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E ntre os grandes países do mundo em
território, o Brasil é o único no qual a
questão fundiária permanece como
um problema nacional sem solução.

Essa peculiaridade se deve ao nosso históri-
co de modernizações conservadoras. Somos
uma nação que obteve a independência
sem revogar a escravidão e proclamou a Re-
pública sem fazer a reforma agrária. Ao lon-
go de cinco séculos, o latifúndio vem se reci-
clando para não morrer. Agora mesmo, a
grande propriedade produtora de açúcar e
álcool é louvada pelo presidente da Repúbli-
ca como a nova heroína na batalha para tor-
nar o Brasil um campeão mundial nos bio-
combustíveis.

A defesa do latifúndio tem sido historica-
mente associada à direita, mas não deixa de
ser curioso que a reforma agrária e a ques-
tão fundiária tenham permanecido no lim-
bo durante o governo do PT. Não há diferen-
ça qualitativa entre o tratamento dado ao
problema nesta administração e nas ante-
riores. Os assentamentos seguem em passo
de tartaruga, e a nova desculpa é que os re-
cursos oficiais devem ser investidos na ele-
vação da qualidade de vida dos assentados.
Ou seja, para o governo do PT a reforma
agrária é uma questão social, e não socioe-
conômica. Não se nota qualquer preocupa-
ção governamental com a liberação de for-
ças produtivas no campo a partir da demo-
cratização da propriedade territorial.

A elite brasileira tem sido competente
para dar sobrevida ao latifúndio, que vem si-
lenciosamente se modernizando em aliança
com o capital. Mas seria injusto debitar essa
“via prussiana” apenas na conta da direita. A
esquerda é a nova sócia da direita no conge-
lamento da reforma agrária no Brasil. E uma
das razões é que, a pretexto de combater o
neoliberalismo, a esquerda brasileira e os
movimentos sociais que deveriam repre-
sentar a força transformadora no campo es-
tão aprisionados pela lógica do preservacio-
nismo cego, pela ortodoxia do ambientalis-
mo global.

Se quisermos encontrar terra disponível
em grandes quantidades para fazer a refor-
ma agrária no Brasil, basta olhar para o Nor-
te. Mas o destino que as grandes potências
enxergam para a Amazônia é o de reserva in-
tocada. Para que eles, naturalmente, explo-
rem-na de acordo com as suas conveniên-
cias no futuro — quando a água se tornar um
bem mais escasso ainda e quando a biotec-
nologia adquirir o protagonismo projetado
para ela. Toda a pressão sobre o nosso país é
para que deixe a Amazônia como está. E a
esquerda e os movimentos sociais brasilei-
ros, que construíram sua identidade recente
na “luta contra o neoliberalismo”, são hoje
reféns da agenda neoliberal para o Brasil.
Qual é seu coração? Crescer pouco, em no-
me de nossas “responsabilidades planetá-
rias”. Sacrificar o futuro dos jovens de nossas
periferias em troca de recebermos uma me-
dalha de honra como bons guardadores de
jardim zoológico e jardim botânico.

Um governo verdadeiramente patriótico
e popular colocaria no primeiro ponto da
agenda nacional a colonização da Amazô-

nia, centrada na agricultura familiar, no
cooperativismo e no crescimento ambien-
talmente sustentável da produção agrope-
cuária. A Amazônia não é um problema. Ela
é a mãe de todas as soluções. Uma expansão
ordenada na Amazônia será a oportunidade
de uma vida mais próspera para milhões de
brasileiros. Teremos uma base demográfica
para consolidar nossa soberania sobre a
fronteira norte do Brasil. Criaremos uma ba-
se material para melhor integrar os países e
povos do continente. E estaremos munidos
de uma política ambientalmente eficaz. Ho-
je, por não oferecer alternativas econômicas
para a maioria, o preservacionismo cego an-
da de mãos dadas com a devastação.

Mais cedo ou mais tarde, o Brasil terá que

se voltar para a Amazônia. A própria Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
reconheceu a importância do tema e o ado-
tou para a Campanha da Fraternidade deste
ano. Aliás, as dificuldades vividas pela Igreja
Católica na abordagem da questão amazô-
nica sintetizam de algum modo os impasses
nacionais relacionados à região. Por que o
catolicismo perdeu espaço na Amazônia?
Também porque talvez tenha deixado de re-
presentar, para o homem e a mulher locais,
uma fé relacionada ao progresso, à melhoria
da qualidade de vida e à prosperidade. O
que não deixa de ser paradoxal, já que a
Igreja Católica talvez seja quem lute há mais
tempo pelo primado da agricultura familiar
em nosso país.
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Recente decisão do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), assegurando que o
mandato parlamentar pertence ao
partido político, não ao parlamentar,

e considerando ser proporcional o sistema
eleitoral vigente para eleição de deputados e
veadores, mostra quão vagarosa tem sido
nossa Justiça. Menos lenta, contudo, que o
próprio Legislativo, que vive a anunciar, po-
rém não concretiza, diversas reformas, como
a eleitoral, agora na expectativa de acontecer. 

