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Imposto sobre consumo 
é fator estratégico na 

reforma tributária

A reforma tributária, 

tão premente quanto 

negligenciada desde 

a promulgação da 

Constituição de 1988, 

há 29 anos, ressurge no 

Congresso Nacional

A atual proposta do re-
lator da reforma tribu-
tária, deputado federal 

Luiz Carlos Hauly, extingue 
sete tributos federais (IPI, 
IOF, CSLL, PIS, Pasep, Cofi ns 
e salário-educação), o ICMS 
(estadual) e o ISS (municipal), 
substituindo-os pelo Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA), 
o Imposto Seletivo e a Contri-
buição Social sobre Operações 
e Movimentações Financeiras, 
é uma das concepções que se 
aproxima das que têm sido pre-
conizadas ao longo do tempo 
pelos setores produtivos e por 
especialistas no tema.

O Governo Federal, embora 
tendo apoiado essa iniciati-
va parlamentar, já atenuou 
o cronograma, anunciando 
alterações no PIS/Cofi ns no 
primeiro semestre e o início da 
reforma do ICMS, nos últimos 
seis meses do ano. Espera-
-se que o terremoto político 
que sacode Brasília não adie, 
mais uma vez, a revisão de 
nosso sistema tributário com 
uma reforma da dimensão 
do problema a ser tratado. 
Feita a ressalva, é importante 
entender que, qualquer que 
seja a proposta que venha a 
ser adotada, ela deve ter uma 
base técnica e politicamente 
consistente, que garanta sua 
sustentação, efi cácia e atenda 
às necessidades contemporâ-
neas atreladas à cobrança de 
impostos pelo Estado.

Em nossa visão de agentes 
fi scais de renda, o conjunto 
de dez princípios que defen-
demos para o sistema tribu-
tário brasileiro vai garantir a 
natureza técnica dos tributos, 
para responder aos desafi os do 
desenvolvimento sustentado 
e da justiça social. O imposto 
que queremos está baseado 
nos seguintes princípios: ga-
rantir os recursos para o bom 
funcionamento do Estado; não 
atrapalhar a economia; ser a 
porta de entrada para a cidada-
nia; ser simples e transparente; 
favorecer o equilíbrio federati-
vo; oferecer segurança jurídica 
para os negócios; estimular o 
cumprimento espontâneo das 
obrigações tributárias; fechar 
portas para a corrupção; inibir 
a sonegação; e aproximar o 
fi sco da sociedade. 

Esse é o cerne do Movimento 
VIVA, criado a partir de uma 
parceria inédita da Associação 
dos Agentes Fiscais de Ren-
das do Estado de São Paulo 
(Afresp) com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento 
(BID), visando defender prin-
cípios integrados para a criação 

de um Brasil economicamente 
forte e socialmente justo.

Esses dez pontos são es-
senciais para que o sistema 
tributário brasileiro responda à 
necessidade de crescimento do 
PIB e atenda — fi nalmente! — 
aos princípios constitucionais 
basilares da justiça fi scal: equi-
dade e capacidade contributi-
va. Nosso atual arcabouço de 
impostos está muito distante 
de estimular a economia e mais 
ainda dos preceitos contidos 
na Constituição de 88, em 
especial no tocante à redução 
das disparidades regionais 
e de renda e erradicação da 
pobreza.

Nesse contexto, o ICMS, por 
ser incidente sobre o consu-
mo, tem papel estratégico. O 
primeiro ponto a ser lembrado 
é que se trata de tributo indi-
reto, embutido no preço de 
produtos e de alguns serviços 
(combustíveis, energia elétrica 
e comunicações). É, portan-
to, pago pelos consumidores 
fi nais. Outro item muito im-
portante a ser levado em conta 
é o fi m da guerra fi scal, cuja 
principal munição é justamen-
te o ICMS, pois cada Estado 
legisla livremente sobre ele, 
concedendo incentivos na 
busca de investimentos, sem 
qualquer coordenação e sem 
atender a uma política nacional 
de desenvolvimento regional. 

O Conselho Federal de 
Política Fazendária (Confaz), 
constituído pelos secretários 
de fazenda de todos os Es-
tados e do Distrito Federal 
e presidido pelo ministro da 
Fazenda, há muito tempo não 
consegue cumprir sua missão 
de equilibrar e conferir equa-
nimidade às alíquotas do ICMS. 
É preciso reforçar o papel do 
colegiado e “limpar” todos os 
itens de exceção que se foram 
acumulando em cada Estado, 
que tornam quase impossível 
aplicar com efi cácia e seguran-
ça jurídica as regras que regem 
esse tributo. Sem isso, não 
há como termos um imposto 
mais simples, transparente e 
objetivo.

