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reforma da estrutura tributária brasileira é uma
A
necessidade proclamada por todos, economistas e financistas e pelo próprio Governo, mas, infelizmente, ainda
não concretizada.
Os aumentos de impostos solicitados pelos Podêres
Públicos não decorrem de uma política fiscal predeterminada. Destinam-se, apenas, a fazer face a dificuldades financeiras do momento, cobrindo os "deficits''
crônicos da execução orçamentária.
À política de desenvolvimento econômico ora em
execução pelo Governo, deve corresponder um sistema
tributário adequado, a fim de serem devidamente
conhecidas as influências da estrutura fiscal no processo de evolução da economia nacional.
As aspirações nacionais no campo econômico se
orientam por um desejo de independência no que con4
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cerne à importação de produtos manufaturados essenciais, e de certos produtos agrícolas necessários a uma
população que cresce rapidamente. É o eterno problema dos chamados países subdesenvolvidos, de colocarem suas economias em bases sólidas, modificando
suas estruturas econômicas de países produtores e
exportadores de matérias-primas e importadores de
produtos industrializados.
Um plano de desenvolvimento deve basear-se em
fatores os mais diversos. O Estado, para concretizá-lo, pode apelar para os recursos da política monetária, cambial, fiscal e alfandegária.
A reforma da estrutura do sistema tributário nacional deve, portanto, orientar-se no sentido de auxiliar
essa política de desenvolvimento econômico, aumentando os índices de poupança e criando barreiras alfandegárias que protegem certas indústrias cuja produtividade seja inferior à dos países mais adiantados.
"Há dois princípios cujo franco reconhecimento
teria grandes reflexos sobre a política comercial dos
países latino-americanos, tanto em suas relações com
os países industriais como nas relações que conservam
entre si: primeiro, o de que a industrialização - - em
diferentes graus, segundo os países — é uma imposição
inevitável do desenvolvimento econômico; segundo, que
a proteção, numa medida razoável, é, em geral, indispensável à industrialização" (1).
(1) A Cooperação Internacional na Política de Desenvolvivimento Latino.Americano — Nações Unidas — Rio — 1954.

Portanto, no caso de indústrias que não podem
competir com as congêneres estrangeiras, o remédio é
ampará-las por meio de tarifas protecionistas ou de
subsídios.
Outro aspecto importante da política fiscal do
Governo estreitamente ligado a qualquer programa de
desenvolvimento econômico, é o efeito antiinflacionário
da taxação. Por exemplo, o imposto de consumo,
tanto pode ser um meio disciplinador da procura, evitando a aquisição de bens supérfluos, como um fator
inflacionário pelo aumento de preços que provoca nos
bens de consumo, resultando um encarecimento geral
tío custo de vida, e conseqüentes aumentos de salários,
agravando a espiral inflacionária.
"Taxation helps to prevent inflation by
taking spending power away from individuais
and business. There clearly are times, however, when inflation does not occur even though
government expenditures are not financed by
taxes, just as there are times when inflation
occurs even though government expenditures
are financed entirely by taxes. The relation
of taxes to inflation requires more intensive
examination" (2).

(2)

The Feãeral Taxing Process, pág 215 — Roy
. New York — Prentiee-Hall, Inc. 1952.

TÍTULO I

DISCRIMINAÇÃO DE RENDAS

discriminação de rendas, visando assegurar aos
três níveis de Governo, recursos para fazer face às necessidades administrativas, tem sido feita a partir da
República, na própria Constituição Federal.
Em nossa primeira Constituição, outorgada pelo
Imperador D. PEDRO I, em 23 de dezembro de 1823, não
havia discriminação de rendas, uma vez que todas as
despesas eram feitas pelo Governo central, em face da
não existência de autonomia provincial.
O ar t. 171 da Constituição do Império prescrevia:
"Todas as contribuições diretas, a exceção
daquelas que estiverem aplicadas aos juros e
amortizações da dívida pública, serão anualmente estabelecidas pela Assembléia-Geral,
mas continuarão até que se publique a sua
derrogação, ou sejam substituídas por outras",
C)

O Ato Adicional de 1934, descentralizando o sistema
político e administrativo do Império e reconhecendo o
direito das Assembléias Legislativas Provinciais de legislarem sobre a fixação das despesas provinciais e municipais e, conseqüentemente, sobre os impostos, determinaria a necessidade de uma discriminação de rendas
que veio por força da Lei n.° 99, de 3i de outubro de
1835, especificando apenas os impostos gerais, deixando
o campo remanescente à livre concorrência das Províncias e Municípios.

dos Municípios e transferindo aos Estados, o imposto
de vendas e consignações.
O art. 13 da aludida Carta Magna de 1934 deferiu
aos Municípios os seguintes impostos:
a) territorial urbano;
b) predial;
c) licença;
ã) diversões públicas;
e) cedular sobre renda dos imóveis rurais.

Na Constituição de 1891, separou-se, pela primeira
vez, o campo de incidência dos Governos Federal e Estadual, competindo ao primeiro a cobrança de impostos
sobre:

Cabiam-lhe, ainda, de acordo com o art. 8.°, § 2.°
e 10.°, do mesmo diploma legal, metade da arrecadação
geral do imposto de Indústrias e profissões e 20 % do
produto de quaisquer novos impostos que viessem a ser
criados pela União ou pelos Estados.
A Constituição outorgada em 1937 manteve, em
linhas gerais, a discriminação de rendas da Carta de
1934, suprimindo, entretanto, o imposto cedular sobre
a renda dos imóveis rurais e a participação dos Municípios na arrecadação dos novos impostos.
No regime de discriminação de rendas da atual
Constituição, foram os Municípios muito beneficiados,
não somente com a transferência definitiva do imposto
de indústrias e profissões, como atribuindo-lhes competência para cobrança de impostos sobre atos de sua
economia ou assuntos de sua competência, sendo o
mais importante desses atos o que é expresso no chamado imposto do selo.

c) importação de mercadorias de procedência
estrangeira;
b) consumo;
c) renda e proventos de qualquer natureza;
ã) vendas e consignações.
Aos Estados Federados pertenciam os seguintes
impostos:
a) exportação;
&) territorial;
c) transmissão de propriedade;
ã) indústrias e profissões.
A Constituição de 1934 reforçou as finanças estaduais e municipais, delimitando o carnpo de incidência
10
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Segundo o art. 15, da Constituição de 1946, compete à União decretar impostos sobre:
c) importação de mercadorias de procedência
estrangeira;
&) consumo de mercadorias;
c) produção, comércio, distribuição e consumo de
bens assim como importação e exportação de lubrificantes e de combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer natureza ou origem, estendendo esse regime, no
que for aplicável, aos minerais do país e à energia elétriqa;
d) renda e proventos de qualquer natureza;
e) transferência de fundos para o exterior;
/) negócios de sua economia, atos e instrumentos
regulados por lei federal.
São de competência dos Estados, segundo o artigo
19 da Constituição, os seguintes impostos:
a) propriedade territorial, exceto a urbana;
&) transmissão de propriedade "inter-vivos";
c) transmissão de propriedade "causa-mortis";
d) vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores, inclusive industriais, isenta,
porém, a primeira operação do pequeno produtor, conforme definir a lei estadual;
e) exportação de mercadorias para o estrangeiro,
até o máximo de cinco por cento "ad-valorem", vedados
quaisquer adicionais, podendo o Senado, em casos
12 —

excepcionais, autorizar o aumento, por tempo òeterm?
nado, até o máximo de dez por cento "ad-valorem".
Diz o art. 29 de nossa Carta Constitucional que
além da renda que lhes é atribuída por força dos § § 2. °
e 4. c do art. 15, e dos impostos que, no todo ou em
parte, lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem
aos Municípios os impostos:
a) predial e territorial urbano;
b) de licença;
c) de indústrias e profissões;
d) sobre diversões públicas;
e) sobre atos de sua economia ou assuntos de sua
competência.
A Constituição de 1946 dotou, assim, os Municípios
de mais três fontes de rendas:
a) incorporação do imposto sobre indústrias e
profissões;
b) imposto do selo; e
c) participação nas rendas federais e estaduais.
De acordo com o § 4.° do art. 15, a "União entregará aos Municípios, excluídos os das Capitais, dez por
cento do total que arrecadar do imposto de renda".
Participam, também, os Municípios na arrecadação
dos impostos a que se refere o item III do art. 15, da
Constituição, ou sejam o imposto único sobre combustíveis líquidos e lubrificantes e imposto único sobre
energia elétrica.
— 13

Diz o art. 20 de nossa Carta Magna, que, "quando
a arrecadação estadual de impostos, salvo a de imposto
de exportação, exceder, em Município que não seja o
da Capital, o total das rendas locais de qualquer natureza, o Estado dar-lhe-á anualmente trinta por cento
do excesso arrecadado".
O art. 21 do diploma legal citado, instituiu o chamado campo tributário remanescente, ao estabelecer
que a União e os Estados poderão decretar outros tributos além do que lhes são atribuídos, mas o imposto
federal excluirá o estadual.
"No regime de discriminação de rendas da atual
Constituição que, aliás, reproduz com pequenas alterações o das Cartas de 1034 e 1937, se podem assinalar a r j
seguintes características essenciais:
a) separação dos campos de incidências por meio
da discriminação específica de cada um dos diferentes
podêres;
c) fixação de competência privativa para as diversas unidades políticas, sendo vedada a bitributação;
d) competência concorrente da União e dos Estados na utüisação do campo remanescente, com participação dos três Podêres na renda dos novos tributos;
e) regime do imposto único para os combustíveis
e lubrificantes arrecadados pela União e distribuídos
entre os Estados e Municípios;
H —

/) sistema de subsídios intergovernamentais com
o estabelecimento de contribuição da União e dos Estados em favor dos Municípios" (3).
Pretendem os municipalistas, através de recomendações do IV Congresso Nacional de Municípios, uma
nova discriminação de rendas, sob o fundamento de
que os Municípios não podem cumprir, satisfatória-"
mente, os seus encargos, muito menos alargá-los, justamente por falta de recursos.
A discriminação sugerida é a seguinte:
a) participação na arrecadação do imposto de
consumo;
b) aumento na participação na arrecadação do
imposto de renda que passaria de 10 % para 15 %;
c) transferência por parte dos Estados da competência para cobrança do imposto territorial rural e do
imposto de transmissão de propriedade "inter-vivos".
O assunto já tern sido muito estudado. Recentemente, a Comissão Especial de Juristas que estudou a
Reforma Constitucional, assinalou esse fato relevante:
"No calor desse propósito, esquecem-se
aqueles administradores e seus prosélitos que
a União vive também grave crise de receita, em
que os "deficits" orçamentários, com a conseqüente cobertura por malsinadas emissões,
crescem cada ano que passa, bastando dizer
(3) GSRSON Autíusio DA SILVA — Sistema Tributâr'o Bra.
süeiro — l.» Edição. Rio, 1948, pág. 49.
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que, no presente exercício (1956), se espera
arrecadação muito inferior às despesas calculadas1'.
Concluindo suas judiciosas considerações, salienta
a Comissão que "examinando detidamente os impostos
indicados no Instituto Constitucional como pertencentes à União, chega-se à conclusão de que nenhum deles
pode ser transferido aos Estados e Municípios e que a
única transferência de tributos conveniente é a do imposto de exportação dos Estados para a União, compensando os Estados com a participação na arrecadação
do imposto de renda na base de 5 %\
Transferir qualquer tributo da União para os Estados e Municípios é agravar o "déficit" do orçamento
Federal, provocando nova onda de papel-moeda, com
agravamento da inflação e conseqüente sacrifício do
povo brasileiro.