Mas, se acontecer, será para melhor, ou
para pior, como ocorreu até aqui com a refor-
ma tributária, tão descentralizadora, na ver-
são do constituinte de 1988, e tão pesada e
centralizadora depois? A mudança na ordem
tributária consagrou o estilo do Executivo fe-
deral pós-88, com o uso de medida provisória
e apoio congressual. Quem centraliza o di-
nheiro centraliza o poder. Assim, temo que a
reforma política possa vir para pior. Eis que

anunciam a adoção da "lista partidária ple-
na" para deputados, em vez de mudar na di-
reção do sistema distrital, vinculando o can-
didato eleito à base eleitoral e, assim, plena-
mente identificado com o eleitor.

Na lista plena, razão maior terá a Justiça
Eleitoral para decidir que o mandato é do
partido. Nela, o eleitor corre o risco de nem
sequer saber o nome do candidato que ele-
geu. Votou em um da lista, mas elegeu outro
que a “ordem” partidária, não a ordem do
eleitor, pensou escolher. Minha expectativa,
já na Constituinte, era a de que iríamos evo-
luir para sistema mais democrático — o par-
lamentarismo com forte apoio no voto dis-
trital misto — não do americano puro. 

Também parecia necessário recusar o
modelo distrital alemão, no qual metade
das vagas é por "lista partidária plena", mas
adotar o de Milton Campos. Nesse modelo,
os candidatos concorrem no distrito eleito-
ral, cara a cara com o eleitor, e disputam
duas vagas, a majoritária-distrital e a pro-
porcional. O mais votado será eleito pelo
primeiro critério de escolha, o majoritário. A
votação do segundo o classifica para as va-
gas proporcionais do partido, calculadas na

soma segundo a proporcionalidade dos
candidatos no estado. 

Quanto ao sistema de governo, se não qui-
serem o parlamentarismo, ao menos que se
aperfeiçoe o presidencialismo, tomando por
base o que preconizou Borges de Medeiros no
livro O poder moderador na República presi-
dencial, publicado em 1933, em Recife (PE),
durante o “exílio-gaúcho" que lhe foi imposto
por Getúlio. Esse modelo, de certa maneira,
foi adotado por Portugal e França, com o pre-
sidencialismo de gabinete. O presidente da
República, eleito diretamente por sufrágio
popular, seria o chefe de Estado. O chefe de
governo seria o primeiro-ministro, governan-
do com os demais membros do gabinete.

O presidente poderia dissolver o Con-
gresso e convocar nova eleição em caso de
impasse na formação do programa de go-
verno. Por sua vez, o chefe da nação não se-
ria passível de destituição conclusiva pelo
impeachment, como o foi o presidente Co-
llor, mas mediante confirmação por plebis-
cito. Essas seriam mudanças importantes,
que deveriam ser introduzidas nas reformas
política e eleitoral para fortalecer democra-
cia brasileira.

Reforma política para melhor?
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C om a globalização e os mercados cada vez
mais competitivos, todo empresário procura
reduzir custos de forma a não perder clientes
diante dos concorrentes. Um dos itens que

sempre fez diferença no planejamento estratégico
das empresas foi o planejamento tributário, ou seja, a
redução lícita da carga tributária. Nesse sentido, o
projeto de lei apresentado pelo Ministério da Fazen-
da pretende regulamentar o parágrafo único do arti-
go 116 do Código Tributário Nacional (CTN), que, por
sua vez, já havia sido alterado pela Lei Complementar
n° 104, de 10.1.01.

É importante dizer que, quando surgiu a Lei Com-
plementar nº 104/01, o artigo 116 não era auto-aplicá-
vel, pois carecia de lei que o regulamentasse. Apesar
disso, como o intuito da norma era inibir os contri-
buintes da realização de operações de planejamento
tributário, havia a preocupação de como isso seria im-
plementado e até onde iria a ação do fisco na descon-
sideração das operações realizadas pelas empresas.

