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POLÍTICA

Planalto tem plano 
para mudar impostos

REFORMA TRIBUTÁRIA
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, entrega projeto a líderes dos
partidos aliados e promete protocolá-lo no Congresso na quinta-feira
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Não sei se é só piada ou se tem algo de verdade, mas
consta que em 1989 certo líder político da China re-
cusou-se a dar opinião sobre a Revolução Francesa
quando desembarcou em Paris para participar da

comemoração do bicentenário dela. “É cedo demais para
uma avaliação”, ponderou. Ainda que seja só lenda, faz senti-
do. Pouco mais de dois séculos depois, a insurreição que aca-
bou por levar Luís XVI e Maria Antonieta à guilhotina ainda é
objeto de controvérsia .

A historiografia antiliberal, por exemplo, debita a emer-
gência do marxismo e das revoluções proletário-socialistas
do século 20 na conta dos rebeldes que derrubaram a Basti-
lha em 14 de julho de 1789. Sem, é claro, esquecer de jogar
parte da culpa nos intelectuais iluministas que forneceram o
substrato teórico e filosófico para questionar coisas sagra-
das, como o direito divino dos reis, a servidão e a ausência de
igualdade de direitos.

Já quem enxerga a História do pólo oposto afirma que o
Terror, simbolizado em Maximilien de Robespierre, foi um
mal necessário, a demonstrar que a violência revolucionária
é a parteira da História. E que sem o Comitê de Salvação Pú-
blica não teria havido Napoleão Bonaparte. Ao qual por justi-
ça, devem ser creditados muitos dos méritos pelas atuais ta-
xas democráticas na Europa Ocidental. Ainda que o serviço
tivese que ser completado por americanos e russos mais de
um século depois.

Fazer julgamentos históricos é mesmo complicado. Vamos
tomar, por exemplo, a Grande Revolta Judaica contra a domi-
nação do Império Romano, cerca de quatro décadas após a
crucificação de Jesus. Um de seus episódios mais famosos foi
o cerco a Masada, uma fortaleza no topo de um plateau no
deserto da Judéia, às margens do Mar Morto. Ali, um punha-
do de radicais, os zelotes, coroaram com o suicídio coletivo a
feroz resistência que vinham antepondo às legiões romanas.

Os resultados práticos da revolta foram desastrosos para os
judeus. O Templo de Jerusalém foi destruído e teve início uma
diáspora de quase 20 séculos. Ainda hoje, quem visita Roma vê
no arco de Tito a imagem
esculpida dos legionários
carregando, como um tro-
féu, o candelabro principal
retirado do Templo. Sobre
cujos restos repousam
agora dois dos mais im-
portantes lugares santos
do Islã: as mesquitas da
Rocha (a de cúpula doura-
da, lugar de onde Muham-
mad subiu ao céu) e de Al-
Aqsa (onde se deflagrou a
segunda Intifada).

Fidel Castro deixou de-
finitivamente nesta sema-
na as funções de Estado
em Cuba. Sua saúde pre-
cária precipitou a decisão.
Tudo indica que o gesto
do líder cubano marca a
culminância de uma tran-
sição interna de poder no
Partido Comunista, uma
página virada. Fidel agora
é História, ainda que — diferentemente de Getúlio Vargas —
tenha entrado nela antes mesmo de deixar a vida.

Eu prefiro aderir à piada do chinês em Paris e fugir de um
juízo histórico da Revolução Cubana. Até para não ver cobra-
das conclusões definitivas sobre outros fatos, anteriores. Co-
mo os dois exemplos citados no começo desta coluna.

O uso indiscriminado do terror, por exemplo, deveria le-
var-me a condenar decisivamente a Revolução Francesa. Já as
tragédias humanas decorrentes da Grande Revolta Judaica do
início da Era Cristã na Judéia não deixariam alternativa: por
um ângulo puramente pragmático, afrontar Roma foi mesmo
uma grande estupidez, decorrente de um fanatismo incom-
patível com a lógica política fria e até com a civilização.

Há situações, entretanto, em que os povos estão dispostos
a enveredar por caminhos extremos sob o impulso do orgu-
lho nacional, ainda que isso vá lhes trazer imensos sofrimen-
tos. A Revolução Cubana de 1959 não foi um fato isolado, um
raio em céu azul no Caribe. A trajetória da ilha na sua luta pe-
la independência antes de Fidel é uma sucessão de sonhos
que se alternam com frustrações, de promessas e traições
vindas do grande irmão que repousa poucas milhas ao norte.