TÍTULO II

ESTRUTURA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
BRASILEIRO

estrutura do sistema tributário nacional ainda é a
A
mesma do tempo do Brasil-Império, modificando-se,
apenas, a competência constitucional para a cobrança
dos impostos.
O orçamento federal tem sua base financeira nos
impostos indiretos como sejam o imposto de consumo,
importação, selo, e os orçamentos estaduais auferem
substancialmente do imposto de vendas e consignações
as maiores parcelas de seus orçamentos. Entretanto,
os impostos diretos, como sejam o de indústrias e profissões, predial e territorial formam a base da receita
municipal.
O sistema tributário vigente, além de antieconômico, é inteiramente obsoleto e sobretudo falho, quer
no sentido da justiça social, quer no de incentivar ou

16 —
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corrigir as tendências da evolução da economia nacional.
Do ponto de vista econômico, um sistema tributário
deve atingir a três objetivos:
c) de redistribuição da renda nacional;
&) de correção e harmonia do funcionamento da
economia por meio da intervenção financeira, assegurando o equilíbrio entre os diversos setores;
c) de encorajamento das estruturas econômicas
em crises.
A receita de qualquer entidade pública, de um modo
geral, divide-se em três partes principais:
a) rendas não tributárias provenientes de monopólios ou taxas de serviços de utilidade pública;
b) taxação do capital, rendas e proventos do qualquer natureza, ou seja o capital em si, ou a renda produzida; e
c) taxação das utilidades em. sua fase de distribuição ou seja a renda consumida.
As taxas cobradas pela retribuição dos serviços de
utilidade pública ou as rendas de qualquer natureza
provenientes de monopólios do Estado só excepcionalmente, e quando cobradas em excesso, podem influir,
provocando desequilíbrio na vida econômica. No Brasil, as taxas dos serviços de utilidade pública não são
incluídas nos orçamentos.
18 —

Como impostos sobre o capital e a renda encontramos o imposto territorial, predial, indústrias e profissões e o imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza.
A renda consumida é gravada por meio do imposto
de consumo, vendas e consignações, importação e exportação .
A estrutura tributária nacional repousa, como
vimos, tradicionalmente, nos impostos indiretos. No
Império predominava o imposto de importação e na
República, até a Segunda Guerra Mundial, o mesmo
imposto era a viga mestra da receita federal.
A Guerra Mundial iniciada em 1914 trouxe as primeiras dificuldades na arrecadação de nossos tributos
pela paralisação quase completa do comércio internacional, e conseqüente queda da produtividade do imposto de importação.
Esse fato determinou o incremento da taxação
sobre o consumo, sendo desta época a elevação das taxas
sobre bebidas, conservas, tecidos, sal, calçados e a criação de novos tributos sobre a manteiga, café e o açúcar.
Terminada a Guerra Mundial, voltou o imposto de
importação a predominar na arrecadação federal até o
início da Segunda Guerra Mundial, em 1939.
O quadro abaixo, mostrando a composição das
rendas federais até 1939, ilustra o nosso raciocínio;
— 19

PERCENTAGENS
IMPOSTOS

1939

1934

1935

1936

1937

1938

Consumo

28,44

27,43

30,12

28,89

35,15

38,74

Importação

46,51

47,91

50,31

50,83

43,32

38,90

8,47

8,22

9,91

10,06

11,82

12,18

16,58

16,44

9,66

10,22

9,73

10,18

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Renda
Selo e afins

A variedade de impostos no Brasil tornou o nosso
sistema tributário bastante complicado, dificultando a
fiscalização e o próprio recolhimento dos tributos.
O índice de taxação, computando-se os orçamentos
estaduais, municipais e autárquicos e comparando-se
com a renda nacional é relativamente alto, se bem que
mal distribuído pelas diferentes camadas da população.
O orçamento nacional tende a uma absorção já
considerada quase excessiva da Renda Nacional, conforme se vê do Quadro n.° I.
QUADRO N.° I

RENDA, RECEITA E DESPESA NACIONAL

A partir do ano de 1940 o imposto de consumo
começou a superar o imposto de importação, rendendo
naquele ano a quantia de Cr$ 1.053.747.000,00 ou seja
38,69 por cento da receita, enquanto pelo imposto de
importação o Tesouro arrecadava apenas Cr$
977.514.000,00.
A supremacia do imposto de consumo predominou
até 1944, quando o imposto de renda passou a comandar a arrecadação federal. Em 1945, reagiu a arrecadação do imposto de consumo, com Cr$
2.832.166.000,00 contra Cr§ 2,. 349.783.000,00 do imposto de renda, que passou novamente a ocupar o 2.°
lugar no quadro da receita federal, situação que continuou até 1952, quando o imposto de renda assumiu
definitivamente a liderança da arrecadação.

20 —

(Bilhões de cruzeiros)

ANO

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

KENDA
NACIONAL

158.5
180.7
210.8
252.0
293.1
358.1
441.5
551.1
G91.1

RECEITA
NACIONAL

DESPESA
NACIONAL

29 . 714

30.970

35.593
40.542
55.078
62.514
75.018
90.700
117.180
145.626

39.631
47.405
53.690
66.507
83.410
96.889
129.654
189.791

Fontes: Serviço de Estatística Econômica e Financeira do Ministério
da Fazenda, e Conjuntura Econômica.
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Em 1948 os orçamentos estaduais e municipais e o
federal absorviam apenas 19 % da renda nacional, percentagem essa que subiu para 21 % em 1952, sern levar
em conta a receita das autarquias.
No exercício passado, computando-se os orçamentos das autarquias estimados em 26 bilhões de cruzeiros
e o imposto único sobre combustíveis líquidos e lubrificantes líquidos e gasosos, estimado em 10 bilhões de
cruzeiros, teremos consumidos pelos podêres públicos
33 % da Renda Nacional.
Em outros países de economia mais sólida e altamente desenvolvidos como os Estados Unidos, Inglaterra e França, o orçamento absorve de 28 % a 32 %
da Renda Nacional. É de se concluir que no Brasil a
taxação já está atingindo um índice elevado e sobretudo desigual, com predominância de 68 % da receita
nacional em impostos indiretos que taxam a renda
consumida, atingindo, principalmente, as classes menos
favorecidas pela incidência fiscal em produtos de primeira necessidade.
Se consultarmos o quadro n.° II, veremos que em
1948 a receita nacional era apenas 30 % superior ao
papel-moeda em circulação e inferior aos meios de pagamentos em 58 %.
No exercício de 1946, o panorama modificou-se
completamente: a receita nacional passou a ser 55 %
superior ao papel-moeda em circulação e inferior a 65 %
dos meios de pagamentos disponíveis.
22 —

QUADRO N." II

RECEITA NACIONAL, PAPEL-MOEDA E MEIOS DE PAGAMENTOS
(Bilhões de cruzeiros)

ANO

HECEITA
NACIONAL

PAPEL-MOEDA

MEIOS
DE
PAGAMENTOS

1948

29.714

21.698

50.239

1949

35.593

24.045

58.396

1950

40.542

31.205

78.260

1951

55.078

35.319

90.693

1952

62.514

39.280

104.155

1953

75.018

47.002

124.070

1954

90.700

59.039

151.482

1955

117.180

69.340

177.923

1956

145.626

80.819

217.283

fonte: Serviço de Estatística Econômica e Financeira do Ministério da
Fazenda.
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TÍTULO III

PRINCIPAIS IMPOSTOS FEDERAIS
CAPÍTULO I
TAXAÇÃO DA RENDA PRODUZIDA

Seção l — Imposto de Renda

E MBORA existindo desde o ano de 1913 com o nome
de imposto sobre dividendos, somente em 1924 foi incor1

porado ao sistema fiscal brasileiro com o nome de Imposto de Renda por força da Lei n.° 4.783, de 31 de
dezembro de 1923, que orçou a receita geral da União
para o exercício seguinte.
Estabelecia o citado dispositivo legal que os rendimentos seriam classificados em quatro categorias, sem
distinção de pessoa jurídica ou física.
Pela Lei de Meios n.° 4.984, de 31 de dezembro
de 1925, os contribuintes foram divididos em dois grupos: pessoas físicas e pessoas jurídicas, pagando, respectivamente, taxas variáveis de 3 % a 5 % e de
3 % a 6 %.
25

Esta situação permaneceu até 1930, quando o Decreto n.° 19.550 introduziu novas modificações, aumentando o mínimo de isenção que era de Cr$
6.000,00 para Cr$ 10.000,00, e majorando as taxas progressivas que passaram a variar de 10 % a 15 %.
Em 1934, o imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza representava, apenas, 8,47 % da
receita federal, muito inferior ao imposto de consumo,
importação e mesmo o imposto do selo e afins.
No ano de 1939, que marcou o início da Segunda
Guerra Mundial, a arrecadação do imposto de renda
representava 12,18 % da Receita, percentagem inferior
ao total do imposto de importação ainda a principal
fonte de receita, e o imposto de consumo que rendiam,
respectivamente, 38,90 % e 38,74 % .
Como decorrência das operações de guerra e do
bloqueio marítimo da Europa, as transações comerciais
com o Velho Mundo diminuíram de intensidade, perdendo o Brasil os seus maiores mercados — Alemanha
e França — ocasionando uma queda do imposto de
importação e uma ascensão do imposto de consumo,
que 1940 suplantou o de importação com 38,69 % da
receita, contra apenas 37 % do imposto de importação.
Em 1941, rendeu o imposto de renda a quantia de
Cr$ 537.083.000,00, ultrapassando o imposto de importação, permanecendo, porém, o imposto de consumo
como principal fonte da receita federal com Cr$
1.185.496.000,00. •
26 —