Parece que os temores dos contribuintes se concre-
tizaram, pois o Projeto de Lei n° 536/07, em seus arti-
gos 1° a 7°, ressuscita os procedimentos e problemas
que os artigos 13 a 19 da MP n° 66/02 trouxeram aos
contribuintes, ao tentar regulamentar a norma antie-
lisão, rechaçada pelos contribuintes e pela sociedade,
não sendo aprovada e convertida em lei.

O projeto apresentado pelo Ministro da Fazenda
dá poderes ao fisco de autuar os contribuintes de
maneira arbitrária e subjetiva, desconsiderando
operações legítimas por eles praticadas. A criação da
norma antielisão (para evitar o planejamento tribu-
tário) é um contra-senso, pois desestimula a prática
de atos lícitos por parte dos contribuintes visando à
economia tributária. Ou seja, induz as empresas a
procurarem o caminho mais oneroso, do ponto de
vista tributário, para evitar questionamentos por
parte da fiscalização, que pode desconsiderar a ope-
ração realizada. Essa desconsideração só ocorre do
ponto de vista tributário, pois o fisco não tem pode-
res para desconstituir operação do ponto de vista co-
mercial ou civil.

Se o intuito do legislador era coibir a prática da so-
negação fiscal, não havia necessidade da alteração do
artigo 116 do CTN e da edição desse projeto de lei. Há
na legislação tributária previsão expressa no artigo
149 do CTN, em que o lançamento pode ser revisto de
ofício pelo fisco, caso haja prática de atos ilícitos (so-
negação, simulação ou fraude) por parte dos contri-
buintes, atos esses que realmente devem ser combati-
dos e evitados.

Com relação à norma antielisão fiscal, o projeto de
lei prevê que são passíveis de desconsideração os atos
ou negócios jurídicos que tenham a finalidade de dis-
simular, evitar, postergar ou ocultar os reais elemen-
tos do fato gerador do tributo. Se a intenção do legisla-
dor era inibir a prática de operações só com o intuito
de obter benefício fiscal, sem conteúdo econômico
(business purpose), a exemplo do que ocorre em ou-
tros países, ele deveria ter sido claro e objetivo em de-
finir o conceito, coisa que não fez. 

A maneira que a norma está redigida dá poderes ao
fisco de fazer o que bem entender em relação a des-
consideração, não havendo critérios objetivos nem li-
mites para a sua atuação. Estamos diante da violação
do princípio da legalidade e tipicidade tributária, pois
a norma deve definir claramente o fato gerador do tri-
buto, não podendo se aplicar a analogia para esse fim,
nos termos do artigo 108 do CTN.

O projeto de lei, ao inibir os contribuintes em esco-
lher a forma que uma operação poderá ser realizada,
também fere os princípios constitucionais da segu-
rança jurídica, livre iniciativa e o da propriedade pri-
vada. Sendo assim, se o contribuinte optou por uma
forma menos onerosa ou por um ato que produz o
mesmo resultado econômico daquele que deixou de
praticar, poderá ter seu ato ou negócio jurídico des-
considerado pela autoridade administrativa fiscal,
mediante despacho fundamentado. Ou seja, o projeto
de lei mantém o problema enfrentado pelos contri-
buintes — a autoridade fiscal continua a interpretar e
aplicar a lei como se juiz fosse.

Se a autoridade fiscal desconsiderar o ato, o contri-
buinte terá 30 dias, da data em que foi cientificado do
despacho, para efetuar o pagamento dos tributos com
acréscimo de juros e multa de mora. A falta de tal pa-
gamento enseja o lançamento do respectivo débito
tributário, mediante a lavratura de auto de infração,
com aplicação de multa de ofício. A partir da cientifi-
cação do contribuinte sobre o lançamento, inicia-se o
prazo de 30 dias para que o contribuinte apresente a
impugnação, a fim de contestar o despacho da autori-
dade fiscal. Podemos observar que o projeto de lei não
traz vantagens ou aplicação de justiça ao contribuin-
te, simplesmente difere o problema que será enfrenta-
do por ele — o de ter que se defender de uma autua-
ção absurda e arbitrária. 

Podemos concluir também que o projeto de lei dá
poderes à fiscalização de tributar as empresas me-
diante analogia, o que é expressamente vedado pelo
artigo 108 do CTN. Além disso, dá poderes discricio-
nários à fiscalização que ferem os princípios consti-
tucionais dos contribuintes, tais como o da legalida-
de, da segurança jurídica, da livre iniciativa e da pro-
priedade privada, que devem ser combatidos pelos
contribuintes.

Esquerda e 
direita, sócias


