mais racional, simples, prático, objetivo, e 
mais eficiente”, ponderou, assinalando que, ao mesmo tempo, é necessário acabar com a sonegação. A 
RFB, destacou ainda, está cumprindo seu papel de reduzir os espaços de evasão tributária.

Luiz Carlos Hauly

O atual sistema tributário é “maluco, um verdadeiro manicômio, um sistema iníquo e injusto”, define 
o deputado Luiz Carlos Hauly. Ele apresenta um novo modelo que, acredita, propiciará a distribuição 
de renda e o crescimento do país. O trabalho elaborado pelo parlamentar abre as receitas dos Estados 
e dos municípios, distribuindo os tributos existentes em propriedade, renda e consumo.

Marco Antônio de Oliveira

O presidente do INSS, Marco Antônio de Oliveira, adverte que a desoneração da folha de salários não 
apresenta um avanço significativo na diminuição da carga de tributos sobre as empresas, além de 
prejudicar diretamente o financiamento da Previdência Social. A perda estimada em seis anos é da 
ordem de R$ 18,7 bilhões. O objetivo da proposta seria de promover maior formalização do emprego.

Arlindo Chinaglia 

O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, destaca que os debates devem ter como premissa o 
objetivo de erradicar a desigualdade social, promovendo a distribuição de renda. Para Chinaglia, 
uma reforma tributária “para valer” no Brasil deve alterar a distribuição de renda. Ele lembrou que 
reformas tentadas recentemente não se concretizaram.
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|   INTRODUÇÃO

Mudar o histórico das reformas 
tributárias no país, que, já há alguns 
anos, não saem do papel de “prioridade” 
de forma consistente e duradoura, 
porque nunca concretizadas dentro 
de parâmetros que efetivamente 
lhes dêem características de maior 
seriedade, é um dos objetivos de 
eventos como o 1° Seminário: Reforma 
Tributária, promovido pela ANFIP, com 
apoio da Fundação ANFIP de Estudos 
da Seguridade Social, no dia 25 de 
março, na Câmara dos Deputados, 
com a presença maciça de auditores 
fi scais da Receita Federal do Brasil, 
de parlamentares, representantes do 
governo e estudiosos do tema.

Na abertura do evento, o 
presidente da Câmara, deputado 
Arlindo Chinaglia, frisou que a reforma 
tributária deve ser um instrumento 
político de concretização da justiça 
social.  A presidente da ANFIP, Assunta 
Di Dea Bergamasco, enfatizou que 
a grande preocupação da entidade 
é com a Seguridade Social, que 
abrange a saúde, a assistência social 
e a previdência social. Segundo 
a presidente, é preciso preservar 
o orçamento dessas três esferas, 
“principalmente o da Previdência 
Social”. 

Ao contrário do que normalmente 
ocorre em eventos dessa natureza, o 
seminário mereceu espaço na mídia e 
chamou a atenção dos jornalistas que 
fazem a cobertura diária na Câmara 
dos Deputados. Também a Secretaria 
de Comunicação Social daquela Casa 
legislativa deu destaque especial ao 
evento, com o acompanhamento 

detalhado de todas as palestras e 
a publicação de noticiário em seus 
veículos impresso, televisivo e nos 
meios instantâneos, via internet.

O maior mérito do seminário 
foi o de proporcionar uma visão 
panorâmica do tema, enfocando a 
questão tributária não apenas no Brasil 
como em países da Europa e algus 
modelos utilizados em outros países. 
Certamente isso não pode signifi car 
que as defi nições do modelo brasileiro 
devam copiar as que são utilizadas no 
exterior, mas é preciso reconhecer que 
a experiência internacional sempre 
joga uma luz que facilita a busca de 
fórmulas efi cazes para resolver os 
problemas que afl igem a população 
brasileira.

Há ainda outro mérito evidente: 
ao lançar-se a esse debate, a ANFIP 
mais uma vez marca presença na 

discussão de assuntos que interessam 
e que dizem respeito diretamente à 
sociedade civil. Afi nal, seria impossível 
detectar um segmento sequer que 
esteja fora da abrangência de uma 
reforma tributária.  

O seminário lotou o auditório Freitas 
Nobre, da Câmara dos Deputados. O 
deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/
SP), que colaborou com a realização 
do evento, destacou o trabalho da 
ANFIP como fonte constante de 
informações sobre temas de interesse 
da sociedade. Especialmente no 
caso desse seminário, a ANFIP mais 
uma vez demonstra seu potencial 
de interlocutora respeitada no 
debate de assuntos da atualidade, 
posicionando-se com pioneirismo ao 
reunir especialistas das mais variadas 
vertentes para inaugurar o estudo de 
um tema que deverá mobilizar o país 
durante os próximos meses.

a eterna prioridade
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|   BERNARDO APPY

Secretário de Política 
Econômica do Ministério 
da Fazenda, Bernard 
Appy, detalha a proposta 
de reforma tributária 
elaborada pelo governo, 
abordando o diagnóstico 
feito em relação à estrutura 
tributária e o processo que 
resultou na elaboração dos 
pontos que a reforma tenta 
solucionar. As informações 
foram apresentadas no 
“1º Seminário: Reforma 
Tributária”,  promovido pela 
ANFIP e Fundação ANFIP, na 
Câmara dos Deputados. 

tenta colocar ordem na Casa
Governo
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|   BERNARDO APPY

O diagnóstico realizado pelo 
governo, de acordo com Appy, 
aponta uma série de complexidades 
na estrutura tributária brasileira, 
e a reforma apresentada procura 
atacar apenas aquelas relacionadas 
à estrutura de tributos indiretos do 
país, que dependem de emenda 
constitucional para serem alteradas. O 
conteúdo da reforma está na Proposta 
de Emenda à Constituição nº 233, que 
tramita na Câmara dos Deputados. 
Conforme lembrou Appy, há uma série 
de medidas de aperfeiçoamento da 
estrutura tributária que não dependem 
de legislação constitucional, mas de 
legislação infraconstitucional. 

O país possui hoje seis tributos 
indiretos incidentes sobre bens e 
serviços e dois tributos sobre o lucro 
das empresas (IRPJ e a CSLL*). Há ainda 
um tributo que, para Appy, é um dos 
mais complexos existentes, que é o 
ICMS*.  “Temos uma lei complementar 
que regula o ICMS, mas cada Estado 
tem uma lei ordinária, regulamentos 
e uma série de especifi cidades de 
alíquotas, sem contar a guerra fi scal”, 
afi rma. 

Da estrutura de tributos indiretos 
no Brasil, três são federais, *IPI, COFINS 
e PIS; um incide apenas na cadeia de 
produção de combustíveis, a CIDE 
Combustíveis*; e o ICMS e o ISS, um 
estadual e outro municipal.  Entre 
esses seis tributos existem três regimes 
tributários diferentes. Alguns são 
tributados pelo regime não cumulativo 
no sistema de débito e crédito, como 
é o caso do IPI e do ICMS. O ISS, que 
é um tributo cumulativo, incide sobre 
o faturamento, não apropria crédito 
e não transfere crédito.  O PIS e a  
COFINS, que têm um regime misto, são 

compostos parte por uma incidência 
cumulativa e parte não cumulativa.

De acordo com o secretário, 
essa complexidade na estrutura de 
tributos prejudica o funcionamento da 
economia e o crescimento econômico 
do país. Os problemas, conforme 
enumerou, refl etem na questão da 
cumulatividade, da incidência sobre os 
bens de capital aumentando o custo 
de investimento, da tributação das 
exportações, e da guerra fi scal entre os 
Estados.

Para Appy, o principal problema 
na estrutura de tributos indiretos diz 
respeito ao ICMS. O fato é que nas 
transações interestaduais, uma parte do 
imposto é retida no Estado de origem 
e outra parte é apropriada pelo Estado 
de destino da mercadoria. “No fi nal de 
2006 tínhamos mais de R$ 15 bilhões 
de créditos acumulados de ICMS. Essa 
resistência dos Estados em ressarcir os 
exportadores tem impacto, sim, sobre 
a competitividade e o investimento no 
país”, avalia. O problema mais sério, 
segundo Appy, é a guerra fi scal, que 
acontece quando um Estado concede 
uma redução do tributo cobrado de 
uma empresa para que ela se instale 
no Estado.  No começo, a guerra fi scal 
foi vista como forma de atração de 
investimento para os Estados menos 
desenvolvidos. O fato é que hoje todo 

mundo está praticando guerra fi scal, 
dos mais desenvolvidos aos menos 
desenvolvidos.  

Folha de salário - Outro problema 
identifi cado na estrutura tributária 
diz respeito à tributação da folha 
de salários. Segundo o secretário, 
o fi nanciamento da Seguridade 
Social e da Previdência Social é 
fundamental, mas a concentração 
desse fi nanciamento na folha de 
pagamentos tem um efeito negativo 
para o crescimento econômico.  Além 
do efeito que tem sobre o desestímulo 
à formalização do trabalho.

Appy mostrou um exemplo do 
impacto da tributação sobre a folha 
de salário de uma empresa industrial, 
que valerá a partir do próximo ano, 
quando houver os multiplicadores 
para seguro de acidentes de trabalho.  
Nessa empresa o empregador paga 
20% de contribuição Previdenciária; 
o Seguro de Acidentes de Trabalho, 
que hoje é de 1% a 3%, passará a ser 
de 0,5% a 6%; o Sistema S mais Sebrae, 
3,1% sobre a folha; Salário Educação, 
2,5%; Incra, 0,2%.  Ou seja, o total pago 
pela empresa em ter contribuição 
previdenciária, Seguro de Acidentes 
de Trabalho e os demais, representa 
de 26,3% a 31,8% da folha.  Somado 
o FGTS, o impacto fi ca entre 34,3% 
e 39,8%.  Esse problema, conforme 
justifi cou, é mais sério para as grandes 
empresas, porque a maioria das micro 
e pequenas empresas que estão 
no Simples já tem uma forma de 
tributação diferente.  