Nos anos subseqüentes, continuou o imposto de
renda a aumentar sua participação na receita até suplantar o imposto de consumo em 1944, quando o
Tesouro arrecadou a apreciável soma de Cr$
2.037.306.000,00, contra Cr$ 1.947.126.000,00 do
imposto de consumo.
O Decreto-lei n.° 9.330, de 10 de junho de 1946,
criando o imposto sobre o lucro apurado na venda de
propriedades imobiliárias, por pessoas físicas, reforçaria a arrecadação da rubrica, que em 1947 rendia
Cr$ 3.901.808.000,00.
Outra reforma de grande repercussão na produtividade do imposto sobre a renda, foi a realizada pela
Lei n.° 154, de 25 de novembro de 1947, que incorporou
os adicionais instituídos pelo Decreto-lei n.° 5.844, de
23 de setembro de 1943, ao aludido imposto, e estabeleceu novas taxas progressivas, variando até 50 %.
Essa substancial reforma daria grandes somas ao
Erário, pois em 1948 a rubrica imposto de renda e proventos de qualquer natureza rendia Cr| 4.194.999.000,00.
Embora apresentando apreciável nível de crescimento (Quadro n.° III), somente ern 1952, em caráter
definitivo, pois em 1944 já apresentara maior rendimento, foi que o imposto de renda conseguiu suplantar
o de consumo, arrecadando CrS 9.993.994.000,00 contra Cr$ 9.123.572.000,00.
As alterações introduzidas na legislação, por força
da Lei n.° 2.354, de 29 de novembro de 1954, viriam
aumentar ainda mais a produtividade do imposto.
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Para o ano de 1957, importantes modificações
foram feitas na legislação do imposto sobre a renda
em virtude da Lei n.° 2.862, de 4 de setembro de 1956,
regulamentada pelo Decreto n.° 40.384, de 19 de
novembro de 1956.
As principais alterações foram as seguintes: (a)
instituição do imposto sobre o lucro considerado excessivo; (b) disposição de natureza transitória permitindo
a reavaliação do ativo imobilizado das empresas adquirido até 1950 e a incorporação de reservas ao capital
social; e (c) alterações de caráter geral.
COMPARAÇÃO ENTRE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DK RENDA
E CONSUMO
(Milhões de cruzeiros)
ANO

1946.
1948
1950
1952
1954
1955
1956

RENDA

CONSUMO

2.751
4.195
5.581
9.994
15.340
19.259
24.519

4.009
4.854
6.410
9.124
14.542
17.429
22.988

Fonte: Contadoria-Geral da República.

Seção II — Taxação sobre Lucros Extraordinários
O imposto sobre os chamados lucros extraordinários, ou na linguagem fiscal, sobre o excesso de lucros
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em relação ao capital social e reservas, surge em períodos de guerra ou em época onde predomina um processo inflacionário que ocasiona lucros excessivos.
Como bem salienta PAUL A. SAMUELSON (4) "as
guerras alteram enormemente a feição da oferta e da
procura. O Governo entra no mercado como gigantesco e insaciável comprador de material bélico e essas
despesas causam um recrudescimento de procura em
todas as atividades da economia. Com ou sem imposição de controle de preços e de "renegociação governamental de contratos", os lucros em muitas indústrias
sobem muito acima dos níveis de antes da guerra. A
justiça exige que a ninguém seja dada oportunidade
para obter ganhos extraordinários quando, ao mesmo
tempo, se manda que outros cidadãos percam suas vidas
no campo de batalha".
Nos Estados Unidos o imposto foi criado e perdurou
até 1945, quando cessaram as distorções provocadas
pela guerra.
Na Brasil, os Decretos-leis n."" 6.224 e 6.225, ambos
de 24 de janeiro de 1944, criaram o imposto sobre os
chamados lucros extraordinários, fixando-lhes o conceito, estabelecendo normas de recolhimento.
Pelos diplomas legais acima citados, foram instituídos os Depósitos Compulsórios, Depósitos de Garantia e Certificados de Equipamentos, que seriam adqui(4) PAUL A. SAMUELSON — Introdução à Análise Econômica, — Tradução de OCTÁVIO DIAS CARNEIRO — III volume.
Editora Agir — Rio, 1952, pág. 167.
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ridos pelo contribuinte do imposto sobre os lucros
extraordinários, desde que o fizesse na base do dobro
correspondente ao total do imposto a ser recolhido.
O imposto então criado tinha uma finalidade fiscal
limitada, isentando do recolhimento o contribuinte que
preferisse adquirir os Certificados de Equipamentos ou
efetuasse, nos termos do Decreto-lei n.° 6.225, os
Depósitos Compulsórios ou os denominados Depósitos
de Garantia.
Eram duas as finalidades do plano, de autoria do
ilustre Ministro ARTUR DE SOUZA COSTA: uma, de política antiinflacionária pela retenção dos meios de pagamentos, retirando do mercado de consumo maior soma
monetária possível, para forçar a redução da capacidade aquisitiva individual e por conseguinte maior
estabilidade dos preços; outra, econômica, pela utilização dos lucros extraordinários da indústria no seu
reequipamento ou na melhoria ou ampliação de suas
já existentes instalações, tão logo cessassem os efeitos
da guerra.
Supunha o Ministro do Governo do DR. GETÚLIO
VARGAS que, fatalmente, depois de cessadas as hostilidades, se seguiria um período deflacionário e que, então,
os lucros extraordinários do comércio seriam retidos
para cobrir a desvalorização dos "stocks", no período
de deflação do após-guerra.
Restabelecida a paz em 1945, perduraram, porém,
as causas do processo inflacionário que foram agrava30

das durante a conflagração e que ainda permaneciam
em 1946.
Em substituição aos Decretos-leis n." 6.224 e
8.225, foi baixado o Decreto-lei n.° 9.159, de 10 de
abril cie 1946, instituindo o imposto adicional de renda,
os depósitos compulsórios e as reservas retidas na
própria empresa. Por esse decreto-lei, sobre o lucro
considerado extraordinário, que deveria vigorar em
1946 e 1947, 20 % eram recolhidos como imposto, 30 %
retidos em poder da empresa e os restantes 50 % recolhidos ao Banco do Brasil como depósito compulsório.
Esses depósitos seriam devolvidos à empresa, em parcelas de 25 %, a começar do primeiro semestre do
segundo exercício, após a sua efetivação.
O Decreto-lei n.° 9.376, de 17 de junho de 1948,
proibiu a troca de Certificados de Equipamentos por
Depósitos de Garantia, estabelecendo que estes passariam a ser devolvidos, a partir de 30 de outubro de
1946, em quatro prestações mensais e sucessivas, ou
seriam devolvidos de uma só vez, se os titulares preferissem o recebimento em letras do Tesouro emitidas
em 120 dias.
O sistema então instituído modificou-se em parte,
já agora com objetivos também fiscais, uma vez que
20 % do imposto seriam recolhidos como renda do
Tesouro. Entretanto, os objetivos do adicional eram
mais econômicos do que fiscais, subtraindo do mercado
os 50 % do imposto sob a forma de Depósito Compulsório, com o fim de combater a inflação e os 30 % reti— 31

dos na empresa deveriam ser utilizados na aquisição
de maquinismos e remodelação de suas instalações.
A retirada do mercado de consumo da maior soma
monetária possível para forçar a redução da capacidade aquisitiva individual, estabilizando os preços e atenuando a inflação, foi usada no final da guerra por
vários países da Europa.
RICHARD LEWINSOHN (5) em artigo publicado na
"Revista do Serviço Público", comentando medidas
idênticas tomadas na Bélgica em 1944 disse que
"aquele país, com grande experiência de assuntos econômicos, julgou necessário iniciar, logo após a libertação,
um processo deflacionário, a fim de adaptar seu volume
monetário, demasiadamente aumentado durante a
ocupação alemã, ao valor externo do franco belga, e
baixar o custo de vida".
Salienta o articulista que "o primeiro plano de
deflação foi extremamente rigoroso. Em outubro de
1944, foi decretado que todas as cédulas de papel-moeda
de valor superior a 50 francos deveriam ser depositadas
em bancos determinados pelo Governo. Com esta medida a moeda em circulação ficava reduzida de 100
bilhões a 29 bilhões de francos. Ao mesmo tempo, o
total dos depósitos que ultrapassava o existente em
maio de 1940, no momento da invasão, foi bloqueado:
60 % por tempo indefinido, e o resto temporariamente.
(5)
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RICHARD LEWINSHON — Que é Deflação? "Revista do
Público", janeiro de 1947, pág. 9.