O processo político cubano tem mais a ver com o patrio-
tismo do que com o socialismo — ainda que nas circunstân-
cias de países como Cuba seja difícil separar os dois vetores.
A simpatia que a revolução liderada por Fidel desperta está
relacionada com a resistência heróica ao domínio colonial e
com o avanço inegável de conquistas sociais num país cari-
benho que tinha tudo para repetir as trágicas experiências
nas nações marcadas pela escravidão, pela monocultura e
pela dominação externa. 

É um bom debate, e que tem tudo para se estender por
largo tempo. Como recomenda a sabedoria oriental, trata-se
de travá-lo com paciência.
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HÁ SITUAÇÕES EM QUE
OS POVOS ESTÃO
DISPOSTOS A
ENVEREDAR POR
CAMINHOS EXTREMOS
SOB O IMPULSO DO
ORGULHO NACIONAL,
AINDA QUE ISSO VÁ
LHES TRAZER IMENSOS
SOFRIMENTOS. A
REVOLUÇÃO CUBANA DE
1959 NÃO FOI UM FATO
ISOLADO, UM RAIO EM
CÉU AZUL NO CARIBE.

PONTO A PONTO

Conheça as principais mudanças no sistema 
de impostos propostas pelo governo

IVA federal

O Imposto sobre Valor
Agregado (IVA) federal
unificará outros cinco
tributos: a Contribuição
Social sobre Lucro Líquido
(CSLL), a Contribuição de
Intervenção do Domínio
Econômico (Cide), o
Programa de Integração
Social (PIS), o Programa de
Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep) e a
Contribuição para o
Financiamento da
Seguridade Social (Cofins). 

Fim do salário-educação

O tributo, cuja alíquota é
de 2,5%, deixa de incidir
sobre a folha de pagamento,

desonerando as empresas.
Os recursos correspondentes
passam a ser transferidos
diretamente do Tesouro
Nacional para o Ministério da
Educação.

ICMS renovado

O Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e
Serviços estadual será
renovado em um prazo que
começa dois anos após a
aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional
(PEC) e vai até 2016. O
imposto passará a ser
cobrado no destino do
produto, sobre o
faturamento, e não mais na
origem, sobre o valor do
produto. 

MARIANA MAINENTI
DA EQUIPE DO CORREIO

O governo apresentou on-
tem aos líderes da base
aliada o projeto de refor-
ma tributária que será

encaminhado ao Congresso na
próxima quinta-feira. As mudan-
ças foram explicadas aos parla-
mentares pelo ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, durante a
reunião do Conselho Político no
Palácio do Planalto. Os líderes go-
vernistas mostraram otimismo
após a reunião.

“Se nós enfrentarmos no Con-
gresso Nacional um tema dessa
relevância fazendo disputas polí-
ticas, estaremos perdendo uma
grande oportunidade para racio-
nalizar o sistema tributário brasi-
leiro. Então, a sociedade espera
que os partidos de oposição e de
situação encarem o tema como
de Estado, um tema para o desen-
volvimento nacional e não um te-
ma para fazer a disputa política
eleitoral”, declarou à imprensa o
líder do PT na Câmara, Maurício
Rands (PE), após a apresentação
de Mantega. O deputado elogiou
a proposta. “Ela é factível. A estru-
tura foi montada em cima da sim-
plificação tributária”, afirmou. 

O Executivo tenta há mais de
10 anos realizar uma reforma tri-
butária no país, mas sempre es-
barra em dificuldades como a falta
de consenso sobre o tema e os en-
traves no Congresso. Este ano, a
principal dificuldade para a trami-

baldi Alves (PMDB-RN), tam-
bém mostrou-se otimista em re-
lação à aprovação da reforma,
mas defendeu que o governo dia-
logue com os parlamentares. “O
governo tem que dialogar se qui-
ser aprovar a reforma tributária.
O governo está dando conheci-
mento (da reforma) aos setores
interessados. Isso vai permitir
que, quando a matéria chegar ao
Congresso, tenhamos uma certa
aceleração”, afirmou.