A reforma pretende reduzir em 
seis pontos percentuais a contribuição 
dos empregadores sobre a folha. A 
contribuição passaria de 20% para 

Para Appy, 
o problema mais 

sério é a guerra 
fi scal, de início vista 

como atração de 
investimento



14%, iniciando a transição no segundo 
ano, após a aprovação da reforma, 
indo até o sétimo ano.  “A proposta é 
fazer uma desoneração que não seja 
compensada pela elevação de outros 
tributos”, garante.  “A desoneração 
tem uma importância política para a 
aprovação da reforma, é um atrativo 
para a aprovação da reforma, não 
depende de emenda constitucional, 
mas de legislação ordinária para ser 
feita”, argumenta.  Conforme explicou, a 
emenda constitucional estabelece que 
o governo terá a obrigação de enviar 
um projeto de lei em 90 dias, depois 
de aprovada a reforma, estabelecendo 
uma redução gradual em seis anos da 
contribuição sobre a folha. Para ele, a 
extinção da contribuição do Salário 
Educação, compensada por um aumento 
do IVA Federal, também tem um efeito 
bastante positivo na desoneração. “No 
conjunto estamos querendo 8,5% da 
contribuição dos empregadores sobre 
a folha de salários.”

iva-F - O projeto de reforma 
tributária tem cinco objetivos principais: 
simplifi car o sistema tributário; acabar 
com a guerra fi scal; corrigir distorções 
na estrutura tributária que prejudicam o 
funcionamento efi ciente da economia; 
desonerar tributos que têm um efeito 
mais positivo sobre o crescimento, e 
melhorar a política de desenvolvimento 
regional e a qualidade das relações 
federativas.

Tecnicamente, o projeto propõe 
a extinção de tributos federais e a 
criação de um novo tributo, o Imposto 
sobre o Valor Adicionado Federal 
(IVA-F).  Os tributos extintos seriam a 
Cofi ns, a contribuição para o PIS, a CIDE 
Combustíveis e o Salário Educação, cuja 
receita seria suprida pelo IVA Federal.  

Ao mesmo tempo está se propondo a 
incorporação da CSLL ao IRPJ de forma 
que a empresa passe a pagar apenas um 
tributo sobre o lucro. Segundo Appy, 
essa mudança não tem efeito nenhum 
do ponto de vista do fi nanciamento 
da Seguridade Social, apenas deixam 
de existir tributos vinculados à 
Seguridade, que passa a ter uma base 
mais ampla sobre a qual será calculado 
o fi nanciamento.  

iPi - A proposta mantém o IPI 
como imposto com incidência seletiva 
e com função de política industrial e 
de desenvolvimento regional.  Com a 
manutenção do IPI, é possível ter uma 
legislação no âmbito federal muito mais 
simples. Porém, conforme explicou, a 
idéia é estabelecer alíquota zero para as 
incidências do IPI a produtos que não 
são importantes para a Zona Franca 
de Manaus, em termos de política 
industrial, e não são importantes 
enquanto incidência seletiva. 

iCms - A proposta extingue o 
atual ICMS e cria um novo ICMS 
com legislação uniforme em todo  o 
território nacional.  “Isso signifi ca 
uma grande simplifi cação. Em vez 
de 27 legislações, seria criada uma 
única legislação, mais simples do que 
cada uma das legislações estaduais”, 
destaca.  A proposta para o fi m da 
guerra fi scal é reduzir progressivamente 
a alíquota do ICMS que é cobrada no 
Estado de origem.  “A nossa proposta 
é fazer isso com uma transição longa, 
que se iniciaria no segundo 
ano, após a aprovação 
da reforma, ou 
seja, em 

2010, se o projeto for aprovado este 
ano, e terminaria no sétimo ano, após 
a aprovação da reforma, ou seja, em 
2015”, explica.  

De acordo com o secretário, há 
um dispositivo dentro da reforma 
tributária, que será regulamentada por 
lei complementar, que garante que não 
haverá aumento da carga tributária 
em função da criação do IVA Federal 
e do novo ICMS. “Estamos propondo 
um mecanismo que garanta que no 
momento da criação do IVA Federal e do 
novo ICMS, se a arrecadação extrapolar 
um certo limite do crescimento real, 
nós faremos um ajuste automático 
das alíquotas de forma a garantir que 
a transição não traga aumento da 
carga tributária”, revela.  Isso, porém, 
conforme ressaltou, não signifi ca que, 
posteriormente, o governo não possa 
reduzir ou aumentar as alíquotas.

território nacional.  “Isso signifi ca 

que se iniciaria no segundo 
ano, após a aprovação 
da reforma, ou 
seja, em 
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impactos da reforma tributária, 
segundo argumentos do governo

empresas
Há uma simplifi cação, 

desoneração, redução do custo do 
investimento, da carga tributária, 
e um efeito grande em relação 
à produtividade, corrigindo as 
distorções que prejudicam as 
exportações e favorecendo as 
importações.  No agregado, medidas 
bastante favoráveis de redução do 
custo de investimento e simplifi cação 
e redução da insegurança que resulta 
da guerra fi scal. A reforma tributária, 
junto com as mudanças que estão 
sendo feitas no sistema público de 
escrituração digital e na nota fi scal 
eletrônica, tem um impacto muito 
forte de redução da informalidade.  

trabalhadores
Desoneração da cesta básica 

e aumento da produtividade do 
sistema tributário brasileiro, embora 
o objetivo principal da reforma 
tributária seja corrigir distorções 
que prejudicam o crescimento.  A 
PEC prevê a desoneração da folha 
de salários, estimula a ampliação 
do emprego formal e a redução da 
sonegação. Os trabalhadores terão 
maior transparência sobre como 
pagam os impostos.  Hoje não se 
sabe quanto se paga de PIS, Cofi ns, 
ICMS e IPI nos produtos comprados. 
O modelo que está sendo proposto 
fi cará mais transparente para os 
consumidores.  

estados e municípios 
Estados e Municípios ganham 

receita, caminhando para um ambiente 
federativo mais solidário, pois as 
partilhas passam a ser defi nidas por 
uma base ampla e acaba a história 
de só aumentar tributo que não é 
compartilhado, que é o caso das 
contribuições sociais, e não aumentar 
tributo partilhado. 

PiB
A desoneração dos investimentos 

dá um impacto, dependendo do custo 
do capital, de 2,5 a 63,7% a mais no PIB 
de longo prazo da economia brasileira. 
A redução da cumulatividade, 2,6 
% a mais no PIB de longo prazo.  A 
extinção do salário-educação e sua 
incorporação no nível federal, 1,3 % a 
mais no crescimento de longo prazo.  
E a redução dos 6% da contribuição 
previdenciária, 4,1 % a mais no PIB de 
longo prazo.  Algo entre 10,9% a 12,2% 
a mais de crescimento do PIB. 

tramitação da PeC 233
A PEC 233/2008 foi apresentada 

à Câmara dos Deputados no dia 
28 de fevereiro. Como se trata de 
emenda à Constituição, o texto 
foi apreciado primeiramente pela 
Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania que, no dia 2 de abril, 
aprovou a admissibilidade da 
proposta, garantindo que o conteúdo 

é constitucional. Com a aprovação 
na CCJ, o presidente da Câmara, 
conforme determinação regimental, 
autorizou a criação da Comissão 
Especial, formada por 23 integrantes, 
mais um parlamentar em rodízio, que 
deverá emitir parecer sobre o mérito 
da matéria. Após análise da comissão, 
o texto segue para o Plenário. Para ser 
considerada aprovada, a PEC deverá 
ser votada em dois turnos, obtendo, 
em cada uma dessas votações, dois 
terços da aprovação. Se aprovada, 
a proposta segue para exame do 
Senado Federal.

*tributos
IPI - Imposto sobre Produtos 

Industrializados

PIS - Programa de Integração Social
Cofi ns - Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social

ICMS - Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços

ISS - Imposto sobre Serviços de 
qualquer natureza

CIDE Combustíveis - Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico

CSLL - Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

IRPJ - Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica



|   ANFIP

com debates sociais
Compromisso

A ANFIP é uma entidade 
representativa da carreira de 
Auditoria Fiscal da Receita Federal do 
Brasil que atua para o fortalecimento 
e o  reconhecimento do trabalho 
dessa importante parcela de 
servidores públicos. Porém, 
como a própria história revela, o 
trabalho da entidade também está 
focado no aprimoramento das 
conquistas sociais, principalmente 
as relacionadas à Seguridade Social, 
um dos programas incluídos na 
Constituição Federal de 1988 que 
mais atua no resgate da dignidade 
do povo brasileiro.
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“vamos unir forças para 
melhorar a arrecadação”

|   ASSUNTA DI DEA BERGAMASCO

A amplitude do tema faz 
com que a ANFIP atue em várias 
frentes, combatendo as investidas 
governamentais que tentam 
retirar direitos já conquistados e 
implementar ações prejudiciais à 
sociedade. Atualmente, uma dessas 
frentes trata da reforma tributária, 
presente no texto da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 233/08, 
que está tramitando no Congresso 
Nacional. Mapear os pontos da 
reforma e avaliar quais os reais 
benefícios e prejuízos que a proposta 
pode trazer para a sociedade são 
compromissos da ANFIP. 

Foi pensando em estudar os 
detalhes da PEC e reunir informações 
sobre as possíveis mudanças no 
sistema tributário que a entidade 
promoveu no dia 25 de março, 
na Câmara dos Deputados, o 1º 
Seminário: Reforma Tributária, em 
parceria com a Fundação ANFIP 
de Estudos da Seguridade Social e 
apoio do deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB/SP). Com a presença de 
parlamentares de diversas posições 
partidárias, de servidores públicos e 
de representantes da sociedade civil, 
a presidente da ANFIP, Assunta Di 
Dea Bergamasco, reforçou a posição 
de luta da entidade, uma vez que 
representa os servidores responsáveis 
pela arrecadação e fi scalização do 
sistema tributário. “Nós vamos unir 

forças para melhorar cada vez mais 
a nossa arrecadação, para que o 
Governo possa executar suas políticas, 
principalmente as políticas sociais”, 
garantiu.

A ANFIP considera a reforma 
tributária um tema de fundamental 
importância para a sociedade e é 
interessante que espaços de debates 
sejam abertos para a participação de 
todos, seja para o entendimento da 
matéria, seja para a participação efetiva 
na implementação de melhorias no 
texto que tramita no Congresso. A 
unifi cação das secretarias da Receita 
Previdenciária e da Receita Federal, 
concretizada em 2007, trouxe uma 
responsabilidade ainda maior para 
a entidade, que tem o compromisso 
de defender o modelo tributário 
implantado e de trabalhar pelo 
seu aperfeiçoamento. “Somos uma 
entidade de classe, defendemos o 
corporativismo, sim, mas, acima de 
tudo, temos um compromisso com a 
sociedade”, reforçou a presidente ao 
comentar a atuação da entidade 
ao longo dos 58 anos de sua 
existência.  

Para a presidente, 
os servidores públicos, 
especialmente os 
AFRFB, não podem 
fi car de fora desse 
debate.  “A sociedade 

espera isso de nós. A nossa obrigação é 
arrecadar, zelar pela aplicação correta 
da legislação tributária, e, acima de 
tudo, trazer recursos para a sociedade, 
para que também tenhamos um serviço 
público de qualidade”, argumentou. 