Como conseqüência desta restrição, a moeda escriturai
diminuiu de 60 bilhões de francos. Em suma, os meios
de pagamentos foram reduzidos a cerca de dois terços,
o que acarretou uma deflação sem precedentes. Com
a reanimação da vida econômica, tal contração tornou-se excessiva e o meio circulante foi sucessivamente
aumentado para atingir, em setembro de 1946, 63
bilhões de francos, ou seja quase o triplo do volume
monetário de antes da guerra. Uma parte dos depósitos bancários bloqueados foram transformados em
empréstimos compulsórios do Governo''.
Cessado o Grande Conflito Mundial, tratou o Governo, a exemplo do que fizera o Governo americano,
de acabar com o imposto sobre lucro extraordinário, o
que foi feito, substituindo-o pelo adicional de renda,
estabelecido pelo Decreto-lei n.° 9.159, de 10 de abril
de 1945, como vimos acima.
Os efeitos na economia brasileira da taxação do
chamado lucro extraordinário não foram satisfatórios.
As empresas não puderam, por falta de divisas, reequipar suas fábricas não estando, portanto, em condições de competir com a produção estrangeira, tendo
como conseqüência a perda de mercados conquistados
durante a guerra.
A taxação do lucro extraordinário surgiria em
1956 não mais como imposição de conflitos armados,
mas em conseqüência da espiral inflacionária que vem
solapando a economia brasileira.
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Em 20 de novembro de 1953 enviou, o então Presidente Getúlio Vargas, Mensagem encaminhando Projeto de Lei não só alterando vários artigos da legislação
do Imposto sobre a Renda, como instituindo um novo
adicional ao referido imposto, cobrado das pessoas jurídicas sobre os lucros em relação ao capital e as reservas, considerando-se lucro tributável, para o efeito de
cobrança do adicional, a parte do lucro do ano base
que exceder a 12 % do capital social efetivamente realizado, mais as reservas e lucros em suspenso, quaisquer
que sejam as designações que tiverem desde que tributáveis pelo imposto de renda em poder da pessoa jurídica.
A finalidade do Projeto, disse a Mensagem, era a
de atenuar, pela taxação, os efeitos maléficos do surto
inflacionário provocado pela alta geral dos preços em
virtude de manobras especulativas, visando lucros
fabulosos e excessivos.
Na Exposição de Motivos que acompanhou a Mensagem presidencial disse o Ministro OSWALDO ARANHA:
"O aumento do preço das utilidades, ora
observado no país, não pode ser imputado
somente à inflação, segundo atestam dados
estatísticos extraídos do confronto dos custos,
despesas e valor de vendas e trocas. Há um
fator grandemente responsável por essa alta
crescente — a especulação dos lucros exagerados, posta em prática por entidades e grupos
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de maior capacidade financeira e que detêm
o controle de uma série de produtos, principalmente os manufaturados.
Essa especulação está determinando, sem
causa real qvie a justifique, uma tendência
para o aumento dos preços de certas utilidades, cujos custos de produção ou não são afetados ou o são em proporção mínima.
Por vários modos e meios tem o Governo
Federal exercido pressão e combate ao exagero
dos preços e a Comissão Federal de Abastecimento e Preços, instrumento com que o Poder
Legislativo armou o Executivo para a devida
repressão, vem adotando artificiosa escala de
processos visando coibir a especulação que,
não obstante, prossegue criminosamente em
suas atividades de verdadeira espoliação do
povo.
Urge, por isso, que novas medidas sejam
postas em prática, e uma delas, de indiscutível
alcance, é a taxação sobre os lucros excessivos".
A tributação pretendida pelo então Presidente
GETÚLIO VARGAS agiria como um instrumento antiinflacionário, impedindo que a renda nacional, oriunda em
parte de lucros excessivos se concentrasse nas mãos de
grupos econômicos poderosos, aumentando ainda mais
o desnível já existente na renda "per capita" entre as
diferentes camadas da população, especialmente entre
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as classes trabalhadoras cujo padrão de vida é um dos
mais baixos do mundo.
O Projeto n.° 3.876, de 1953, ficou arquivado na
Câmara dos Deputados até 1955, quando foi rejeitado
pela Comissão de Economia que resolveu aceitar como
substitutivo o Projeto n.° 74, de autoria do DR. EUGÊNIO
GUDIN, ex-Ministro da Fazenda do Governo do DE. CAFÉ
FILHO .
O chamado esquema "Gudin" considerava lucro
excessivo o lucro real ou presumido, verificado no ano
social ou civil anterior ao exercício financeiro em que
for devido e que ultrapasse importância equivalente a
30 7o do capital efetivamente aplicado na exploração
do negócio.
Esse conceito de lucro extraordinário ou excessivo
foi o adotado na Lei n. ° 2.862, de 4 de setembro de 1956.
Na verdade, considerar lucro excessivo o que exceder a 12 % do capital social efetivamente realizado,
mais as reservas e lucros ern suspenso, era positivamente um exagero do Projeto OSWALDO ARANHA, e, se
fosse aceito, poderia desestimular a iniciativa privada
e talvez mesmo até a fuga de capitais nacionais para
outros países da América do Sul.
Entretanto, releva notar que a fórmula do artigo
2.°, da Lei n.° 2.862, de 4 de setembro de 1956, considerando lucro extraordinário o lucro que exceder a'
30 % do capital efetivamente aplicado, está completamente fora da realidade econômica. O lucro acima de
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24 % já deve ser considerado excessivo e fortemente
taxado.
Como bem salienta o ilustre Deputado CEZAR PRIETO
ao relatar o Projeto de Lei da Câmara n.° 3.876, de
1953, "a tributação deve, em qualquer hipótese, resultar
da real situação dos negócios, principalmente em se
tratando do imposto sobre a renda, que constitui um
processo universal de justiça social em matéria de incidência fiscal".
Continuando suas judiciosas considerações, diz
ainda o ilustre Deputado que "é preciso que o Erário
deixe de se suprir com novos impostos a custa de imposições desmedidas, para passar a cobrar dos que se enriquecem com haveres que lhes deveriam ser entregues
como tributo".
Se os legisladores tivessem fixado um meio termo
de 24 % como limite do lucro considerado excessivo,
contaria com maiores recursos para cobrir o "déficit''
sem o aumento dos impostos indiretos que gravam
impiedosarnente a população.
Os objetivos econômicos e sociais de uma verdadeira taxação dos lucros extraordinários em uma economia inflacionária não foram atingidos com a Lei
n.o 2.862, de 4 de setembro de 1956. Nem mesmo
objetivos fiscais tem a lei acima citada, pois a estimativa do tributo (lucro extraordinário) não foi além de
l bilhão de cruzeiros para o exercício de 1957.
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Os lucros excessivos continuam sem um instrumento fiscal que os retenha a fim de desestimular a
especulação sob a forma de aumento de preços.
Já é sediço dizer-se que a taxação dos lucros excessivos tem dois objetivos: um de interesse social, pela
retenção da velocidade da moeda, retirando do mercado consumidor maior soma monetária possível, para
forçar a capacidade aquisitiva individual e a conseqüente baixa ou estabilização dos preços; outro, fiscal,
pela maior participação dos que ganham mais na formação da receita do Estado, promovendo uma justa
distribuição da renda que se opera através do orçamento .
Seção III — Empréstimos Compulsórios
Os empréstimos compulsórios são lançados em
períodos de crises, sejam motivadas por guerras externas e internas, sejam oriundas de fenômenos econômicos, ou ainda pela necessidade de promover o desenvolvimento econômico de um país.
Na primeira guerra que efetivamente participamos,
a do Paraguai, as despesas dela resultantes foram financiadas pela emissão de papel-rnoeda e pela colocação
de títulos da dívida pública.
Com a entrada do nosso país no conflito mundial
iniciado em 1939, teve o Governo necessidade de financiar a guerra, e não poderia fazê-lo com os recursos
normais do orçamento, atendendo a reduzida capaci38

dade de poupança do povo, que não teria condições de
contribuir com impostos diretos para despesas extraordinárias .
Assim, baixou o Governo o Decreto-lei n.° 4.789, de
5 de outubro de 1942, criando as "Obrigações de
Guerra", compreendendo duas modalidades de subscritores: os compulsórios e os espontâneos, rendendo os
títulos juros de 6 % ao ano.
Já agora com objetivos de promover o desenvolvimento da economia do país, encaminhou o Governo ao
Congresso Mensagem que resultou na Lei n.° 1.474,
de 26 de novembro de 1951, criando um adicional ao
imposto de renda.
O imposto adicional de renda, que não deve ser
confundido com a tributação adicional das pessoas jurídicas sobre os lucros em relação ao capital social e as
reservas, criado pela Lei n.° 2.862, de 4 de setembro
de 1956, é um empréstimo compulsório do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e que pela facilidade de aproveitar o sistema de arrecadação e controle
da Divisão do Imposto de Renda, é feito sobre o referido
imposto devido pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica.
A insuficiência dos nossos serviços estruturais —
energia, transporte, portos e indústrias básicas — constituindo pontos de estrangulamento de nossa economia,
levou o Governo Federal a programar investimentos
naqueles setores básicos.
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Custear esses investimentos com recursos próprios
do orçamento, seria, ou aumentar indiscriminadamente
os impostos, ou agravar o "déficit", provocando novas
dificuldades à já tão sacrificada população brasileira
que vive de salários.
A solução encontrada foi a do empréstimo compulsório que oferece a vantagem de transformar as economias forçadas em capital ao invés de absorvê-las sob
a forma de impostos.
Como bem salienta o Relatório do Banco "identificando-se o desenvolvimento econômico com a acumulação de capital, o problema central da expansão de
uma economia nacional está na disponibilidade de poupanças indispensáveis à capitalização. Os investimentos necessários podem, em parte, ser atendidos com
recursos provenientes do exterior; atendendo, porém,
às dificuldades que hoje se antepõem ao fluxo internacional de capitais em volume substancial — e que são
notórias — o financiamento das inversões, na sua quase
totalidade, tem que ser atendido pelo esforço interno
de poupança.
"Os países subdesenvolvidos têm, por definição,
baixo nível de renda e onde a renda é baixa obviamente
é pequena a parcela que pode ser desviada do consumo
para a formação de capital. Tem-se, assim, círculo
vicioso: não há poupança porque a renda é baixa e esta
é baixa porque a formação de capital é pequena devido
à insuficiência da poupança. Todo o problema, po-