Finalmente, é necessário que 
as mudanças, embora devam 
consagrar a equanimidade e 
a isonomia, preservem o con-
ceito federativo, mantendo 
a competência dos Estados 
sobre o novo tributo. Rever os 
impostos indiretos incidentes 
sobre o consumo, a partir de 
um conjunto de princípios, 
é fundamental para que eles 
deixem de ser uma das causas 
estruturais da baixa produção/
produtividade e da insegu-
rança jurídica dos setores 
produtivos, que tanto restrin-
gem nosso desenvolvimento 
e conspiram contra a inclusão 
socioeconômica.

(*) - É presidente da Afresp 
(Associação dos Agentes Fiscais de 

Rendas do Estado de São Paulo).

Rodrigo Spada (*)

Roteiro turístico dos 
cafés da Alta Mogiana

A Comissão de Turismo da 
Câmara aprovou a criação do Ro-
teiro Turístico dos Cafés da Alta 
Mogiana, envolvendo 15 municí-
pios de São Paulo e 8 municípios 
de Minas Gerais. A medida está 
prevista no projeto do deputado 
Adérmis Marini (PSDB-SP). Pelo 
texto, a estruturação, a gestão e a 
promoção dos atrativos turísticos 
envolvendo os cafés produzidos 
na Alta Mogiana receberão o 
apoio de programas oficiais 
voltados para a regionalização 
do turismo.

O relator do projeto, deputado 
Goulart (PSD-SP), apresentou 
parecer pela aprovação. Para ele, 
a criação do roteiro está em har-
monia com a importância econô-
mica do turismo como gerador de 
renda, empregos e receita. “Esse 
roteiro vai estimular o turismo 
na região, com todos os refl exos 
positivos daí decorrentes”, disse. 
O projeto será ainda analisado 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça.

Os municípios benefi ciados são 
Altinópolis, Batatais, Buritizal, 
Cajuru, Cristais Paulista, Franca, 
Itirapuã, Jeriquara, Nuporanga, 
Patrocínio Paulista, Pedregulho, 
Restinga, Ribeirão Corrente, 
Santo Antônio da Alegria e São 
José da Bela Vista, no estado de 
São Paulo; e Claraval, Capetinga, 
Cássia, Ibiraci, Itamogi, Sacra-
mento, São Sebastião do Paraíso 
e São Tomás de Aquino, em Minas 
Gerais (Ag.Câmara).

Projeto cria regras 
para lan houses e 
cybercafés

A Comissão de Indústria e 
Serviços da Câmara aprovou 
proposta que cria regras para 
o funcionamento de estabeleci-
mentos comerciais que prestam 
serviços de acesso à internet, tais 
como lan houses, cybercafés e 
cyber offi ces. O texto aprovado, 
do deputado Maia Filho (PP-
-PI), recebeu quatro emendas 
da relatora, deputada Conceição 
Sampaio (PP-AM).

Pelas novas regras, os estabele-
cimentos fi cam obrigados a criar 
e manter cadastro atualizado de 
seus usuários, contendo: nome 
completo, data de nascimento 
e número de documento de 
identidade. “Com o objetivo 
de coibir práticas criminosas, 
devemos dosar a mão para não 
inviabilizar a inclusão de crianças 
e adolescentes pobres no mundo 
digital”, argumentou a relatora. 
Foi mantido o dispositivo que 
obriga o cliente-usuário a apre-
sentar documento de identidade 
sempre que utilizar o computador 
com acesso à internet. 

No caso dos estabelecimentos, 
o texto aprovado obriga o registro 
da hora de início e dia de cada 
acesso, com a identifi cação do 
usuário e do equipamento por 
ele utilizado. Essas informações 
deverão ser mantidas em meio 
eletrônico por, no mínimo, dois 
anos, sendo o acesso a elas con-
dicionado a ordem judicial ou 
expressa autorização do usuário. 
O projeto será ainda analisado 
conclusivamente pelas comissões 
de Seguridade Social; e de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).

O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, espera votar a denúncia até sexta-feira.

“Esse é o nosso desejo 
na comissão, de ter-
mos fi nalizado esse 

trabalho, e sexta-feira poder 
submetê-lo ao Plenário. Nem a 
base do governo, nem o presi-
dente Rodrigo Maia me pediram 
para acelerar o processo”, disse.