A ANFIP vai acompanhar a reforma 
tributária, e trabalhar, como tem feito 
há anos, para fortalecer o Estado e a 
sociedade. Entender todos os detalhes 
contidos na PEC é o primeiro passo 
para formar argumentos de defesa ou 
para corrigir distorções apresentadas. 
“Temos de entender a reforma para 
defendê-la, corrigi-la e para atuar no 
Congresso Nacional, para que seja 
uma reforma justa”, argumentou.concretizada em 2007, trouxe uma 

responsabilidade ainda maior para 
a entidade, que tem o compromisso 
de defender o modelo tributário 
implantado e de trabalhar pelo 
seu aperfeiçoamento. “Somos uma 
entidade de classe, defendemos o 
corporativismo, sim, mas, acima de 
tudo, temos um compromisso com a 
sociedade”, reforçou a presidente ao 
comentar a atuação da entidade 
ao longo dos 58 anos de sua 

Para a presidente, 
os servidores públicos, 
especialmente os 
AFRFB, não podem 

uma reforma justa”, argumentou.
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a reforma tributária
como distribuidora de renda

O presidente da Câmara 
dos Deputados, deputado 
Arlindo Chinaglia, destacou 
a importância da realização 
do “1º Seminário: Reforma 
Tributária” para que o 
Legislativo compreenda como 
um conjunto de agentes tão 
expressivos, como os auditores 
� scais da Receita Federal do 
Brasil, pensa a respeito da 
reforma tributária. 

|   ARLINDO CHINAGLIA
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|   ARLINDO CHINAGLIA

Arlindo Chinaglia aproveitou a 
oportunidade para provocar a reflexão 
sobre uma linha de pensamento 
distinta quanto à reforma tributária. 
Conforme explicou, durante toda 
a tramitação do texto, vão surgir 
debates baseados nos pontos 
técnicos da reforma, outros vão 
tratar da arrecadação, outros do 
enfoque político, outros ainda de 
questões puramente econômicas. 
Porém, para Chinaglia, os debates 
sobre a reforma devem ter como 
premissa o seu papel de erradicar 
a desigualdade social e promover 

a distribuição de renda. “É muito 
comum o debate tratar do interesse 
dos Estados, do interesse da União, 
do interesse do empresariado, mas 
raras vezes vemos uma abordagem 
tratar dos interesses de uma 
sociedade desigual”, destacou. Para 
o deputado, uma reforma tributária 
“para valer” no Brasil deveria alterar a 
distribuição de renda da população. 

O deputado destacou que 
foi a partir de 1965 que ocorreu 
a grande mudança no sistema 
tributário brasileiro. As mudanças 

implantadas na época 
foram potencializadas 

por um crescimento econômico 
relevante ocorrido na década de 
70. Para ele, esse crescimento 
econômico foi “rigorosamente 
desacompanhado da distribuição de 
renda”. A complexidade do tema fez 
com que propostas apresentadas nos 
últimos anos não obtivessem êxito na 
discussão legislativa. “A quantidade 
de propostas malogradas nos últimos 
anos dá a demonstração, não apenas 
da complexidade técnica do tema, 
mas, acima de tudo, da complexidade 
política, dado que há o famosíssimo 
confl ito de interesses”, explicou. 

Mesmo com essa multiplicidade 
de perspectivas, o sistema tributário, 
de acordo com Chinaglia, é um dos 
poucos aspectos da organização 
do Estado capaz de revelar as 
verdadeiras estruturas de poder no 
país. “É nos contornos do sistema 
de arrecadação de tributos que 
se percebe a real fisionomia da 
sociedade”, argumentou, já que 
o mecanismo de arrecadação é 
resultado da estrutura do poder 
político, do poder econômico, das 
demandas sociais e do poder social. 
“É no desenho da estrutura tributária 
que vamos identificar quem produz 
a riqueza nacional, quem dela se 
apropria e em que quantidade se 
apropria”, analisou.

O parlamentar frisou ainda 
que serão grandes os obstáculos 
e os desafios que o Congresso 
Nacional terá de enfrentar nos 
próximos meses. “É preciso que 
saibamos, principalmente nós do 
Congresso Nacional, manter o foco, 
para além de interesses pontuais. 
Temos a necessidade de superar as 
distorções e os problemas presentes 
no atual modelo, com todas as suas 
conseqüências negativas para a 
sociedade e para a economia do 
Brasil”, finalizou.
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Preocupação com a 
seguridade social

Para o ex-deputado 
Sérgio Miranda, o novo 
modelo tributário, ao acabar 
com as fontes diretas de 
� nanciamento da Seguridade 
Social, representa uma nova 
reforma da Previdência, 
com riscos para o custeio 
previdenciário.

|   SÉRGIO MIRANDA
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O ex-deputado e presidente 
do PDT de Belo Horizonte, Sérgio 
Miranda, rebatendo o discurso do 
governo quanto à manutenção do 
fi nanciamento da Seguridade Social 
pela proposta contida na PEC 233/08, 
acredita que a reforma tributária 
atingirá “o coração da Seguridade 
Social”, não se limitando a um debate 
meramente técnico, como sugeriu o 
secretário de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, Bernard Appy. 

Para Miranda, o que as reformas 
da Previdência não conseguiram 
fazer, em 1998 e em 2003, em termos 
negativos, podem fazer agora por 
meio da reforma tributária, utilizando 
um mecanismo que está “dilacerando” 
a Constituição Federal: as emendas. A 
marca essencial da Constituição de 
1988 foi a criação da Seguridade Social 
nas suas três áreas fundamentais, a 
Previdência Social, a Assistência Social 
e a Saúde. E essa estrutura, formulada 
com base em princípios sociais que 
marcaram a época, pode sofrer mais 
uma desestruturação com a reforma 
tributária, principalmente quando 
estabelece que o fi nanciamento 
da Seguridade Social passará a 
incidir sobre uma base ampla de 
transferência por meio do IVA Federal. 
“Nos princípios gerais da Seguridade 
Social, incluía-se a diversidade da 
base de fi nanciamento. Introduzia-
se o conceito de contribuição 
social, que é tributo, diferente 
de um imposto ou de uma taxa”, 
reforçou. As contribuições sociais e a 
pluralidade de fontes para assegurar 
o fi nanciamento da Seguridade são 
garantias constitucionais, enfatiza o 
ex-parlamentar.  

A desoneração da folha de 
pagamentos, segundo Miranda, 
um dos grandes problemas para o 
fi nanciamento da Seguridade Social, 

está sendo usada como instrumento 
para facilitar a aprovação da reforma, 
fato confi rmado por Bernard Appy, 
representante do governo e um 
dos responsáveis pelos debates da 
reforma tributária. Além disso, a 
PEC 233 estabelece que o governo 
envie um projeto de lei após 90 
dias de aprovação do texto sobre 
a desoneração da folha. “Isso é 
contraditório, porque a desoneração 
da folha é um item que está na 
própria Constituição, e não em lei 
infraconstitucional”, argumenta. O 
fi m das contribuições sociais, na 
prática, restringe a pluralidade de 
fontes. “Nesse sentido, ao restringir a 
contribuição sobre a folha, acabam-
se as contribuições sociais como o 
pilar básico da Seguridade Social e 
transformam-se os recursos fi nanceiros 
em meramente transferências do 
Orçamento Fiscal, criando um grave 
problema para a Seguridade Social”, 
avalia.

Miranda fez um apelo à ANFIP 
que, historicamente defende a 
Previdência Social, para que continue 
acompanhando os debates e para 
que continue 

trabalhando para o aperfeiçoamento 
da Seguridade Social. “A ANFIP tem 
uma trajetória que impressiona a 
todos, pelo fato de combinar muito 
bem a representação de categoria 
com o interesse geral. A entidade tem 
o mérito de ter se tornado a principal 
entidade que defende a Previdência 
Social, não apenas no discurso, mas nos 
seus documentos, esclarecimentos, 
seu boletim anual sobre a variação 
do orçamento da Seguridade Social, 
que é referência no debate nacional, 
inclusive, no meio acadêmico, 
servindo de base para muitas teses 
de mestrado e de doutorado”, 
acrescentou.
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investigador português
faz avaliação do sistema tributário 

entre continentes

No Brasil, há ausência de 
neutralidade, discriminação 
por produto e produtor e 
transferência de recursos dos 
estados consumidores para 
os estados produtores, o que 
di� culta uma tributação 
transparente e efetiva. Essa 
rápida avaliação do sistema 
tributário brasileiro, feita 
pelo investigador principal 
da Divisão-Geral de Impostos 
do Ministério das Finanças 
de Portugal, re� ete um 
pouco o cenário vivido hoje 
no país, que se prepara para 
implementar uma nova 
reforma tributária.

|   VASCO BRANCO GUIMARÃES
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Vasco foi um dos conferencistas 
do “1º Seminário: Reforma Tributária” 
e conseguiu delinear o sistema 
tributário nacional e oferecer 
exemplos do que acontece na União 
Européia. O investigador falou sobre 
o funcionamento do Valor Agregado 
(IVA) que vigora na União Européia. A 
primeira diferença, em relação ao Brasil, 
é que na Europa os debates sobre esse 
tema não acontecem pela via tributária 
que, segundo ele, é “uma via péssima 
de se debater, pois não é produtivo, é 
casuístico, favorece uns e desfavorece 
outros”. Na Europa, conforme explicou, 
um pacote fi nanceiro é oferecido ao 
setor. O setor apresenta projetos e o 
governo investe uma parte, fi cando 
o restante sob responsabilidade dos 
integrantes desse setor. “No Brasil, se 
fala sempre em receita tributária e se 
acha que a solução é dar incentivo. O 
que está se fazendo é empobrecer o 
Brasil, criando falso emprego”, avalia.

Guimarães lançou uma série 
de questionamentos durante sua 
apresentação para que os presentes 
pudessem avaliar comparativamente 
a situação dos dois continentes. “Vocês 
acham que algum estado do Brasil tem 
dinheiro para pagar uma autopista de 
São Paulo ao Nordeste?  Há alguma 
empresa privada que tenha dinheiro 
para pagar isso?”, questionou. Vasco 
observa que a Europa tem 27 países, 
21 línguas, dois alfabetos e conseguiu.  
“O Brasil possui 27 estados, falam a 
mesma língua, mas não consegue.” 
Guimarães acredita que o discurso 
que o Brasil utiliza está errado. “O 
discurso de vocês está errado, pois 
está no nível do coração, e o coração 
não é conselheiro. O deputado vem 
aqui falar com o coração, não está 
falando com a cabeça”, alertou.  O 
investigador acrescentou ainda que 
o Brasil só não entende porque não 
quer.  “Obviamente, uma boa agenda 
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dá boas soluções e obviamente a 
resolução do problema”, sugeriu.