rém, não se configura apenas sob este aspecto, pois,
além de o nível absoluto de renda permitir apenas baixa
taxa de poupança, acresce ainda a circunstância de
que os países subdesenvolvidos, ou pelo menos as classes mais abastadas desses países, tendem a adotar os
hábitos de consumo das economias evoluídas, reduzindo ainda mais o nível que, em outras circunstâncias,
a taxa de poupança poderia alcançar sem sacrifício
excessivo para a população. (6)
Esta poupança só poderia ser feita compulsòriamente, já que os capitais seriam desviados para setores
mais produtivos e não para instalação de indústrias
pioneiras.
Os empréstimos compulsórios tiveram início com a
Lei n.° 1.474, de 26 de novembro de 1951, que estabeleceu as seguintes fontes formadoras do Fundo de Reaparelhamento Econômico:
a) taxa adicional de 15 % a incidir sobre o imposto de renda devido pelas pessoas físicas sujeitas ao
pagamento de mais de Cr$ 10.000,00 do referido imposto e pelas pessoas jurídicas, efetuando-se a correspondente cobrança durante cinco anos consecutivos, a
partir de 1952; e
b) taxa adicional de 3 7o a ser paga também durante o mesmo período qüinqüenal, pelas pessoas jurí(6) Exposição sobre o Programa de Reaparelhamento
Econômico — Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
— Rio, 1955, pág. 13.
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dicas e incidindo sobre as reservas e lucros em suspenso
ou não distribuídos, ressalvado o fundo de reserva legal
e as reservas técnicas das companhias de seguro e capitalização.
Pela Lei n.° 1.628, de 20 de junho de 1952, foi
criado o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, bem como o "Fundo Especial de Juros, Amortizações e Resgaste das Obrigações do Reaparelhamento
Econômico", além de outras medidas de caráter financeiro como sejam os seguintes depósitos compulsórios:
a) até 4 % do valor total dos depósitos das Caixas
Econômicas Federais;
&) até 25 % das reservas técnicas que as companhias de seguro devem constituir cada ano; e
c) até 3 % da receita anual dos órgãos de previdência social, excluída a cota que cabe à União.
Segundo os cálculos do próprio Banco, somente os
adicionais ao imposto de renda renderam, no qüinqüênio, Cr$ 11.656.000.000,00.
Os principais financiamentos concedidos situaram-se no campo das ferrovias e da energia elétrica com
90 %, às indústrias básicas 7 %, distribuindo-se os restantes 3 % à armazenagem a frio, portos, e ao Oleoduto
de Capuava.
Esta preferência se justifica no fato de que o
transporte ferroviário foi o que mais sofreu em virtude
da descontinuidade de ação dos governos na execução
dos planos estabelecidos para a sua estabilização.
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Como bem salienta o DE. JAIME TEIXEIRA SPÍNDOLA
em Relatório apresentado à Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas da Câmara dos Deputados, ao deflagar a Segunda Guerra Mundial, em 1939,
encontravam-se as estradas de ferro brasileiras inteiramente desaparelhadas para atender às solicitações de
transportes criadas pela nova situação.
Continuando sua exposição disse o ilustre engenheiro que "durante os anos de guerra o desgate do
material ainda mais se acentuou pelo grande esforço
realizado para atender ao aumento do seu trabalho,
desde que as dificuldades de obtenção de combustíveis
reduziam as possibilidades de importação do material
necessário, não permitindo a sua renovação.
"Para contornar essa situação calamitosa de nossas
ferrovias, o Departamento Nacional de Estradas de
Ferro elaborou um plano de inversões consubstanciado
no Decreto-lei n.° 8.894, de 24 de janeiro de 1946, programando uma inversão de Cr$ 8.240.707.000,00, programa esse que não chegou a ser executado no todo,
sendo que, quanto à renovação do material, muito pouco
foi feito, dada a escassez de recursos e o início da desvalorização do cruzeiro.
"Continuou o Departamento Nacional de Estradas
de Ferro a gastar e desordenadamente dentro das limitações orçamentárias, havendo apenas como inversão
de certa forma substancial as verbas do Plano Salte,
nem sequer suficientes para atender ao desgate normal
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das estradas e para retirar do tráfego o material obsoleto e de operação onerosa". (7)
A ação propulsora do Banco não tem se feito sentir
em todos os Estados. Segundo depoimento dos seus
dirigentes "a região Sul integrada pelos Estados de São
Paulo, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
é a mais beneficiada no conjunto dos financiamentos
do Banco, recebendo cerca de 53 % do total. Segue-se
a região Leste que compreende os Estados de Sergipe,
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o
Distrito Federal com mais ou menos 34 % do montante
comprometido. São Paulo sozinho receberá inversões
da ordem de 3,9 milhões de cruzeiros, ou seja, quase
40 % de todo o Brasil e mais de 70 % da Região Sul. A
segunda unidade da Federação, na ordem de benefícios,
é Minas Gerais, com 1,6 milhões de cruzeiros, seguida
pelo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ambos com
pouco mais de l bilhão de cruzeiros1'. (8)
Terminando em 1956 a vigência do empréstimo
compulsório que alimenta a receita do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, enviou o Governo Mensagem prorrogando o referido empréstimo por dez anos.
(7) Relatório à Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas da Câmara dos Deputados feito pelo DOUTOR
JAIME SPÍNOLA TEIXEIRA — 1956.
,(8) Exposição sobre o Programa de Reaparelhamentc
Econômico — Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico —
Rio, 1958, pág. 109.
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As medidas propostas pelo Governo ao Congresso
Nacional foram aceitas, resultando a Lei n.° 2.973, de
26 de novembro de 1956.
As principais alterações introduzidas pela nova lei
são as seguintes:
a) elevação do nível de isenção no caso de pessoas
físicas, de Cr$ 10.000,00 para Cr$ 20.000,00;
b) dividiu-se em três partes a percentagem adicional a ser cobrada, mantendo-se em 15 % para os que
pagam até Cr$ 250.000,00; para quantias acima de Cr$
250.000,00 e Cr$ 1.000.000,00 a percentagem eleva-se
para 20 % e 25 %, respectivamente;
c) o adicional a ser pago pelas pessoas jurídicas
e que incide sobre as reservas e lucros em suspenso ou.
não distribuídos, em poder das mesmas, excetuado o
fundo de reserva legal e as reservas técnicas das companhias de seguro e capitalização, foi elevado de 3 %
para 4 %.
Foram revigorados os seguintes atos tributados
pelo imposto de renda, todos com adicional de 15 %:
a) tributação dos lucros apurados na venda, pelas
pessoas físicas, de propriedades imobiliárias;
b) desconto na fonte das importâncias pagas sobre a exploração de películas estrangeiras;
c) rendimento das ações ao portador; e
d) lucros decorrentes de prêmios em dinheiro
obtidos em loterias de finalidade exclusivamente assis45

tencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado; e
e) lucros superiores a Cr$ 1.000,00 decorrentes
de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concursos
desportivos, inclusive de turfe, compreendidos os "bettings", sorteios de qualquer espécie, exclusive os de
antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas.
A legislação atual é muito mais aperfeiçoada que
a anterior, principalmente na obrigatoriedade da elaboração de um orçamento de investimentos, à base da
previsão da arrecadação.
O Orçamento de Investimentos fixará a cota destinada a cada um dos setores das atividades econômicas
mencionadas nas Leis n."s 1.474, de 26 de novembro
de 1951, 1.518, de 24 de dezembro de 1951 e 1.628, de
20 de junho de 1952, estabelecendo, porém, uma ordem
de prioridade, de acordo com a seguinte discriminação:
c) reaparelhamento e ampliação do sistema ferroviário;
b) reaparelhamento e ampliação de portos e de
sistemas de energia elétrica;
c) reaparelhamento e ampliação de sistemas de
navegação;
d) instalação e ampliação de indústrias básicas;
e) construção e ampliação de armazéns, silos,
matadouros e frigoríficos;

/) desenvolvimento da agricultura, compreendendo eletrificação rural, inclusive mediante aproveitamento acessório de pequenas quedas d'água; e
g) outros setores.
A legislação vigente estabeleceu limites definidos e
precisos à ação do Banco, substituindo a imprecisão da
lei anterior que vinha provocando delongas na concessão dos empréstimos solicitados ao referido estabelecimento de crédito.
•

Para evitar que o Banco canalize os investimentos
para áreas já desenvolvidas como aconteceu na vigência
do qüinqüênio anterior, quando 53 % dos empréstimos
foram concedidos ao Sul do país, 34 % aos Estados do
Leste, restando aos demais apenas 13 %, estabeleceu a
nova legislação providência salutar no art. 34.
Diz o art. 34 da Lei n.° 2.973, de 26 de novembro
de 1956 que, do total dos recursos provenientes do empréstimo compulsório de que tratam as Leis n.0* 1.474
e 1.628 e cuja vigência é prorrogada pela presente lei,
o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico destinará, para aplicação, em caráter de prioridade, 25 %
em empreendimentos definidos nas Leis n."" 1.474, de 26
de novembro de 1951, 1.518, de 24 de dezembro de 1951,
e 1.628, de 20 de junho de 1952, localizados ou que se
venham a localizar nas regiões Centro-Oeste, Norte,
Nordeste, inclusive Sergipe, Bahia, Espírito Santo e
destinados a elevar o nível de renda per capita, ou me— 47

lhor, as condições econômicas das regiões acima mencionadas .
Outra emenda do Senado, de autoria do ilustre
Senador FAUSTO CABRAL e de grande alcance para o
Norte e Nordeste que foram esquecidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico no primeiro
qüinqüênio, é a constante do art. 35 da Lei básica do
Banco que determina sejam isentos dos impostos de
renda, pelo prazo de 10 anos, as indústrias de extração
de óleos de babaçu e oiticica e cera de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave que se localizarem nestas regiões.
CAPITULO II
TAXAÇÃO DA RENDA CONSUMIDA

Seção I — Imposto de Consumo
O imposto de consumo, desde os tempos coloniais
vem sendo cobrado no Brasil. Entretanto, assumiu
importância como fonte de renda a partir da reforma
JOAQUIM MURTINHO — Regulamento baixado pelo Decreto n.° 3.622, de 26 de março de 1900.
' Como bem salienta o Relatório da Comissão de
Orçamento do Ministério da Fazenda para o ano de
1943, coube a JOAQUIM MURTINHO, Ministro da Fazenda do Presidente CAMPOS SALES, dar o impulso definitivo ao imposto de consumo. Regulado por legislação
esparsa e incoerente, o imposto de consumo ressentia-

se, com efeito, da falta de uma base legal e doutrinária,
capaz de lhe assegurar o desejado desenvolvimento. O
Ministro MURTINKO compreendeu prontamente que,
embora gravando vários produtos, o imposto de consumo era um só, não um feixe, de modo que aquela
pluralidade de diplomas legais carecia de senso prático.
Impunha-se a adoção de um só regulamento para as
suas várias incidências. Encontrada a solução para o
problema, JOAQUIM MURTINHO não tardou a consolidar,
no Decreto n.° 3.622, de 26 de março de 1900, as Disposições de leis e decretos anteriores, enfeixando assim
num só texto legal as taxas sobre o consumo dos quatorze produtos então tributados. (9)
A partir desta data sofreu o imposto de consumo
sucessivas reformas sendo as mais importantes as propostas pelo Ministro PANDIÁ CALÓGERAS em 1915, visando
reduzir o "déficit" decorrente da queda em virtude da
guerra, do imposto de importação.
A arrecadação do imposto de consumo somente
começou a pesar no orçamento federal a partir do ano
de 1934, quando rendeu Cr$ 512.258.000,00, representando esta quantia, 28,44 % da renda tributária federal
e 20,33 da receita para o mesmo exercício.
A arrecadação do imposto de consumo, nos anos
subseqüentes, foi ganhando consistência e aumentando
sua participação na receita federal até suplantar o im(9) Relatório da Comissão de Orçamento do Ministério
da Fazenda para 1943 — pág. 104.

— 49

posto de importação em 1940, quando rendeu Cr$ . . . .
1.053.747.000,00.'
A partir do ano de 1940 o imposto de consumo passou a comandar a arrecadação federal até 1944, perdendo nesta ocasião a liderança para o imposto de
renda, para recuperá-la em 1945 e somente perdê-la em
1952, quando rendeu Cr5 9.123.572.000,00 contra Cr$
9.993.994.000,00 do imposto de renda. O Quadro número III mostra a arrecadação do imposto de consumo
desde 1941, comparando-a com o imposto de renda.
De um modo geral, os produtos sujeitos ao imposto
de consumo podem ser classificados em quatro categorias :
c) artigos de luxo ou de uso voluptuário, como
perfumes, seda, fumo, bebidas, jóias etc.;
&) artigos de consumo necessário como sejam
refrigeradores, vitrolas, aparelhos elétricos em geral,
casimiras, linhos etc.;
c) artigos indispensáveis à subsistência humana
como sejam gêneros alimentícios etc.; e
d) máquinas e aparelhos em uso nas indústria.
Os itens bebidas, fumo e tecidos são os mais rendosos do imposto de consumo, atingindo as três rubricas
uma média de 55 % do total da arrecadação do tributo.
Os objetos de luxo como perfumes, sedas, tecidos
finos, pratàrias, cartas de jogar, devem ser fortemente
taxados, embora sejam objetos de procura elástica, isto
é, a procura deles diminui quando sobem os preços.
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Por outro lado, a taxação sobre produtos essenciais
ao consumo é mais produtiva, pois sendo produtos de
procura inelástica, isto é, as compras são feitas em quantidades constantes sem atenção aos preços, constituem
fontes certas e sempre rendosas.
Tais produtos, todavia, não devem ser fortemente
taxados pela sua repercussão nas classes menos favorecidas e mesmo em virtude do preceito constitucional do
art. 15, § 1.°, que diz:
"§ 1.° São isentos do imposto de consumo
os artigos que a lei classificar como o mínimo
indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas de restrita
capacidade econômica".
Outro ponto que merece cuidado no que respeita à
taxação é o item referente a máquinas que se destinem
ao melhoramento ou à instalação de novas indústrias.
O progresso industrial do Brasil deve ser acelerado, estando o Governo obrigado a fornecer todos os meios necessários à concretização desse ideal.
O imposto de consumo, embora ocupando o segundo
lugar no quadro geral da arrecadação federal, ainda é
um dos sustentáculos da receita.
Tributo indireto e regressivo, recaindo sobre todos,
pobres e ricos, não atende ao princípio da justiça social,
segundo o qual cada um deve contribuir para as despesas
públicas de acordo com as suas posses.
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Os inconvenientes de uma taxação indireta já foram
postos em relevo pelo DR. LEOPOLDO DE BULHÕES na introdução ao Relatório do Ministério da Fazenda — 1903
quando escreveu:
"O sistema tributário da União, baseando-se
nos impostos indiretos, tem se tornado atrofiante e opressivo para as classes laboriosas, e
precisa ser modificado pela adoção do imposto
sobre a renda que, em suas diversas modalidades, será mais produtivo, distribuindo proporcionalmente pelos contribuintes os ônus reclamados pelos serviços públicos".