Por sua vez, o presidente da
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), Armando Monteiro,
considera que fatores econômi-
cos também podem favorecer o
projeto. “O crescimento econô-
mico do país pode facilitar a tra-
mitação. O custo de transição do
sistema pode ser melhor incorpo-
rado agora. Em 2003, a economia
estava mais apertada e a reforma
tributária era vista como forma de
aumentar a arrecadação. Hoje,
não”, afirmou ele, que também
participou no Palácio do Planalto
da reunião de avaliação do Fórum
Nacional da Previdência Social. 

O fórum, criado há cerca de
um ano, deveria ter apresentado
ontem ao presidente Luiz Inácio
Lula da Silva uma proposta sobre
a Previdência a ser encaminhada
ao Congresso. No entanto, não
houve consenso sobre temas co-
mo idade mínima e tempo de
contribuição, e o próprio presi-
dente considerou que o assunto
não deveria ser levado neste mo-
mento aos congressistas.

tação está nas eleições municipais,
que demandarão a atenção dos
parlamentares. Além disso, os
congressistas se ocuparão com os
holofotes da CPI dos Cartões. A
favor da proposta, analisam os
parlamentares, está o fato de ela
estar mais bem formatada do que

as anteriores, na opinião deles.
“Ela é bem mais amadurecida do
que a PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) de 2003, do início
do governo Lula”, afirma Rands. 

Fator externo
O presidente do Senado, Gari-

Pela primeira vez desde o iní-
cio das discussões sobre refor-
ma tributária, o governo federal
incluiu no projeto itens que, na
prática, retiram dinheiro de seu
caixa na direção dos cofres esta-
duais e municipais. Uma série
de contribuições que hoje ficam
no Tesouro Nacional serão
transformadas num imposto, o
que significa que terão de ser
obrigatoriamente repartidas
com governadores e prefeitos. 

A reforma propõe ainda que
o salário-educação deixe de ser
descontado na folha de paga-
mento e passe a ser transferido
diretamente do Tesouro para o
Ministério da Educação, como
forma de desonerar as empre-
sas e gerar empregos. O texto
prevê ainda a unificação de cin-
co tributos federais em um só,

além da alteração da cobrança
no Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) estadual.

O líder do PT na Câmara,
Maurício Rands (PE), destacou a
importância do fim da incidên-
cia do salário-educação sobre a
folha de pagamento. A alíquota
desse imposto eqüivale a 2,5%
dos salários. “Retira-se o salário-
educação de 2,5% (da folha de
pagamento) e o recurso corres-
pondente passa a ser destinado
ao Ministério da Educação a
partir da verba única do Tesou-
ro”, explicou Rands. 

O Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) estadual passará a ser
cobrado no destino do produto,
sobre o faturamento, e não na
origem, sobre o valor da nota

fiscal. Ele será renovado em um
prazo que começa dois anos
após a aprovação da Proposta
de Emenda Constitucional
(PEC) e vai até 2016. 

Rands explicou ainda que o
texto propõe a criação do Im-
posto sobre Valor Agregado
(IVA) federal, unificando nesse
novo tributo a Contribuição So-
cial sobre Lucro Líquido (CS-
LL), a Contribuição de Inter-
venção do Domínio Econômi-
co (Cide), o Programa de Inte-
gração Social (PIS), o Programa
de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep) e a
Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social
(Cofins). É aqui que se dará a
descentralização fiscal.

Segundo o parlamentar, a ba-
se de arrecadação será montada

a partir da soma das receitas ob-
tidas com o IVA e o Imposto so-
bre Produção Industrial (IPI),
que será mantido. É a partir des-
se total que será feita a distribui-
ção entre estados e municípios.
“Ela aponta para uma maior jus-
tiça na repartição tributária en-
tre os estados”, disse.

O líder do PR na Câmara,
Luciano Castro (RR), que tam-
bém participou da reunião,
elogiou o projeto apresentado
ontem, mas afirmou que o seu
partido vai propor que a ques-
tão da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financei-
ra (CPMF) volte a ser incluída
na pauta de discussão. Para o
líder do PT na Casa, no entan-
to, o assunto está encerrado. “A
CPMF é página virada”, descar-
tou Rands. (MM)

Governo já admite repartir o bolo

MANTEGA (TERNO PRETO, À ESQUERDA), AO LADO DOS ARTICULADORES DO PRESIDENTE: REFORMA DESONERA FOLHA DE PAGAMENTOS, COMO QUER O EMPRESARIADO
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