Guimarães acredita ainda que o 
Brasil pode construir essa agenda, já 
que considera o nível de discussão 
teórica sobre a reforma tributária uma 
das melhores que se faz no mundo. 
Mas, para ele, é indispensável ter 
uma boa agenda, os preceitos devem 
estar formalizados e implementados. 
“Se vocês continuarem a modifi car 
a agenda, vocês não vão conseguir 
resolver o problema, nem sequer 
identifi cá-lo”, reforçou. O investigador 
destacou como pontos fortes do Brasil 
a criação da Nota Fiscal Eletrônica, 
que, segundo ele, é uma das grandes 
conquistas no tema.

 
Modelo europeu - O IVA, 

segundo Guimarães, para ser um 
imposto correto tem que ter alguns 
objetivos como neutralidade, não ser 
discriminatório, ter livre concorrência 
e promover o desenvolvimento 
interno. Isso signifi ca que produzir um 
sapato em qualquer território europeu 
tem que ter as mesmas contribuições 
tributárias.  A opção de fazer sapato 
em Portugal, na Espanha, na Itália, na 
Alemanha ou na Bulgária não pode 
depender de questões tributárias, 
tem que depender de mão-de-obra 
qualifi cada, acesso a matéria prima, 
tecnologia, marketing de venda.  O 
mercado tem que funcionar sem que o 
imposto seja fonte de incentivo ou de 
aterramento na produção.  Conforme 
explicou, isso deve acontecer, já que 
os recursos mundiais são escassos, 
não há tanta riqueza que se possa 
indefi nidamente distribuir.  Por isso, 
na Europa, a tributação do consumo 
é neutra. Ou seja, arrecada receita, 
mas não prejudica nem favorece 
a produção de um determinado 
bem.  “O recurso é escasso, tenho 
que aproveitar bem o recurso. Se 

aproveito melhor na Bulgária, vou 
fazer na Bulgária; se aproveito melhor 
em Portugal, vou fazer em Portugal. 
Neutralidade é isso, não discriminar o 
produto, não discriminar o produtor 
por via tributária”, explicou.

Um imposto também não pode ser 
discriminador, acredita Guimarães.  Um 
produtor na Bulgária produzindo para 
Portugal não pode ser nem prejudicado, 
nem benefi ciado.  E vice-versa.  Um 
produto que entra na fronteira de um 
país tem que ter a mesma tributação.  
Não é a via tributária que vai decidir a 
condição, o que vai decidir a opção é a 
qualidade do produto.

Outro ponto é ter livre concorrência. 
“Existem grupos industriais, um 
funciona com desoneração e 
outro funciona com tributação. 
Como isso é possível?”, questionou, 
complementando que, no Brasil, isso é 
normal.  Livre concorrência pressupõe: 
se o português quer se instalar na 
Espanha vai se instalar na Espanha nas 
mesmas condições do espanhol; se 
o espanhol quer ir para Portugal, vai 
para Portugal nas mesmas condições 
do português.  “O recurso é escasso e, 
quanto mais cuidado houver na sua 
aplicação, melhor para o consumidor, 
melhor para a economia, melhor para 
distribuição da riqueza. Não é uma 
questão política, é uma questão de 
racionalidade econômica. O mundo 
escasso economicamente tem que 
ser bem gerido. A livre concorrência 
torna mais evidente a capacidade de 
produzir bem. A concorrência permite 
então a boa gestão dos recursos”, 
salientou.

IVA – Conforme explicou 
Guimarães, existem 27 códigos IVA 
em Portugal, mas todos eles, sem 
exceção, obedecem à diretiva de 2006, 
que é uma espécie de código de IVA 

europeu, que regulamenta as várias 
questões do IVA.  Os estados adaptam 
a sua legislação ao que está no Código 
Europeu do IVA. Por exemplo: a lei 
européia determina que podem ser 
tributadas as operações fi nanceiras. Se 
o estado quiser, pode tributar.  Porém, 
nenhum estado tributou.  Outra 
situação é a tributação de imóvel novo. 
Alguns estados tributam; outros, não. 
A lei européia, segundo Guimarães, 
tem permissões e comandos que são 
inabaláveis.  “Enquanto isso não 
for agenda no Brasil, garanto que 
vocês não vão conseguir resolver o 
problema”, advertiu.  

Para o investigador, o segredo do 
não prejuízo em relação aos vários 
estados é a alíquota zero e a tributação 
no destino.  “Um determinado produto 
é produzido em Portugal e sai para 
ser vendido na Inglaterra. Quando ele 
entra na fronteira inglesa, tem o IVA 
inglês esperando por ele. O IVA que 
incide sobre o sapato português é o 
mesmo IVA que incide sobre o sapato 
inglês. Igual ao do sapato italiano e 
todos os outros. Ou seja, sai com zero 
e quando entra recebe a alíquota 
do próprio estado” explicou.  Isso 
tudo é controlado por um comitê IVA 
europeu que faz um acompanhamento 
permanente em Bruxelas.

Tributação do consumo no Brasil - O 
problema da tributação do consumo é 
que a base de incidência é minorada. 
O Brasil possui problemas com o 
ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias). O problema é que é difícil 
saber qual o ICMS que incide sobre 
um determinado produto.  A forma de 
calcular altera a cada momento, em 
cada Estado.  “Absolutamente não há 
nenhuma lógica, é uma total difi culdade 
de perceber”, revelou.  A tributação 
interestadual é feita na origem, 
basicamente com uma repassagem 
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deve prevalecer

para o destino.  Uma justifi cação 
tecnicamente boa é que se garante a 
receita, garante-se que não há fuga 
do imposto.  Mas essa boa justifi cação 
gera um outro problema, segundo 
Guimarães.   O primeiro é que se torna 
um imposto da produção.  Ou seja, 
não é mais imposto sobre consumo, 
é imposto sobre a produção, porque 
quem paga o produto é o consumidor, 
no Estado de destino.  E o imposto 
pago fi ca no Estado de origem. Ou 
seja, do dinheiro que é pago no Estado 
destino há uma parte que fi ca no 
Estado de origem.  Economicamente o 
Estado consumidor está fi nanciando o 
Estado produtor.  “É um imposto sobre 
a produção, não é mais um imposto 
sobre o consumo”, avalia.  

Guimarães deu como exemplo 
uma venda de São Paulo para a 
Paraíba.  Estatística de São Paulo: R$ 
1,700 milhões; estatística da Paraíba: 
R$ 700 milhões.  “Onde está o outro 
bilhão? Ficou na Bahia, em Minas 

Gerais, o caminhão foi passando e 
foi largando, não chegou nunca ao 
destino”, explica. A conseqüência desse 
processo é a ausência de neutralidade, 
discriminação por produto e por 
produtor, perturbações na concorrência 
e competitividade, transferência de 
recursos dos estados consumidores 
para os Estados produtores e muita 
riqueza sem ser tributada. 

NFEs - A nota fi scal eletrônica é 
uma grande criação brasileira. “Uma 
das melhores coisas que o mundo 
tem hoje em dia foram vocês que 
inventaram”, ressaltou.  “O discurso 
técnico no Brasil está muito mais 
aprimorado, já está começando a 
se discutir as coisas essenciais.  A 
nota fi scal eletrônica é uma solução 
integrada, que surgiu dos Estados 
para a União e da União para 
os Estados. Há um esforço 
entre os Estados para discutir 
a questão.  Agora, discutir 
coisas concretas, coisas que 

valham a pena discutir.”  

Guimarães aconselhou que é 
preciso manter o diálogo, delimitar os 
objetivos.  “É preciso ter consciência 
de para onde vocês vão. Se você acha 
que está tudo ótimo, então não precisa 
mudar. Tem que ter consciência e 
avaliar as conseqüências do que está 
se fazendo”, fi nalizou, alertando que é 
preciso discutir tecnicamente o que é 
essencial na reforma tributária. “Nós, na 
Europa, resolvemos nossas diferenças 
dialogando, acertando a agenda, e 
discutindo, sem nenhum preconceito 
de nacionalidade, de formação. E, olha, 
tem funcionado”, ressaltou.  

Há hoje uma discussão recorrente no 
Brasil sobre a proposta de desoneração 
da folha de salários, rodeada de muitas 
dúvidas, pois há quem assegure que isso 
não ampliará o mercado de trabalho. 
Qual a sua visão a respeito?

A oneração da folha de salários 
representa um custo para as empresas 
e para o trabalhador. Esta oneração 

pretende recolher fundos que 
são redistribuídos sob a forma 
de serviços sociais a prestar 
pelas entidades públicas. 
A boa tributação é 
aquela que não 
coloca em causa 
a fonte produtora, 
ou seja, aquela que 
mantém a origem 

o debate técnico 
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da riqueza na sua melhor forma, 
com competitividade e apta a enviar 
excedentes para a redistribuição.

A questão do custo do fator 
de produção trabalho (onde se 
insere a oneração da folha) deverá 
ser equacionada no contexto da 
competição com países como a China e 
a India, onde ele é muito baixo. Isto não 
signifi ca que o Estado deva se demitir 
de fazer e promover redistribuição e 
justiça social, muito pelo contrário. Mas 
signifi ca que o Estado está obrigado 
a adequar o esforço tributário dos 
empregadores através de ajustes que 
viabilizem os seus agentes econômicos. 
A carga tributária sobre a folha parece 
estar inserida num desses ajustamentos. 
A questão é, nesse contexto, mais 
técnica que de política social, desde 
que se encontre a forma adequada 
de fi nanciar o sistema de seguridade 
social. 

O IVA é sempre proposto quando 
surge uma discussão sobre reforma 
tributária. O sr. discorreu, em sua 
palestra, sobre o modelo europeu. 
Para o Brasil também seria a melhor 
solução?

Cada país e espaço econômico deverá 

encontrar o seu modelo, adequado 
ao seu grau de desenvolvimento e às 
suas necessidades. O modelo europeu 
respeita a autonomia dos entes que 
constituem a União Europeia e a 
efi cácia do imposto de consumo que é 
o IVA. Creio que o Brasil anda buscando 
um modelo que possa atingir os 
mesmos objetivos. Essencial parece-
me ser a defi nição de uma agenda 
comum de discussão com base em 
elementos consensuais técnicos. Não 
creio que seja discutível colocar em 
causa a neutralidade do imposto, a não 
discriminação e a livre concorrência 
que o imposto IVA promove e respeita. 
Hoje, cerca de 140 países e espaços 
econômicos têm um imposto IVA muito 
semelhante. O Brasil  é exceção. É minha 
convição que isso não está ajudando 
o Brasil nem a população que habita 
aqui.

Reforma tributária resulta em 
disputa de poder, o que tem sido a maior 
di� culdade, no Brasil, para se efetivar 
uma reforma imparcial, ampla e justa. 
Como transpor esse obstáculo num 
país com tão gritantes desigualdades 
sociais?