&) atualizou as escalas de valores que vinham servindo de base à graduação do imposto pago mediante
selagem direta;
c) conferiu caráter progressivo ao regime de taxação dos produtos consumidos por categorias de consumidores de diferentes rendas; e
d) reajustou as alíquotas, a fim de incorporar às
mesmas os adicionais estabelecidos pela Lei n.° 2.653,
de 24 de novembro de 1955, e que perdeu a vigência no
dia 31 de dezembro de 1958.

A mais racional reforma do imposto de consumo foi
a determinada pela Lei n.° 2.974, de 26 de novembro de
1956, assim resumida:

O princípio da taxação "ad-valorem" vem ganhando
terreno em todos os sistemas tributários do mundo, principalmente nos países de economia inf lacionária.
Acompanha a evolução dos preços, ao contrário do sistema rígido das taxas específicas, neutro às modificações
valorativas.
"A progressividade do imposto significa, na prática,
o aumento da taxa de lançamento segundo o montante
do objeto, de forma que o imposto incide em proporção
maior sobre uma base vultosa do que sobre uma base
pequena. Em teoria, quanto maior a renda ou a riqueza, tanto maior a percentagem retirada de uma ou
de outra sob a forma de imposição progressiva. A regressividade é a antítese da progressividade — quer dizer, a taxa decresce se a base aumenta". (10)

a) transformou em "ad-valorem'' ou de efeitos
equivalentes, as atuais taxas específicas;

(10) Relatório do Ministério da Fazenda — Comissão de
Orçamento — 1943 — pág. 85.

No estágio atual da vida brasileira já é tempo de
abandonarmos a idéia de recorrer sempre aos impostos
indiretos, quando precisamos de maiores receitas.
Como bem salienta Sir J. STAMP em "Principies of Taxation" publicado em 1936 "a tributação fora a princípio
direta, passara depois a indireta, para voltar finalmente
a ser direta". É, como todo fato sociológico, urna categoria histórica já ultrapassada pela revolução industrial
dos nossos dias.
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Colocado o problema do imposto de consumo em
bases racionais, com um sistema de taxação "ad-valorem'' que permite manter a produtividade do imposto,
somente resta ao Governo combater a evasão para poder
arrecadar o máximo, sem propor novos aumentos das
alíquotas vigentes.
Sabe-se que a sonegação de impostos no Brasil é
dessas coisas que podem ser classificadas de calamitosas,
principalmente do imposto de consumo e renda.
As razões mais importantes da evasão de rendas são
um deficiente sistema de cobrança, falta de fiscalização
e ignorância dos que pagam o tributo.
A boa e justa arrecadação dos tributos daria uma
renda tão substancial que, possivelmente, não teria o
Governo de propor novos aumentos de impostos para
cobrir o "déficit" orçamentário.
Seção II — Imposto do Selo e Afins
O imposto do selo é um barômetro das atividades
comerciais em geral: quando há retração de negócios o
índice de crescimento do imposto estaciona ou cai, refletindo sempre os fatores que, interna ou externamente,
exercem maior influência na vida econômica do país.
No período de 1929 a 1939, a posição do imposto do
selo em face das rendas tributárias, manteve-se praticamente estável, oscilando a sua contribuição entre o
mínimo de 9,66 % em 1936 em virtude da transferência
do imposto de vendas mercantis para os Estados, por
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força da Constituição de 1934, e o máximo de 18,20 %
em 1932, caindo, entretanto, para 15,83% em 1933, em
virtude da Revolução de 1932.
Com a melhoria da produtividade dos impostos de
consumo e de renda, diminuiu a participação do imposto
do selo na composição das rendas federais, permanecendo
na década de 1940 a 1950, com uma participação média
de 12 %.
A partir do ano de 1951, manteve o imposto do selo
um crescimento uniforme, conforme se vê do Quadro
n.o IV.
QUADRO N.° IV

IMPOSTO DO SELO
(Cr$ 1.000.000)

1948
1949
JÍ950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Fonte: Contadoria-Geral da República.

1.447
1.587
1.898
2.748
3.091
3.781
4.839
6.444
8.187

Taxa de Educação e Saúde
Cobrada por meio de alíquota fixa, a taxa de Educação e Saúde criada pelo Decreto n.° 21.335, de 29 de
abril de 1932, começou a ser cobrada a partir de 1.° de
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janeiro de 1935, na base de Cr$ 0,20 centavos sobre todos
os papéis e documentos sujeitos ao imposto do selo.
Posteriormente, a taxa de Educação e Saúde sofreu
sucessivos aumentos, sendo atualmente cobrada na base
de Cr$ 1,50,
O Quaáro n.° V nos mostra o crescimento da taxa
de Educação e Saúde no período de 1946 a 1956.
QUADRO N.° V

TAXA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
(Cr$ 1.000.000)

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

139
149
215
265
316
393
423
460
508

Fonte: Contadoria-Geral da República.

O crescimento da taxa não tem acompanhado o
índice de produtividade do imposto do selo, já que se
trata de um tributo cobrado especificamente sobre todos
os papéis e documentos sujeitos ao referido imposto.
Pretende o Governo transformar a taxa de Educação e Saúde em um adicional "ad-valorem" ao imposto
do selo, tendo para isso encaminhado à consideração do
Congresso Nacional uma Mensagem que recebeu o nú-

mero 211, de 1956, transformada no Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados n.° 1.349, de 1956.
São os seguintes os objetivos do Projeto:
a) aumentar a arrecadação da taxa, até os níveis
impostos pelos encargos atuais;
b) garantir seu crescimento paralelamente à elevação dos níveis gerais de preços; e
c) graduar a taxa segundo um critério de justiça.
Nas bases propostas no Projeto, a Taxa de Educação
e Saúde passaria aproximadamente a representar 15 %
da arrecadação do imposto do selo, o que elevaria sua
renda a Cr$ 1.600.000.000,00.
Tratando-se de um verdadeiro adicional ao imposto
do selo, com destinação especial, não nos parece justo
onerar ainda mais o contribuinte brasileiro com um imposto que não se destinará a cobrir o "déficit" e possivelmente será gasto sem planejamento, como acontece
quase sempre com as parcelas dos tributos destinadas
pela Constituição ou por leis especiais, a fins específicos.
O que se contém no Projeto está em contradição
com a política do Governo de criar novas taxas com destino especial, tanto assim que, recentemente, o Senhor
Presidente da República vetou o art. 76 do Projeto das
Tarifas, exatamente porque destinava 5 % do total da
arrecadação dos direitos aduaneiros à manutenção do
ensino técnico-profissional, de acordo com o art. 169 da

Constituição Federal que determina seja a União obrigada a aplicar nunca menos de 10 % da arrecadação dos
impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.
"As receitas vinculadas já absorvem 31,6 do orçamento. Esta situação especial está a exigir cuidadoso
estudo com o objetivo de definir, com clareza, o conceito
de vinculação e estabelecer novas bases para processamento dos seus cálculos.
Porque, na realidade, verifica-se que certos impostos
estão sendo vinculados em mais de 100 % pois, aos se
lhes dar destinação especial, não se tem levado em conta
o fato de já estarem os mesmos, obrigatoriamente, compreendidos nas deduções percentuais estabelecidas para
os encargos constitucionais, criados para atender o
desenvolvimento econômico da Amazônia e do Vale do
São Francisco, o plano de defesa contra as secas do
Nordeste e para manutenção e desenvolvimento do Ensino no país, as quais absorvem, ao todo, 17 % da renda
tributária. E, em se tratando do Imposto de Renda,
essa vinculação se eleva a 27 %, devido à cota de 10 %
pertencente aos Municípios. Assim, cada tributo existente ou que venha a ser criado já está, em parte, comprometido com as mencionadas vinculações constitucionais". (11).
(11) Proposta Orçamentária para o exercício de 1958 —
Estimativa da Receita — Departamento Administrativo do Serviço Público — Rio — 1957.