Alguns deputados da base 
governistas questionaram o 
acordo que permitiria a fala de 
todos os 122 integrantes da co-
missão e mais 40 deputados não 
membros, o que poderia levar 
a 40 horas de discussão caso 
todos falem. Mas Pacheco disse 
que vai trabalhar para que o 
acordo seja cumprido. “O acor-
do foi celebrado, e confi o tanto 
na base quanto na oposição, de 
que vamos cumprir as decisões 
que tomamos na semana pas-
sada. Considero muito difícil 
falar a um deputado que ele não 
pode falar num processo tão 
importante como esse”, disse. 
Mais cedo, o deputado Carlos 
Marun (PMDB-MS) defendeu 

Situação da pesquisa científi ca, em audiência

pública no Senado.

Membros da comunidade 
científi ca brasileira traçaram 
ontem (11) um quadro som-
brio da situação da pesquisa 
científi ca no Brasil, em audi-
ência pública interativa na 
Comissão de Ciência e Tecno-
logia do Senado. O corte orça-
mentário de 44% no Ministério 
da Ciência e Tecnologia em 
2017 gerou “uma situação 
dramática”, na expressão do 
secretário-executivo da pasta, 
Elton Santa Fé Zacarias.

“O ministro Kassab tem 
obtido pontualmente alguma 
compreensão do Ministério 
do Planejamento”, disse Za-
carias, citando alguns casos 
de liberação emergencial 
de recursos para a ciência. 
“Mas nunca vi uma situa-
ção dessas”, reconheceu o 
secretário-executivo, à frente 
do ministério em razão de 
viagem de Kassab a Portugal. 
A audiência, convocada por 
requerimento do senador 
Jorge Viana (PT-AC), discu-
tiu maneiras de convencer o 
Congresso a incluir ciência, 
tecnologia e inovação nas 
exceções ao teto de gastos 
previstas na Emenda Cons-
titucional 95, promulgada no 
ano passado. 

O deputado Sérgio Zveiter 
(PMDB-RJ) negou ontem (11) 
que pretenda sair do PMDB, 
após emitir parecer favorável 
à admissibilidade da denúncia 
contra o presidente Michel 
Temer. A posição do relator foi 
apresentada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada-
nia da Câmara e motivou a crítica 
de alguns peemedebistas. O 
deputado Carlos Marun (PMDB-
-MS), vice-líder do governo, 
disse que não há mais condições 
de Zveiter continuar no PMDB. 

“Quanto a essas questões 
políticas, [sobre] alguns colegas 
meus estarem se manifestando 
desta ou aquela forma, eu acho 
tudo muito natural. Mas eu estou 
no PMDB e pretendo permane-
cer no PMDB”, respondeu Zvei-
ter. Ele acredita que não será 
isolado pelo partido e defendeu 
seu direito de exercer o mandato 
de forma independente, e voltou 
a dizer que elaborou o parecer 
de acordo com sua consciência 
e que, neste momento, está 
focado apenas na tramitação do 
processo na CCJ. “Não acabou 
ainda o processo e, como eu sou 
o relator, eu estou focado em 

acompanhar até o fi nal”.
Sobre a apresentação de votos 

em separado com teor diver-
gente de seu relatório, Zveiter 
considerou a estratégia normal. 
Entretanto, criticou a troca de 
membros da comissão pela base 
governista, a fi m de garantir a 
maioria de votos para derrubar 
a admissibilidade da denúncia 
contra Temer. O presidente da 
CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-
-RJ), também criticou as mudan-
ças de membros do colegiado. 
Ressaltou, no entanto, que o 
procedimento está previsto no 
regimento da Câmara. 

Os integrantes da base do 
governo argumentam que ma-
nobra é válida por se tratar de 
uma questão política. “Na CCJ 
nós tivemos que trocar alguns 
componentes dos partidos da 
base, isso foi feito, e deveremos 
ter entre 40 e 41 votos pra der-
rubar qualquer tipo de denúncia 
contra o presidente Michel 
Temer”, disse o deputado Beto 
Mansur (PRB-SP). A votação do 
parecer de Zveiter pode ocorrer 
ainda esta semana, após o encer-
ramento da discussão, prevista 
para ter início hoje (12) (ABr).

O peso de cubanos no programa, que era de 79% em 2014, agora 

está em um total de 57%.