A disputa de poder é uma constante 

das sociedades organizadas. Essencial 
é que o poder seja exercido por forma 
coerente e democrática. A disputa 
do poder, pelo poder, só pode ser 
contrariada com base em argumentos 
técnicos profundos que retirem a 
discussão do nível da vontade e a 
coloquem ao nível da necessidade social 
e técnica. Uma reforma, para poder ter 
viabilidade, precisa de ser bem refl etida 
e fundamentada. Os argumentos não 
devem ser mais os que representam 
interesses específi cos mas os que 
preconizam soluções tecnicamente 
aceitáveis, duráveis e alternativas.

A margem de manobra do político 
é cada vez mais diminuta num mundo 
onde a escassez dos recursos e a sua 
aplicação errada podem conduzir 
à injustiça social ou à perda de 
capacidade competitiva das economias. 
Sem riqueza não há possibilidade de 
distribuição e, logo, não há justiça.

Qual a melhor receita para o 
combate à sonegação?

A sonegação é um problema em 
todos os sistemas fi scais e em todas 
as sociedades. Para se poder fazer um 
bom combate à sonegação torna-
se necessário criar um sistema onde 
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a tributação esteja o mais próximo 
possível da fonte de rendimento, onde 
haja troca de informação fi ável que 
permita acompanhar o fl uxo tributável 
e ter um corpo de técnicos de grande 
qualidade com bom treinamento e 
capacidade de intervenção.

O Brasil adotou recentemente o 
modelo de uni� cação, que já foi testado 
em muitos países, com a criação de 
apenas um órgão para � scalização e 
arrecadação. Qual a sua visão a respeito 
desse modelo?

O modelo da unifi cação permite um 
maior controlo das realidades tributáveis 
e um acesso estruturado à informação 
relevante para efeitos de controle. A 
cobrança e o seu acompanhamento 
também se tornam mais efi cazes, 
permitindo tirar maior proveito da 
qualidade dos funcionários e dos 
elementos de consulta à disposição.

Qual a equação ideal para se 
resolver, no Brasil, o desequilíbrio entre 
regressividade e progressividade? Como 
� ca a questão do consumo diante dessa 
problemática?

A questão é clássica na discussão 
teórica da utilidade do rendimento e 
na igualdade na tributação, mas tende 
a ser considerada como ultrapassada 
num mundo onde o acesso aos bens de 
consumo é cada vez mais democrático 
e generalizado. Um rico nunca será igual 
a um pobre numa ótica de rendimento 
porque um tem e o outro não. Extrair 
daí que a tributação da riqueza é justa 
e a do consumo injusta é um passo 
que os políticos gostam de realçar, 
mas que os técnicos tendem a diluir. 
Imposto é imposto e visa a assegurar 
créditos para os encargos públicos. 
Em regra, o imposto será tanto melhor 

quanto menos se salientar e quanto 
mais assegurar receita certa, regular e 
efi caz. Neste sentido, o imposto sobre 
o consumo é melhor que o imposto 
sobre o rendimento.

Que correções são necessárias no 
Brasil para se garantir uma efetiva livre 
concorrência, com benefícios para a 
economia?

O Brasil  tem vindo a desmontar as 
barreiras que impediam a normal e sã 
utilização dos seus fatores de produção e 
das suas potencialidades. O benefi ciário 
fi nal é o cidadão brasileiro, que vê 
aumentadas as possibilidades de acesso 
a uma vida digna com consumo regular 
de bens e serviços de qualidade e em 
quantidade. Um Estado Social de Direito 
caracteriza-se por saber promover a 
criação de riqueza com redistribuição 
social através dos impostos e da criação 
de uma economia social. Creio ser esse 
o modelo que o Brasil implementa. 
Nesse contexto, a criação de um IVA 
e a manutenção de uma política 
redistributiva que crie uma economia 
social permitiria assegurar uma maior 
concorrência – com a potenciação dos 
fatores de produção – com a criação de 
uma economia social de prestação de 
serviços e redistribuição que favorece a 
criação de emprego.

Os países europeus hoje atingiram 
um nível de distribuição de renda 
que é incomparavelmente maior do 
que a realidade de países pobres ou 
emergentes, como o Brasil. A seu ver, o 
que efetivamente deve ser priorizado 
na reforma tributária brasileira, para 
resolver a questão?  

O Brasil já é um Estado fi scal 
muito efi caz com níveis elevados 

de receita em relação à riqueza 
produzida. A questão é que a forma 
de tributação é complexa e limita a 
economia, os agentes econômicos e 
os consumidores. O Brasil tem de fazer 
opções em relação a essas realidades 
para não perder a luta da competição 
internacional. Por outro lado, se o Brasil 
desenvolver, como tem feito, as suas 
potencialidades econômicas, não terá 
certamente problemas em distribuir a 
riqueza. É certo que o Brasil é um país 
com desigualdade social,  mas o combate 
à pobreza passa pela criação de riqueza 
e a sua distribuição equilibrada. É isso 
que se faz um pouco por toda a Europa 
e é esse o modelo europeu. A reforma 
IVA ajudaria à potenciação da riqueza e 
dos fatores de produção. A distribuição 
pode ser feita através 
da criação de uma 
economia social e 
da redistribuição 
adequada e 
produtiva da 
riqueza criada.
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A Receita Federal do Brasil, órgão 
criado em maio de 2007, é responsável 
pela administração tributária e tem 
a missão de prover o Estado e a 
Seguridade Social com os recursos 
necessários a serem aplicados nas 
funções sociais do país. É com esse 
argumento que o secretário da Receita 
Federal do Brasil, Jorge Rachid, defende 
uma reforma tributária voltada para a 
simplifi cação e a racionalização. 

O Estado tem três formas 
de fi nanciamento. Ele 
pode tomar dinheiro 
emprestado, emitir 
moeda e arrecadar. 

Para Rachid, felizmente, nos últimos 
tempos, o Brasil vive a terceira forma 
de fi nanciamento do Estado, que é 
o enfoque na arrecadação. “Temos 
de buscar um sistema tributário mais 
racional, simples, prático, objetivo e 
mais efi ciente, e, ao mesmo tempo, 
temos que trabalhar para acabar com 
a sonegação”, disse. A Receita Federal 
do Brasil, conforme argumentou, está 
cumprindo seu papel de reduzir os 

espaços de evasão tributária. 
No ano passado, só de 

multa e juros, o 
órgão arrecadou 
mais de R$ 13 
bilhões, isso 
sem considerar 
o valor do 

principal. “É 
um volume 
expressivo, 

que foi tirado de contribuintes que 
não cumpriram adequadamente, 
no momento certo, a sua obrigação 
tributária”, ressaltou.  

Rachid também considera 
a reforma tributária um tema 
complexo. Porém, para ele, a reforma 
é um processo. “Cada proposta, cada 
emenda constitucional é um avanço, 
sempre buscando o aperfeiçoamento 
do sistema”, argumentou. 

O secretário destacou dois 
momentos importantes para a 
administração tributária decorrentes 
da Emenda Constitucional nº 42. Um 
diz respeito ao Simples Nacional, que 
é o tratamento diferenciado dado às 
micro e pequenas empresas. Outro 
dispositivo diz respeito ao artigo 37, 
onde se prevê que as administrações 
tributárias, tanto da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, 
deverão atuar de forma integrada. 
“Chegou o momento de avançarmos 
um pouco mais para melhorar, para 
racionalizar, para simplifi car a vida 
dos contribuintes, para que todos 
nós possamos cumprir a nossa 

obrigação tributária com o menor 
custo possível e com a melhor 

efi ciência econômica”, frisou.

Projeto representa
simplifi cação tributária
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encarada com otimismo
Relator da reforma 

tributária realizada em 2003, 
o deputado federal Virgílio 
Guimarães, que atua na 
Câmara desde 1987, sempre 
em assuntos relacionados ao 
sistema tributário (o que o 
faz, conforme suas palavras, 
um especialista) mostra-se 
otimista em relação ao texto 
que está tramitando na Casa.
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Relator da última reforma tributária, 
ocorrida em 2003, o deputado Virgílio 
Guimarães acredita nos avanços que a 
nova reforma, tratada na PEC 233/08, 
pode trazer para o país. A crença do 
parlamentar de que a reforma será 
benéfi ca está baseada nos pontos 
positivos obtidos em 2003, como a 
inclusão do dispositivo que permitiu a 
unifi cação da administração tributária 
e a criação da Receita Federal do 
Brasil.

O artigo 37, inciso XXII, da 
Constituição Federal, reconheceu a 
importância do auditor fiscal e da 
fiscalização para o funcionamento 
do Estado. “Esse dispositivo, que 
para alguns parecia um floreio 
dependurado numa emenda 
constitucional, já produziu 
importantíssimos efeitos”, avalia. A 

ANFIP teve atuação decisiva 
na inclusão desse 

dispositivo na PEC 
que precedeu um 

dos maiores 
avanços no 
modelo de 
a d m i n i s t ra ç ã o 
t r i b u t á r i a 
brasileira, que 
é a existência 

de um único 

órgão responsável pela arrecadação 
e administração de tributos. 

Para o parlamentar, o debate 
aprofundado da reforma deve passar 
necessariamente pelos profi ssionais 
que atuam na área, que são os 
auditores-fi scais da Receita Federal 
do Brasil. A ANFIP, que sempre 
esteve na vanguarda de debates de 
temas importantes para a carreira 
e a sociedade, também aposta 
nesse princípio, o que acarretou a 
formulação do “1º Seminário: Reforma 
Tributária”, onde Virgílio Guimarães 
expôs seu ponto de vista.  Essa intensa 
participação da entidade nos debates 
sociais foi elogiada pelo parlamentar. 

O deputado também considera a 
reforma tributária um tema complexo, 
que historicamente causa grandes 
discussões dentro e fora do Congresso 
Nacional. A idéia, nas reformas 
anteriores, era votar uma grande 
proposta de emenda à Constituição 
que abordasse todos os assuntos 
inerentes ao tema. Segundo Guimarães, 
isso fracassou, dando espaço para 
deliberar o que chamou de “reforma 
fatiada”. “O sistema tributário é assim, 
não haverá consenso nunca”, afi rma 
o deputado, que acredita ainda que a 
mediação dos acontecimentos após 
a votação será feita pelos próprios 
parlamentares. “Nós é que legislamos, 
PEC é assunto da sociedade inteira, 
que delega a responsabilidade de 
sua decisão à representação política 
dessa mesma sociedade, que são os 
deputados e senadores.”