Seção III — Imposto de Importação
Como bem salienta o eminente e ilustre economista e ex-Ministro da Fazenda DR. EUGÊNIO GUDIN
"segundo a Teoria Econômica corrente, a tarifa aduaneira é um instrumento de política comercial (ou fiscal) que visa a um ou mais dos seguintes objetivos:
a) objetivos fiscais;
&) proteção às indústrias nacionais incipientes
(infant industry);
c) redistribuição de rendas''. (12)
A história do imposto de importação no Brasil
reflete quase sempre objetivos fiscais, com pálidos reflexos protecionistas que não tiveram força bastante
para possibilitar um florescimento rápido da indústria
nacional no início do século, quando surgiram como
potências industriais o Japão e os Estados Unidos.
"A tarifa aduaneira, um dos pilares do mercantilismo, foi o alvo preferido pela crítica da escola econômica que lhe sucedeu.
A doutrina clássica, baseada no princípio dos custos
comparativos de RICARDO, condenou radicalmente a tarifa e apontou o comércio livre como a solução ideal para
o mundo em conjunto e para cada país em particular". (13)
(12) Orientação e Programa do Desenvolvimento Econômico — Digesto Econômico — março-abril de 1957 — pág. 19.
(13) Relatório da Subcomissão Mista Economia-Finanças
— Projeto n.° 883-D, de 1955 — Câmara dos Deputados — Imprensa Nacional — 1957,
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O livre-cambismo teve a sua época e, na oportunidade, serviu para incrementar o comércio internacional,
possibilitando o aparecimento, no século XIX, de grandes potências comerciais como a Inglaterra e a França.
Existe, hoje, apenas como uma reminiscência histórica
sem aplicação prática.
O ilustre professor GOTTFRIED HABERLER sintetiza
em quatro, as exceções geralmente aceitas à regra geral
do livre-câmbio.
A primeira baseada em motivos não econômicos fundada na necessidade da instalação de certas indústrias
básicas para o caso de uma guerra.
Em segundo lugar temos a exceção com base no
argumento da indústria nascente (infant industry) aplicável a países menos industrializados, como por exemplo
o Brasil. Considera-se, aí, justificado um protecionismo
seletivo destinado a incrementar a industrialização do
país, visando proteger suas indústrias nascentes, que
não poderiam suportar, desde logo, a concorrência dos
países industrializados.
A terceira exceção, na qual não existe propriamente
um protecionismo aduaneiro, e sim no propósito de procurar exercer, no comércio internacional, uma ação
monopolística em benefício do próprio país e em detrimento dos países estrangeiros.
Em quarto lugar, pode-se citar, também, o argumento de que, pela manipulação da tarifa aduaneira ou
pelo recurso a restrições ao comércio internacional, pode
f>Q

um país procurar mitigar a propagação de uma onda
de depressão e de desemprego vinda do exterior. Uma
redução de tarifas em períodos de prosperidade e um
aumento em períodos de depressão pode contribuir para
atenuar, dentro do país, as oscilações de preços vindas
do exterior". (14)
A tarifa e o seu sentido fiscal
Quando o Brasil se tornou independente, sua estrutura tributária, herdada da Colônia, já trazia como
"pièce de résistance" — primeiro item da receita — o
imposto de importação.
Pela lei de 15 de dezembro de 1830 — orçamento
para o exercício de 1831/1832 — aparecem os direitos
aduaneiros com cerca de 65 % da receita estimada.
Do ano de 1833 até 1913, decênio após decênio, num
período de nove décadas, a contribuição dos direitos
aduaneiros para os cofres públicos foi sempre igual ou
superior a 50 % .
No ano do início da guerra do Paraguai, o imposto
de importação representava 60 % da receita, cabendo
20 % ao imposto de exportação que até à Constituição
de 1891 pertencia ao Governo Federal, e 20 % aos
demais tributos.
(14) GOTTFRIED HABERLER — Problemas de Conjuntura e
de Política Econômica — Editado pela Fundação Getúlio Vargas
— 1948 — pág. 159.

61

Durante o período republicano essa percentagem
permaneceu a mesma com pequenas oscilações. Nos
dois últimos anos antes da Primeira Guerra Mundial,
ou seja, nos exercícios de 1912 e 1913, rendeu o tributo
respectivamente 57% e 52% da receita federal.
Como conseqüência do conflito armado iniciado
em 1914 a produtividade do imposto de importação
decresceu até atingir 27 % em 1918 e somente recuperando a antiga posição de sustentáculo das finanças
públicas em 1923.
Cumpre salientar que o retrocesso verificado nas
rendas federais foi tão violento e, sobretudo, tão prolongado, que durante o período de 1914 a 1920 a arrecadação federal não conseguiu reelevar-se uma única vez
ao nível atingido em 1913. Para esse resultado contribuiu, decisivamente, o imposto de importação que
tendo produzido em 1913, Cr$ 343.952.000,00, decresceu para Cr$ 145.111.000,00 em 1915 e, ainda em 1922,
rendia apenas Cr$ 279.971.000,00. Quer dizer que a
experiência de 1914/1918 veio demonstrar definitivamente que o imposto de importação sendo o primeiro a
sentir e a refletir os efeitos das crises internacionais, é
o último a recuperar o terreno perdido durante as
mesmas. A renda federal, já em 1921, não só atingiu
senão também ultrapassou o estágio de 1913, ao passo
que o imposto de importação só dois anos mais tarde,
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em 1923, conseguiu afinal atingir e ultrapassar os
algarismos de antes da guerra. (15)
Do ano de 1923 até 1934 a participação do imposto
de importação nas rendas federais, nunca foi inferior
a 50 %, começando a decrescer em virtude de perturbações internacionais como sejam Guerra da Itália com
a Abissínia, Guerra Civil Espanhola e a Guerra do
Chaco.
Mesmo nos três anos antes da Segunda Guerra
Mundial, ou seja, no ano de 1936, rendia o tributo
42,24 % da renda ordinária, percentagem essa que foi
diminuindo para 41,55 % em 1937, 33,97 % em 1937,
31,27 % em 1939 e 28,57 % em 1940.
Mais uma vez o imposto de importação altamente
sensível aos fenômenos externos, sejam guerras ou
crises econômicas, trazia desequilíbrio no orçamento
federal.
Cessados os efeitos da guerra e restabelecido o comércio internacional, embora reagindo percentualmente, a arrecadação do imposto de importação nunca
mais atingiria os índices anteriores, pois essa participação permaneceu na casa dos 18 %, em média.
A partir do ano, quando ingressamos no regime de
licença prévia, fatores econômicos internos iriam determinar nova baixa na produtividade do imposto, que
somente no ano de 1951 teria uma arrecadação supe(15) Relatório da Comissão de Orçamento do Ministério
da Fazenda — 1943, pág. 51.
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rior a 69 % sobre o ano anterior, total esse que representa, apenas, 16 % da receita federal.
No ano de 1952 a arrecadação embora decrescendo
de Cr$ 3.333.000.000,00 para Cr$ 3.139.000.000,00,
representou ainda 12 % da arrecadação.
O panorama para 1953 apresentou-se sombrio.
Corno bem salienta o DR. MAKCOS DE SOUZA DANTAS
"durante o primeiro semestre de 1953, agravara-se
consideravelmente a situação econômica e financeira
do Brasil, sobretudo no setor do comércio exterior e no
do câmbio. Havia atrasados comerciais e licenças de
importação ainda não utilizados em valor (moedas
conversíveis) superior a um bilhão de dólares. O
prazo do retardamento ia de doze a vinte e quatro
meses. Em conseqüência, sofrerá tremendo abalo o
crédito do país no exterior, de onde importávamos mercadorias, que consumíamos sem pagar, o que levantava reclamações, atritos e protestos violentos. Por
causa da falta de confiança e do descrédito e desmoralização daí decorrentes, defrontava-se o Brasil com dificuldades quase insuportáveis, que tornavam difíceis e
custosíssimas importações que não podíamos prescindir. É de recordar-se que até hospitais se viram na
iminência de fecnamento, por falta de filmes para
radiografias, e anestésicos; estradas de ferro quase
sustaram o tráfego à míngua de carvão; fábricas
reduziram o trabalho e sentiram mesmo a ameaça de
paralisação, por causa da quase impossibilidade de
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recebimento de máquinas, peças de substituição e matérias-primas". (16)
Essa tremenda crise nas relações econômicas internacionais do Brasil iria determinar violenta queda na
arrecadação do imposto que passou de Cr§
3.139.000.000,00 em 1952 para Cr$ 1.385.000.000,00
em 1953, quantia essa que representa, apenas, 5 % da
receita.
O regime instituído pela Instrução n.° 70 do Conselho da Superintendência do Crédito e da Moeda,
homologado mais tarde pela Lei n.° 2.145, de 29 de
dezembro de 1953 e sucessivamente prorrogado por leis
posteriores, iria refletir, na arrecadação do imposto que
de Cr$ 1.371.000.000,00 em 1953 passou a Cr$
2.680.000.000,00 em 1954.
Atualmente o imposto de importação, de acordo,
aliás, com o último balanço, representa 3,4 % da receita, com uma arrecadação de Cr$ 1.966.000.000,00
em 1956.
-f