Quatro anos após ser lança-
do, o programa Mais Médicos 
já atinge a marca de 6 mil 
profi ssionais brasileiros, repre-
sentando um terço do total. O 
número faz parte de um esforço 
do Ministério da Saúde para au-
mentar a participação nacional 
dentro do programa, que seguiu 
novos rumos após a saída do PT 
do governo federal. A mudança 
foi bem vista pelas entidades 
médicas e vem se tornando uma 
das prioridades do ministro da 
pasta, Ricardo Barros. 

O deputado Eduardo Barbosa 
(PSDB-MG) destaca a valoriza-
ção do profi ssional brasileiro 
nesse processo. “O programa 
é necessário porque nós temos 
um vazio de assistentes profi s-
sionais, e atrair o profi ssional 
brasileiro para ocupar esses 
espaços é fundamental por-
que signifi ca a continuidade 
permanente dessa assistência, 
independentemente de parce-
rias temporárias. Vejo com bons 
olhos e temos que continuar 
provocando essa substituição”, 
afi rmou.
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Câmara pode votar parecer sobre 
denúncia contra Temer até sexta-feira
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), 
disse que espera ser possível votar a denúncia do presidente da República, Michel Temer, até sexta-
feira (14), mas ele negou que o governo tenha pedido pressa à comissão

que seja defi nido um horário 
máximo para a discussão e para 
que o relatório seja votado. 

“O acordo permite uma 
coisa que não é razoável. Não 
queremos acelerar a discussão, 
mas gostaríamos de ter um dia 
e hora marcados para votar”, 

disse. O líder do governo no 
Congresso, deputado André 
Moura (PSC-SE), adiantou que 
trabalha para tentar votar o pro-
cesso na CCJ até amanhã (13), 
e levar o assunto a Plenário já 
na sexta-feira. Marun e alguns 
outros deputados do PMDB 

também cobraram uma posi-
ção do próprio partido sobre o 
relatório do deputado Sergio 
Zveiter (PMDB-RJ). “Não sei se 
é o caso de o deputado sair do 
partido, porque defendeu uma 
punição mesmo sem provas”, 
disse Marun (Ag.Câmara).

Cientistas apontam ‘cortes 
dramáticos’ na área de pesquisa

A partir de 2018, os gastos 
federais só poderão aumentar 
de acordo com a infl ação. As 
áreas de educação e saúde 
fi caram de fora desse limite. 
“Será que a área de ciência 
e tecnologia não merece um 
tratamento diferenciado? Acho 
que ela tem que ser uma das 
escolhas do país”, disse Viana. 
Os participantes da audiência 
disseram temer que a situação 
se agrave em 2018, quando 
serão usados como parâmetro 
os valores gastos este ano. Para 
eles, os cortes em pesquisa e 
desenvolvimento são um erro 
estratégico. 

“Ciência, tecnologia, ino-
vação e educação não são 
gastos”, disse Helena Nader, 
presidente da SBPC. “São 
investimentos. Não é que 
sejam melhores que outras 
pastas, mas são estratégicas 
e no longo prazo vão permitir 
ao país sair da crise”. Segundo 
Álvaro Toubes Prata, secre-
tário de Desenvolvimento 
Tecnológico do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, o Brasil 
investe cerca de 1,2% do PIB 
em ciência e tecnologia, índice 
considerado baixo para os 
padrões internacionais (Ag.
Senado). 

Programa Mais Médicos prioriza 
brasileiros e amplia profi ssionais

O peso de cubanos no progra-
ma, que era de 79% em 2014, 
agora está em um total de 57%. 
O Mais Médicos também deu 
um salto no alcance territorial 
no último ano, passando de 
3.785 municípios atendidos 
para os atuais 4.058, além de 
23 Dseis (Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas). Eduardo 
Barbosa apoia a entrada de 
mais brasileiros no programa e 
elogia o trabalho dos médicos 
estrangeiros no Brasil.

“Na prática, eu não vi tantos 
problemas que surgiram com 

a participação dos médicos 
cubanos. Foram muito bem 
recebidos e a avaliação de uma 
forma geral é muito positiva. 
Acho que surpreenderam po-
sitivamente, e ocuparam um 
espaço nesses vazios”, opinou. 
O governo também mudou al-
gumas regras nos editais para 
facilitar a entrada dos brasi-
leiros. Agora, os candidatos 
informam quatro localidades 
onde querem trabalhar. Se não 
for alocado na primeira opção, 
o interessado escolhe uma das 
secundárias (psdbnacamara).

Sérgio Zveiter nega 
eventual saída do PMDB