Dentre os avanços obtidos no 
passado, além da prorrogação 
da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF) 
e da Desvinculação das Receitas da 
União (DRU), que, de acordo com 
o parlamentar, era essencial para o 

equilíbrio fi scal da época, a reforma 
possibilitou ao país sair de uma 
crise, o que se conseguiu com a 
universalização das “noventenas”, a 
criação de instrumentos para que o 
câmbio pudesse cair e o país continuar 
exportando, a própria desoneração das 
exportações e a não cumulatividade da 
Cofi ns. “O grande trabalho da reforma 
tributária da legislatura passada foi na 
legislação infraconstitucional. Não é 
fácil transformar um tributo cumulativo 
em não-cumulativo, e fi zemos isso”, 
constata.   

Guimarães também concorda 
com a manutenção da autonomia 
das receitas da Previdência Social. 
A contribuição do empregador e as 
específi cas dos trabalhadores são 
receitas da Previdência; portanto, 
devem ser mantidas. “A Previdência 
tem que ser vista no seu equilíbrio”, 
pondera o deputado, já que ninguém 
quer o descontrole da Previdência 
Social com a reforma tributária. “O que 
é da Previdência é exclusivamente da 
Previdência, para que haja, inclusive, 
previsão de longo prazo”, opina.

 Na avaliação de Guimarães, 
a reforma deve alcançar os objetivos 
específi cos do sistema tributário, a justiça 
fi scal, a justiça social, e deve combater 
as desigualdades regionais. Isso é o 
que ele chama de “reforma integrada”. 
“Os objetivos do sistema tributário de 
um país consistem em alcançar esse 
conjunto, sobretudo da justiça social e 
fi scal, distribuição de renda e combate 
às desigualdades regionais. Não temos 
como fazer isso sem ao mesmo tempo 
proteger os entes federados do seu 
equilíbrio fi scal”, acredita. Por isso, a 
discussão sobre a reforma não pode se 
limitar somente à questão técnica.  “A 
discussão surge da base econômica 
para alcançar seus objetivos sociais e 
políticos”, conclui.  
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na simplificação tributária
Um dos maiores defensores 

de uma reforma tributária 
calcada na inclusão social, o 
deputado federal Luiz Carlos 
Hauly (PSDB/PR) acredita 
alcançar a distribuição de 
renda e o crescimento do país 
em uma reforma simpli� cada. 
Com base nessa crença, e em 
aprofundados estudos dos 
modelos tributários de outros 
países, o deputado propõe 
uma reforma radical no 
sistema brasileiro. “Criou-se 
no Brasil um sistema maluco, 
um verdadeiro manicômio 
tributário, um sistema iníquo 
e injusto”, argumenta.

|   LUIZ CARLOS HAULY

aposta
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|   MATÉRIA|   LUIZ CARLOS HAULY

O atual sistema tributário brasileiro, 
de acordo com o deputado, impede 
o crescimento, impede a geração de 
emprego e toma a renda da população 
mais pobre.  “É um modelo elitista, 
concentrador da riqueza. Ele é regressivo”, 
explica.  O trabalho elaborado pelo 
parlamentar começa abrindo as receitas 
dos Estados e Municípios.  “Eu faço uma 
abertura de todos os tributos existentes, 
divido eles em propriedade, renda e 
consumo”, demonstrou.

A propriedade é uma base tributária 
que envolve o IPVA, o IPTU, o ITBI, o ITCD 
e o ITR. Esses cinco tributos, segundo 
Hauly, representam apenas 3,16% da 
arrecadação nacional.  “Quando a gente 
fala em imposto de propriedade, no 
Brasil, ele é ruim para quem paga e 
ruim para quem recebe, porque ele é 
extremamente difícil de receber e, quando 
você espreme, sai pouco dinheiro. Essa é a 
grande verdade”, revela. Para o deputado, 
se dobrar o IPTU, o IPVA, o ITR do Brasil, a 
arrecadação sobe um ponto do PIB.  “Não 
resolve o nosso problema”, diz.  Durante 
seus estudos, Hauly percebeu que esses 
são tributos mais de controle social e 
econômico para que a sociedade, por  
intermédio do Estado, controle a variação 
patrimonial das pessoas. Como esse 
tributo é de pouco poder arrecadatório, o 
deputado não propõe alterações neles.    

A segunda base tributária, de acordo 
com Hauly, é a renda.  A renda, somando 
o Imposto de Renda e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fi ca 
em 21% da arrecadação nacional, ou 
7,64% do PIB.  Essa é uma base tributária 
de grande potencial, para o deputado. O 
imposto de renda é progressivo; então, 
para ele, deveria ser mais progressivo. “O 
nosso imposto de renda, infelizmente, 
nunca foi explorado. Por quê? Porque, no 
Brasil, nós sempre tributamos o mais fácil. 
Fomos tributar o consumo”, exemplifi ca.

No consumo, existe o ICMS, que, 

para Hauly, é o maior tributo do país. “O 
maior, o pior e o mais canalha”, ressalta. 
Além do ICMS, o deputado listou outros 
tributos, como Cofi ns, fundo de garantia, 
IPI, PIS, Pasep, imposto de importação 
e exportação, CIDE, ISS, UEF, sistema S, 
salário-educação. “58% da arrecadação 
do país vem da base do consumo”, avalia.  
O cidadão brasileiro que ganha dois 
salários-mínimos paga 48% de carga 
tributária.  E aquele que ganha acima de 
30 salários mínimos paga 26% de carga 
tributária global, somando consumo, 
renda e propriedade. “Ora, esse é um país 
injusto, que tributa o dobro os pobres em  
relação aos mais ricos da sociedade.”  

Hauly também classifi ca a contribuição 
previdenciária no consumo. Segundo 
estudos do parlamentar, os tributos do 
INSS representam 17,5% da arrecadação 
na estrutura previdenciária. A tributação 
direta do empregado, segundo o 
parlamentar, age como um imposto de 
renda; já a contribuição patronal, age 
como um imposto de consumo. Então, 
neste último caso, ela vai para o preço.  
Em consequência, os 58% de carga do 
consumo poderão ter mais 8%, que é a 
tributação patronal que vai para o preço.  

Proposta - A proposta do parlamentar 
compõe-se de rearranjos para tentar 
minimizar os efeitos maléfi cos dos 
impostos que ele considera “canalhas”, 
que são o ICMS, a Cofi ns e o IPI.  “O nosso 
sistema tributário interfere na formação 
de preços, porque aqui é o país do 
esperto: quem pode mais, tem incentivo 
fi scal federal, estadual e municipal”, diz.

O deputado propõe um sistema misto, 
diminuindo a regressividade, aumentando 
a progressividade. Hauly propõe ainda que 
se utilize a experiência da movimentação 
fi nanceira. O parlamentar defende o 
modelo da movimentação fi nanceira 
(IMF) versus contribuição previdenciária 
patronal.  Pela simulação elaborada, 10% 
da tributação do consumo iria para a 

renda. A renda, de 21%, iria para 31%. O 
INSS fi caria com 10,7% da arrecadação e o 
IMF com 8,5%. “Eu sempre defendi que a 
movimentação fi nanceira deveria ser uma 
ferramenta a ser utilizada”, sustenta.  

O parlamentar trabalhou a 
seletividade do ICMS e do IPI. Ao detalhar 
o imposto, Hauly percebeu que a energia 
elétrica, o combustível e a comunicação 
representam, hoje, 42% da arrecadação 
do ICMS. Cigarros, bebidas, veículos, 
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, 
pneus e autopeças, mais 25%.  Então, 67% 
da arrecadação são seletivas de dez itens 
da economia. Ficariam remanescentes 
32% ou 33%. O IVA (Imposto sobre Valor 
Agregado) é para um terço do tributo, 
que tem 400 mil itens.  “Se você colocar 
uma reengenharia fi scal de 20% a mais 
de tributação na energia, combustível 
e comunicação, você zera a tributação 
de outros 400 mil itens”. De acordo com 
o deputado, se o país adotar o seletivo, 
acaba com a guerra fi scal, acaba com o 
contencioso, dá a mesma receita para São 
Paulo, dá a mesma receita para Brasília, 
dá a mesma receita para Minas Gerais. O 
sistema “laborcida”, segundo Hauly, é o 
sistema tributário que mata o emprego, 
mata a empresa, mata os sonhos e 
as esperanças. “Precisamos fazer um 
sistema laborgênico, que gera emprego, 
gera riqueza, todos participam. Com 
a seletividade que mostrei para vocês, 
não precisa implantar o IVA no Brasil”, 
justifi ca.  

“Ou fazemos mudança, ou fi camos 
remendando, criando difi culdade e 
vendendo facilidade”, avalia.  O erro, para 
Hauly, está no excesso de tributo no 
consumo e na inadequação tributária, 
que prejudica toda a economia brasileira.  
“O Brasil já era para ter um PIB três vezes 
maior. Desde que nós sonhamos a abertura 
democrática no Brasil, se nós tivéssemos 
acertado, há 20 anos, nós tínhamos 
dobrado e dobrado. Nós teríamos um PIB 
quatro vezes maior hoje”, acredita.
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Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) - A 
ANFIP tem tido uma atuação histórica 
no Congresso Nacional, desde a 
Constituinte, na primeira e na segunda 
reforma da Previdência, na reforma 
administrativa e, sem dúvida nenhuma, 
tenho certeza de que todos temos a 
ANFIP como fonte de informações. 
Tenho certeza de que temos de atuar, 
de forma constante e permanente, no 
impedimento dessa inviabilização da 
Seguridade Social, que em 1988 foi 
escopo daquilo que Ulysses Guimarães 
chamou de “Constituição-Cidadã”, hoje 
corre o risco de ir para o buraco. Se 
não tivermos uma atenção constante 
e permanente, tenho certeza de que 
aqui acontece isso.

Rodrigo Rollemberg (PSB/DF) 
– A reforma tributária é um tema 
complexo, que sem dúvida envolve 
muitos interesses, não apenas técnico, 
mas também muito político. Eu 
tenho procurado estudar o tema e já 
percebi que, no meu entendimento, 
de um parlamentar socialista, o mais 
importante do que a simplifi cação 
do processo tributário é fazer com 
que essa reforma tributária busque a 
distribuição de renda e a justiça social.  
É da maior importância esse debate.

Manoel Júnior (PSB/PB) – Como 
membro da Comissão de Finanças 

e Tributação, estou tentando me 
aprofundar na matéria. A preocupação 
da comissão é de que a reforma 
tributária possa ter um caráter também 
de entendimento do pacto federativo.  
Depois da Constituição de 1988, muitas 
distorções ocorreram.  Repassou-se 
para os municípios encargos que no 
passado eram da União e dos Estados.  
Efetivamente essa revisão do pacto 
federativo precisa estar na pauta, 
sendo analisada passo a passo dentro 
da reforma tributária. 

Paulo Rubem Santiago (PDT/PE) 
– Na legislatura anterior fui um dos 
integrantes da Comissão que discutiu a 
reforma tributária. Lamentavelmente, 
não conseguimos na época, e temos 
de tentar construir agora. A discussão 
não só das medidas tópicas, das 
alíneas, dos parágrafos, dos incisos, 
das alterações que são propostas 
pela emenda constitucional que vem 
do governo, mas, sobretudo, discutir 
a questão tributária, do ponto de 
vista da justiça fi scal e social. Sempre 
chamamos a atenção da sociedade 
que, tão importante quanto discutir a 
nossa estrutura tributária, é discutir o 
fruto da carga tributária. Nós vimos a 
tese da professora Denise Gentil, que 
foi objeto de veiculação no site da 
ANFIP, mostrando que as coisas foram 
postas de maneira inversa no país. 

|  REPERCUSSÃO POLÍTICA
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Não é a Previdência e a Seguridade 
que trazem problemas para o Tesouro 
Nacional.  É o contrário.  É a gestão 
da política monetária, da política 
cambial, da macroeconomia, de uma 
economia que passou quase quinze 
anos sob recessão e não crescimento 
que faz com que o Tesouro vá buscar 
nos recursos da Seguridade Social o 
fi nanciamento do superávit primário. 
É fundamental que asseguremos na 
PEC a identifi cação e a clareza dos 
recursos que fi nanciarão a Seguridade 
Social, para que não caiamos no 
conto da matemática divisória, ou 
seja, o que antes era fi nanciado por 
essas contribuições, agora não se 
identifi cam mais as fontes, vai tudo 
para o IVA Federal, e transferiremos 
percentuais. 

Alfredo Kaefer (PSDB/PR) – A 
reforma tributária é uma das reformas 
importantes que o país precisa. Eu 
penso que uma reforma tributária 
ampla, correta, justa, tem que primar, 
antes de entrar no detalhe, por três 
pilares importantes e que, em nenhuma 
das últimas reformas, discutimos isso.  
Um deles é a redução efetiva da carga 
tributária.  Nós temos que trazer o 
percentual dos impostos sobre o PIB 
para aquilo que é parecido com países 
semelhantes ao nosso, que é de 18%, 
20%, 22% sobre o PIB.  Nós estamos no 
dobro disso. Segundo, simplifi cação e 
desburocratização dos impostos.  Dá 
para termos seis, oito, dez tipos de 
impostos, não mais do que isso.  E o 
terceiro que eu considero importante: 
uma melhor partilha e distribuição dos 
impostos entre os entes federados, 
entre União, Estados e Municípios. Três 
coisas importantes: redução efetiva 
da carga, simplifi cação e uma melhor 
partilha.  

Dagoberto (PDT/MS) – Gostaria 

de falar de um tema importante. É 
um tema que muitos daqueles que 
são contra chamam de guerra fi scal, 
e aqueles que são a favor falam de 
incentivo fi scal.  Fui responsável 
pela pasta de indústria, comércio, 
agricultura, pecuária e turismo no 
Mato Grosso do Sul e tínhamos uma 
luta constante para podermos trazer 
empregos para Mato Grosso do 
Sul.  Lá, dávamos 67% de incentivo, 
podendo chegar até 90% e de 5 até 
15 anos. Isso por lei. Como vamos 
fazer após a aprovação dessa reforma? 
Como tiraríamos uma indústria de São 
Paulo, onde está perto do porto, dos 
grandes entroncamentos rodoviários, 
ferroviários, do grande consumidor, 
de uma mão-de-obra qualifi cada? Por 
que o industrial deixaria de colocar a 
sua indústria em São Paulo e iria para 
Mato Grosso do Sul? Lógico que todo 
empresário faz conta, ele quer saber 
aonde ele ganha.  E a única forma que 
tínhamos de tirá-lo de lá e colocá-lo no 
Mato Grosso do Sul, é quando dávamos 
alguma vantagem para ele. 

Para nós não é guerra, é a nossa 
salvação.  

  
João Eduardo Dado (PDT/SP) – 

Hoje os Estados podem administrar 
tributos.  O que é administrar tributos?  
É oferecer alíquotas, é benefi ciar um 
setor que o Estado sabe que está 
tendo problemas.  Hoje o Brasil tem 
administração tributária.  A proposta 
do governo federal subtrai aos Estados 
o direito de exercer a administração 
tributária.  E eu gostei de saber que o 
IVA europeu permite que os Estados 
europeus constituam alíquotas.  O 
nosso projeto não o faz, ele engessa, 
ele impede que os Estados brasileiros 
doravante possam administrar 
tributos.  E esse é o primeiro grande 
obstáculo a essa reforma.  Qual é a 
diferença do europeu para o brasileiro?  
Moral.  Nós temos problemas morais 

gravíssimos, éticos.  Na Europa, a lei 
é para ser cumprida; aqui, a lei é para 
ser descumprida. Quando ele diz que 
lá os Estados europeus têm liberdade 
de ação, portanto, de administrar 
tributos, é o que estaremos perdendo 
com a reforma. Outro problema 
é que aqui não existe o que se 
denomina tipifi cação do crime.  Se um 
governador pratica um ato contrário à 
economia do seu Estado, conferindo 
uma isenção, uma moratória, ou uma 
postergação de um recebimento de um 
tributo, que são as três características 
principais da guerra fi scal brasileira, 
nada acontece, porque aquilo não é 
crime.  Onde é que está na lei dizendo 
que é crime?  Não está na lei.  A nova 
proposta de reforma traz isso?  Não 
traz.  Portanto, vai continuar não sendo 
crime.  Mesmo que haja uma lei federal 
dizendo que não pode ter legislações 
pelos Estados, os Estados vão fazer por 
resolução do secretário de Fazenda. 
Não é crime.  Se nós estabelecermos 
ausência de administração tributária 
para os Estados, se engessarmos, se 
não criarmos um mecanismo correto, 
não existe forma de se estabelecer 
o cumprimento da lei no nosso país, 
porque o descumprimento está sendo 
uma norma, usos e costumes.

Sou membro da Comissão de 
Reforma Tributária, indicado pelo PDT, 
e lá vou fazer um debate acalorado, 
técnico; e gostaria de compreender 
por que alguém faz uma proposta 
que engessa os Estados e não limita 
sequer as alíquotas do novo IVA 
Federal.  A limitação é só para o 
ICMS, para o IVA estadual; para o 
federal, é omissa a Constituição. A 
reforma omitiu um detalhe.  Pensem 
no que pode acontecer no momento 
em que tivermos a União com o 
poder de tributação no consumo, 
sem controle das alíquotas.  Pensem, 
apenas pensem.  
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Presidente do inss
faz alerta sobre desoneração da folha

|   MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
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O governo pretende discutir, 
junto com a proposta de reforma 
tributária (PEC 233/08) encaminhada 
ao Legislativo, a desoneração da folha 
de salários como forma de diminuir 
a carga tributária das empresas 
e, conseqüentemente, acelerar a 
formalidade do emprego e a expansão 
econômica. O assunto não está sendo 
tratado diretamente na proposta, mas 
o texto estabelece que o governo 
deve encaminhar, até 90 dias após 
a publicação da lei, projeto que 
regulamente a desoneração.

Na contramão dos argumentos do 
governo, existe uma série de questões 
que precisam ser detalhadamente 
analisadas para que uma mudança 
na legislação não acarrete prejuízos 
ao mercado de trabalho e incentive 

justamente o contrário 
do que se propõe. 

Algumas dessas 
q u e s t õ e s 
f o r a m 
citadas pelo 
p r e s i d e n t e 
do INSS, 

Marco Antônio de Oliveira, durante o “I 
Seminário: Reforma Tributária”.

 
A desoneração da folha de salários, 

para ele, não representa um avanço 
signifi cativo na diminuição da carga do 
setor e, numa situação ainda mais grave, 
prejudica diretamente o fi nanciamento 
da Previdência Social. A perda estimada 
em seis anos, com uma desoneração da 
ordem de 6%, fi caria em R$ 18,7 bilhões, 
segundo estimativa apresentada. Ao 
admitir a forma de redução gradativa 
na contribuição, segundo Oliveira, o 
que se tenta é mitigar o impacto na 
arrecadação, na expectativa de que haja 
alguma formalização ao longo desse 
tempo, e na expectativa de que outros 
mecanismos de arrecadação venham 
compensar essa desoneração em folha.  

Para ele, é preciso que se institua 
claramente qual é a fonte de receita 
alternativa e que essa fonte de receita 
esteja também claramente vinculada 
ao fi nanciamento da Previdência 
Social. “Sem essa garantia, qualquer 
proposta de desoneração sobre 
folha poderá implicar um risco muito 
grande de desequilíbrio das contas 
previdenciárias e acho que deveria ser 
uma preocupação também dos próprios 
empresários que seguidamente 
criticam o comportamento das contas 
previdenciárias pelo lado do défi cit”, 
frisou. De acordo com o presidente 
do INSS, caso a contribuição patronal 
fosse reduzida sem que uma nova fonte 
de receita fosse criada, seria preciso a 
expansão imediata da massa salarial 
das empresas em geral, para que o 
patamar de arrecadação se mantivesse 
o mesmo, o que, para ele, não parece 

possível de ocorrer. Oliveira, baseado 

na literatura internacional, não vê uma 
relação direta entre desoneração e 
aumento do emprego formal. Vários 
países desoneraram suas folhas sem 
que o mercado de trabalho tivesse 
respondido com novas contratações 
formais. “Ainda que a desoneração tenha 
algum efeito no comportamento do 
emprego, esse efeito não é automático 
e não é direto, a ponto de gerar uma 
situação de equilíbrio imediato no 
que se refere ao comportamento das 
receitas previdenciárias”, avaliou.

PEC – O presidente do INSS acredita, 
entretanto, que o mérito da PEC 233 é 
não propor uma mudança abrupta.  
“Eu já ouvi de gente da área tributária 
sempre o argumento de que o melhor 
tributo é sempre o tributo velho. Toda 
vez que você abre mão, cria um novo 
tributo e estabelece algum tipo de 
mecanismo novo, você está muito mais 
fadado a perder receita, de imediato, 
do que ganhar, ainda que no tempo 
isso possa se alterar”, acredita. 

A segunda coisa importante 
na avaliação de Oliveira é que, na 
proposta, a folha de pagamento 
continua a ser o elemento básico da 
tributação destinada ao fi nanciamento 
da Previdência Social. “A proposta 
estabelece uma vinculação direta e dá 
uma segurança no que diz respeito à 
destinação dos recursos e à sua própria 
vinculação”, defendeu, já que se 
assegura um instrumento importante 
de controle e garantia da arrecadação 
previdenciária. 

Porém, Oliveira alerta para um 
problema que pode acontecer 
em relação à regulamentação 
do texto, já que há vários casos 
na Constituição de dispositivos 
que continuaram vigorando 

sem a devida regulamentação 
infraconstitucional.  
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|   LEONARDO GAFFRÉE DIAS

na questão da 
reforma tributária

estados se entendem

O auditor � scal Leonardo 
Ga� rée Dias, assessor do 
secretário da Fazenda do 
Estado do Rio Grande do 
Sul, rebateu as constantes 
a� rmativas de que os Estados 
não se entendem em termos 
de reforma tributária. 
Para ele, existem algumas 
posições con� itantes, mas 
o corpo técnico dos Estados 
permanece o mesmo. Prova 
de que há possibilidade 
de criar um trabalho de 
maneira consensual, 23 
unidades da federação 
elaboraram um estudo sobre 
o sistema tributário, revelando 
números expressivos jamais 
documentados antes.
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Gaff rée considera que o trabalho 
elaborado possui um alto grau 
de convergência técnica, apenas 
apresentando divergências pontuais 
entre particularidades de cada Estado. 
“Temos uma grande convergência, 
e isso diminui um pouco a força do 
argumento de que os Estados não 
conseguem se entender. Muitas vezes 
os Estados não se entendem por outros 
fatores que não necessariamente 
fatores de divergências técnicas”, 
afi rmou.

O secretário rebateu ainda outro 
discurso largamente empregado, e 
discutido durante o “1º Seminário: 
Reforma Tributária”, que é a questão 
do ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços). Para 
ele, a unifi cação da legislação do 
ICMS trará simplifi cação ao sistema 
tributário, porém unifi cação difere 
de uniformização. “Não me parece 
correto usar a expressão de que 
estamos uniformizando a legislação 
porque na realidade ela já tem um 
grau de uniformização muito maior; o 
que estamos fazendo agora é ter uma 
única legislação’, argumentou.  

A vantagem que o secretário 
identifi ca na PEC 233/08 é o 
estabelecimento de sanções, entre elas 
a de que os recursos para os Estados não 
serão repassados se descumprirem a 
legislação. “Se tivéssemos efetivamente 
uma punição para quem concedesse 
um benefício fi scal, por meio de uma 
instrução normativa, ou por um ato 
do secretário da Fazenda, ou um 
decreto do governador, se fôssemos 
penalizados, muito provavelmente não 
faríamos”, acredita. Para o secretário, 
se hoje há concessão de benefício, é 
porque a legislação permite.  

Gaff rée abordou alguns avanços 
realizados nos debates sobre a reforma 

tributária, seja no âmbito federal ou 
estadual. Alguns avanços importantes, 
para ele, são a questão da redução 
da cumulatividade, a desoneração 
dos bens de capital, a nota fi scal 
eletrônica, o estímulo às exportações, 
a manutenção dos créditos na medida 
em que a tributação vai para o destino, 
o fi m da vantagem comparativa das 
importações e a manutenção de algum 
grau de autonomia federativa em 
relação ao ICMS, já que ele passa a ser 
um imposto de competência conjunta 
entre os Estados. “Coloco como um 
avanço da reforma a instituição da 
competência colegiada”. Mas, segundo 
análise do secretário, a manutenção de 
algum grau de autonomia federativa 
provoca o surgimento de alguns 
problemas que merecem críticas. 
Sob o ponto de vista da autonomia 
política, autonomia administrativa, 
autonomia da gestão do gasto, não 
parece haver nenhum problema na 
PEC 233, segundo Gaff rée.  O mesmo 
não acontece em relação à autonomia 
sobre as fontes de fi nanciamento.

Há ainda questões judiciais que 
estão criando um “vácuo de tributação”, 
de acordo com Gaff rée. O secretário deu 
como exemplo a questão da Internet. 
Se o Judiciário disser que o serviço 
prestado pelo provedor da Internet 
não é serviço de comunicação, como 
isso não está na lista de serviço dos 
municípios, logo o provedor de Internet 
não pagará tributo absolutamente 
nenhum. Isso, segundo explicou, 
é vácuo de tributação, que seria 
resolvido se existisse uma IVA estadual, 
que era a proposta dos Estados. 
“Nós entendemos perfeitamente 
as razões que levaram o governo a 
não implementar isso. As razões são 
muito mais de ordem política, já que 
a proposta do governo visa a ter um 
maior avanço técnico possível, dentro 
daquilo que era viável politicamente”, 

ponderou. Gaff rée compreende que 
haja uma pressão muito grande, 
mesmo que seja uma resistência de 
não mais do que duas dezenas de 
municípios no país, em relação a ter o 
ISS dentro da competência do ICMS.  
Uma alternativa seria instituir o IVA 
para grandes municípios, do tamanho 
de São Paulo, por exemplo, nos moldes 
como é feito com o Distrito Federal, 
que alberga tanto a competência 
dos Estados como a competência 
dos Municípios. “O que não pode 
permanecer são esses vácuos, porque 
aí, sim, temos uma porta aberta para 
evasão”, afi rmou. A proposta é que, 
se não incluir o ISS na base, que pelo 
menos se alargue um pouco o campo 
do ICMS, de modo a albergar aquela 
competência que não está no ISS, que 
não está na lei complementar.  

Fer - A questão do Fundo de 
Equalização de Receita, segundo 
Gaff rée, é um ponto muito sensível para 
os Estados. “Um primeiro problema é 
aquilo que estamos falando em banda 
para baixo e banda para cima”, justifi cou.  
A banda é a possibilidade de os Estados 
defi nirem ou para mais ou para menos 
alíquotas diferentes daquilo que foi 
decidido nacionalmente.  O Fundo de 
Equalização de Receitas está dizendo 
que só vai haver distribuição após a 
utilização da banda para cima.   

Outra questão: o Fundo de 
Equalização de Receitas somente 
será distribuído nos valores atuais 
para os Estados que tiverem perdas 
de arrecadação. O entendimento 
em relação ao que está escrito é que 
qualquer aumento de arrecadação 
por força, por exemplo, de melhoria 
das condições econômicas, ou por 
aumento de efi ciência do Estado, 
perde direito ao fundo, mesmo que 
a reforma tenha causado prejuízos 
colossais para sua arrecadação. “Isso 
não me parece muito adequado, e o 
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que parece adequado é que a gente 
separe o que é ganho ou perda em 
função da mudança de modelo, e 
o que é ganho de arrecadação em 
função de aumento de efi ciência, de 
melhoria de condições econômicas ou 
outros fatores”, avaliou.  

Outro ponto é que o Fundo de 
Equalização de Receitas vai substituir 
os ressarcimentos das exportações. Isso 
acontece em Estados exportadores;  
por exemplo, o Pará.  A receita estadual 
do Pará estava calcada em exportação 
de produtos semi-elaborados, que 
foram desonerados a partir da edição 
da Lei Kandir.  Ora, o modelo que 
porventura venha a ser instituído vai 
simplesmente retirar o ressarcimento 
das exportações do Pará, um Estado 
que contribui com a formação de 
divisas para o Brasil, que contribuiu 
para a melhoria da balança comercial.  
É esse Estado que contribuiu com isso 
que deixa de receber o ressarcimento 
pelas exportações.  “Estou falando 
de um Estado que é muito mais 
dependente de receitas dessa 
ordem, receitas de ressarcimento de 
exportação e me parece que isso é 
outro ponto em que vamos ter que 
avançar na discussão”, alertou. Gaff rée 
acredita que quando se fala em manter 
receitas, não se pode falar só em manter 
receitas do ICMS em si. “Os estados 
não vivem só da receita do ICMS, 
eles também vivem desses repasses 
dos ressarcimentos das exportações. 
Se ainda forem retirados os fundos 
federais que hoje são repassados 
para os Estados, chegaremos a uma 
situação insustentável e inviabilizadora 
da reforma”, afi rmou.  

Gaff réé não acredita que o fi m 
da guerra fi scal vai aumentar as 
receitas dos Estados. “Não me 
parece que isso seja uma 
verdade absoluta, temos que 

parar para pensar”, disse. Pelo exemplo 
do secretário, o Estado do Mato Grosso 
do Sul está abrindo mão de receita para 
uma empresa se deslocar de São Paulo 
e ir produzir lá no Mato Grosso do Sul.  
“O que acontece com o Mato Grosso 
do Sul, ao acabar com a guerra fi scal 
e não dar mais incentivo?  Será que 
essa empresa não vai voltar lá para São 
Paulo, perdendo toda a arrecadação? 
Que aumento de arrecadação Mato 
Grosso vai ter se todas as empresas 
fi zerem isso?”  É uma discussão que, 
segundo o secretário, terá que ser 
feita. As empresas, para ele, tenderão 
a migrar ou para Estados próximos 
do mercado de consumo ou vão estar 
próximas dos fatores de produção, 
sejam os mais baratos ou os de melhor 
qualidade.  “Isso não é uma fórmula 
matemática: menos guerra fi scal 
igual a mais receita. É uma questão 
que tem que ser avaliada com muito 
critério, com muita responsabilidade”, 
advertiu.

O secretário deixou claro que não 
defende a reforma nos moldes em que 
está hoje, mas acredita que o texto 
representa uma excelente base para 
se trabalhar. “Concordo plenamente 
que talvez esse seja o texto que 
mais chegou perto de conciliar 
interesses dos diferentes atores 
envolvidos na reforma, que 
são os consumidores, 

os contribuintes, aquele que consome, 
a União, Estados, Municípios, 
investidores.  Mas é preciso aperfeiçoá-
la”, afi rmou, e o seminário pode 
apresentar contribuições, sugestões, 
modifi cações necessárias para isso. 

Gaff rée compreende que não será 
aprovada uma reforma tributária dos 
sonhos de cada um, mas haverá, com 
certeza, um avanço signifi cativo no 
Sistema Tributário Brasileiro. “Vamos 
dizer que estamos no caminho do 
desenvolvimento, agindo no sentido 
de oferecer mecanismos para que as 
empresas e o Estado se desenvolvam”, 
fi nalizou.
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26 A 28 DE MAIO DE 2008
MINASCENTRO - BELO HORIZONTE/MG
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Informações:

A união é a melhor Receita
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|   MATÉRIA

UM MOVIMENTO  EM DEFESA DO CIDADÃO

A ANFIP é uma das entidades que integram o Movimento Nacional em Defesa 
do Estado Brasileiro, que surgiu no primeiro semestre de 2006 com a prin-
cipal finalidade de defender a valorização do serviço público e de propor a 
reconstrução e o fortalecimento do Estado. As entidades lutam por carreiras 
bem estruturadas e instrumentadas, defendendo redução do número de car-
gos de indicação ocupados por servidores não concursados, assim como do 
número de vagas terceirizadas no governo. Lutam também pela eliminação 
das distorções existentes entre as tabelas remuneratórias dos servidores dos 
três poderes. 