A tarifa e o seu sentido protecionista
O Governo brasileiro não tem usado, adequadamente, a tarifa como barreira para permitir o florescimento da indústria nacional, mesmo no período
colonial.
16) MARCOS DE SOUZA DANTAS — Os Fundamentos do Sistema Cambial Vigente — Revista "A Bolsa" _ novembro
de 1953.
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Comentando esse fato diz conhecido economista
internacional:
"One reason for this aparent lack of
entreprise was the fact that Dom João VI was
compelled do sign a commercial treaty with
Britain by which customs duties on British
goods were reduced do 15 per cent. Political
pressure compelled Brazil to grant the
same terms to most of the manufacturing
countries, and it was therefore obliged to
maintain what was, in effect, a freetrade
policy. The industries of the United States
were built up behind the protection of high
tariff walls. With a small potential market,
and in the face of competition from eficient
British manufacturers, no Brazilian industrial
enterprise could hope to achieve much more
success; and this situation lasted until 1844.
Tariffs were eventually raised, but by that
time Brazil was a long way behind in industrial
technology''. (17)
As alterações havidas na legislação aduaneira a
partir do ano de 1844, embora sem um sentido especial
protecionista, permitiram um ligeiro surto da indústria
brasileira, que, entretanto, continuou ainda mal prote(17) Brazil — An ínterim Assessment by J. A. CAMACHO
Royal Instltute of International Affairs
London & New York
— 1952, pág. 42.
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gida pelas tarifas aduaneiras que possibilitaram o
grande surto industrial da América do Norte no século
passado e começo do corrente século.
No Brasil, somente na Presidência de CAMPOS
SALES, em 1905, com a criação da chamada tarifa ouro,
foi que a indústria brasileira passou a ter maior proteção e, por conseguinte, gozar de maior estabilidade.
Entretanto, um verdadeiro surto industrial só
ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, tendo por
causa as dificuldades trazidas pela guerra ao comércio
internacional:
"With the restrictions on international
trade caused by the first World War, manufactured goods were extremely difficult to
obtain and a prices for some imported goods
were pírohibitives. A number of 5,936 new
manufacturing plants were put into operation
from 1914 to 1920. A great many of these
enterprises were nor firmily established and
succumbed as soon as international trade
began to assume something like normal proportions after the war". (18)
Cessados os efeitos da guerra, prosseguiu o ritmo
de crescimento da indústria brasileira sem o ímpeto do
período anterior, pois a verdadeira barreira protecionista de nossa evolução industrial — a quase parali(18) Brazil Looks Forward — BENJAMIN H. HUNNICUTT —
1945 — Rio — pág. 272.
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sação do comércio internacional havia desaparecido —
e não tínhamos devida proteção aduaneira, que garantisse o surto industrial iniciado em 1914.
Um novo fator independente de nossa vontade ou
de uma política fiscal inteligente, iria possibilitar novo
incremento na industrialização do país. Referimo-nos
à Segunda Guerra Mundial.
Como bem salienta o ilustre americano já citado e
que viveu muitos anos entre nós "the first World War
started Brazilian industry on its way, and it may be
truly said that the second World War hás brought it
farther. The number of industries hás greatly increased, great progress hás been made not only in the
variety of manufactured products, but also in their
quality. The increse in volume hás been more than
quadrupled and this increasse partly accounts for the
fact that a significant part of Brazilian exports is made
up of manufactured goods". (19)
Repetindo o mesmo fenômeno anterior, o surto industrial provocado pela guerra não prosseguiu no
mesmo ritmo por falta de uma política protecionista.
"De 1947 para 1955, em nove anos, portanto, a
agricultura elevou, segundo a Revista "Conjuntura
Econômica", sua participação na renda nacional de
26,4 % para 31,7 %, a indústria no mesmo período, viu
sua cota reduzida de 21,7 % para 19,4 %.
(19) Brazil Looks Forward
Rio, 1945, pág. 273.
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Uma devida proteção ao trabalho nacional somente
veio com a Lei n.° 3.244, de 14 de agosto de 1957, que
passaremos a examinar.
A Lei n.° 3.244, de 14 de agosto de 1957, o maior
documento de política fiscal e econômica dos últimos
tempos, atendeu a três objetivos principais:
a) fiscal;
b) protecionista; e
c) de simplificação do mecanismo do comércio
exterior.
Como vimos, o imposto de importação em face da
inflação e do sistema de cobrança específica, perdeu o
seu significado como tributo representando, atualmente, apenas 5 % da receita.
A Comissão Especial designada pelo Executivo para
examinar o problema tarifário e elaborar o anteprojeto
das tarifas, deparou-se com vários problemas de escolha
do tipo de taxação a ser utilizado.
Na escolha do tipo de taxação, existiam, do ponto
de vista técnico, as seguintes alternativas a adotar:
a) direitos específicos, ou seja, taxa fixa em cruzeiro, por unidade ou fração de mercadoria importada;
&) taxação "ad-valorem" o que corresponde a
tantos por cento ao valor da mercadoria importada;
c) taxação específica "ad-valorem": aplica-se o
direito específico ou o "ad-valorem" conforme critério
que o Governo estabelecer, ou se aplicando a pauta que
gravar mais a mercadoria ou a que gravar menos;
— 69
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d) taxação específica "ad-valorem" cumulativa
(incidem sobre as mercadorias um direito específico e
outro "ad-valorem").
A incidência específica teria de ser abandonada,
pois além de ser um sistema já em desuso, principalmente em se tratando de direitos aduaneiros, como, pelo
estágio atual da conjuntura inflacionária brasileira,
perderia sempre a sua expressão financeira.
Como bem salienta o ilustre Ministro da Fazenda,
DR. JOSÉ MARIA ALKMIM, infatigável batalhador em
prol da estabilidade econômica do país "a tarifa de
incidência específica, num processo inflacionário, perde
completamente a expressão como tributo. Daí a modificação total do sistema introduzido na nova tarifa
— ao invés de uma incidência fixa e específica uma
incidência "ad-valorem". No passado, a tarifa embora
também específica se reajustava automaticamente em
face das flutuações de preços, porque a antiga taxa ouro
introduzia no sistema um elemento de correção permanente na perda do valor da moeda nacional1'. (20)
Adotou a Lei n.° 3.244, de 14 de agosto de 1957,
a taxação "ad-valorem" e somente no caso dos filmes,
a específica.
O princípio da taxação "ad-valorem" vem, nestes
últimos anos, substituindo, na legislação tributária
brasileira, o anacrônico sistema de taxação específica.
(20) JOSÉ MARIA ALKMIM — Discurso no Senado Federal —
"O Jornal" de 4 de agosto de 1957.
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A Lei n.o 2.975, de 27 de novembro de 1956, que
altera a legislação sobre combustível e lubrificantes
líquidos e gasosos, e dá outras providências bem como
a Lei n.° 2.974, de 26 de novembro de 1956, que alterou
dispositivos do Decreto n.° 26.149, de 5 de janeiro de
1949 (Consolidação das Leis do Imposto de Consumo)
adotaram um sistema de taxação "ad-valorem".
Este sistema, além de assegurar o princípio da
igualdade fiscal para todos os produtos taxados à base
de um valor real alcança outros objetivos básicos de
política econômica e financeira:
a) atua na conjuntura econômica como um dos
elementos de política anticíclica;
b) assegura estabilidade à estrutura dos preços
dos produtos tributados, principalmente das mercadorias importadas;
c) garante uma proteção fiscal constante e adequada à indústria nacional.
Pela nova lei que reformou a Tarifa das Alfândegas o mecanismo do comércio exterior foi modificado,
simplificando-se o seu funcionamento.
Não efetivou o documento legal acima referido,
uma reforma cambial, pois para isso teria que haver
quebra do câmbio oficial único fixado por acordo no
Fundo Monetário e aprovado por decreto-lei. Essa
taxa eqüivale a Cr$ 18,50 por dólar sendo que todas as
operações de natureza comercial de importação ou exportação são calculadas e liquidadas naquela taxa.
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Qualquer alteração no sistema teria que ser feita com
prévia consulta e posterior aprovação do Fundo Monetário Internacional.
O sistema de leilões da Instrução n.° 70, de 1953,
também não foi modificado. O Governo continua a
pagar as bonificações como subsídio aos exportadores,
mantendo as sobretaxas ou melhor os ágios que são
pagos por todos os importadores que licitam divisas.
O que efetivou a lei foi reclassificar em duas categorias, a geral e a especial, as mercadorias atualmente
distribuídas em cinco categorias de importação e estabelecer a proibição de ser qualquer mercadoria importada abaixo do custo do câmbio estabelecido para a
categoria geral, custo este que será, inicialmente, obtido
pela média ponderada dos ágios nas três primeiras categorias .
Ao invés de efetivar uma reforma cambial e completa liberdade de comércio com a venda de cambiais
de exportação no mercado livre, preferiu o Congresso,
refletindo o pensamento dos ilustres membros da Comissão Mista da Câmara dos Deputados, adotar um
período de transição conforme se depreende do item
330 do relatório abaixo transcrito:
"Concordamos com a orientação que nos
pareceu a aconselhada pela prudência, nunca
demais, em se tratando de reformas estruturais
em matéria econômica. Mas, ao admiti-la,
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forçoso foi convir na necessidade de encontrar
solução que possibilitasse, de um lado, a coexistência sem atritos da nova tarifa com o
mecanismo cambial para a importação e, de
outro, levasse progressivamente à liberação
dos controles cambiais".
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TÍTULO IV

PRINCIPAIS IMPOSTOS ESTADUAIS
INTRODUÇÃO

s rendas estaduais, no regime da Constituição de
A
1891, eram obtidas por meio de taxação direta como
sejam o imposto territorial, transmissão de propriedade
e o de indústrias e profissões. O mais importante tributo indireto era o de exportação que no tempo do
Império pertencia à União, ou melhor ao Governo
Central.
A Constituição de 1934 transferiu aos Estados o
imposto de vendas e consignações, hoje transformado
na viga mestra da receita dos Estados com 56,6 % da
receita geral e 68,4 % da receita tributária.
O Quadro n.° VI mostra a evolução do tributo a
partir de 1950.
Os Estados estão ameaçados de perder suas fontes
principais de renda.
O imposto de vendas e consignações é objeto de
uma emenda constitucional de autoria do ilustre Depu75

QUADHO N.° VI

IMPOSTO SOBRE VENDAS E CONSIGNAÇÕES, CONSUMO E
RENDA
(Em milhões de cruzeiros)

ANO

1946. .
1948
1950
1952
1954
1955
1956

RENDA

CONSUMO

2.751
4.195
5.581
9.994
15.340
19.259
24.519

4.009
4.854
6.410
9.124
14.542
17.429
22.988

VBKDAS
E
CONSIGNAÇÕES

3.164
5.201
8.525
13.528
21.257
24.295
36.300

Fonte: Contadoria-Geral da República.

tado FERNANDO FERRARI mandando extingui-lo. Esta
emenda já obteve parecer favorável de uma Comissão
Especial da Câmara dos Deputados.
Embora seja um imposto altamente regressivo e
anti-social porque grava produtos essenciais ao consumo, não vemos como os teóricos da emenda pretendem extinguir um tributo que representa quase 30 %
da receita nacional e mais da metade da receita dos
Estados, ou seja, 68 % .
Não indicaram os reformistas a fonte ou fontes de
receita que irão substituir o tributo a ser extinto. Certamente seriam outras fontes de impostos tão regres-

sivos e anti-sociais como o imposto de vendas e consignações .
A solução mais racional seria reformar a Constituição não para extinguir o imposto de vendas e consignações, mas para ampliar o campo das isenções existentes, abrangendo maior número de bens de consumo
necessário.
Outra investida sofrem os Estados, agora por parte
dos municipalistas: querem eles que o imposto de
transmissão inter-vivos e o territorial rural passem à
competência tributária dos Municípios.
Sendo o imposto de transmissão a segunda fonte
tributária dos Estados, com cerca de Cr$
3.832.840.000,00, previsto para 1957 e o territorial rural
com uma receita prevista de Cr$ 1.370.563.000,00 a
terceira, os teóricos da reforma constitucional e do
municipalismo liquidariam com os Estados, destruindo
a Federação e o próprio regime, retornando ao sistema
da Constituição do Império, pelo menos na prática.
Como bem salienta a Comissão Especial de Juristas,
constituída em 1956 para estudo da reforma da Constituição "a transferência de qualquer imposto da União,
na atualidade, beneficiaria despropositadamente os Estados. Entende a Comissão que nenhum imposto
federal deve ser transferido aos Estados ou Municípios,
sob pena de privarmos a União dos meios indispensáveis
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para levar o progresso a todas as regiões do país, ainda
as mais desfalcadas de recursos'1. (21)
Em depoimento prestado perante a referida Comissão, salientou o professor OCTAVIO BULHÕES o seguinte:
"A discriminação das fontes tributárias
entre a União, Estados e Municípios está presa
às condições da formação da renda nacional.
Se a renda nacional se apresentar concentrada
em determinada região do país, obviamente o
critério de discriminação de impostos há de
subordinar-se a esse fato.
"Ê almejável que se procure imprimir uniformidade ao progresso do país. Mas esse
objetivo não é alcançável por meio de uma
medida apriorística de distribuição de impostos. Primeiro, temos que alterar a estrutura econômica do país, por meio de sistemática política econômica, para depois reforçar
a tendência de uniformização do progresso
através de adequada distribuição na competência tributária. Pretender começar por essa
discriminação para atingir à uniformidade do
desenvolvimento econômico é enveredar por
caminho oposto ao objetivo que se pretende
colimar". (22)
(21 e 22) Reforma Constitucional — Sugestões para a
Reforma Constitucional apresentada ao Ministro NEREU RAMOS
pela Comissão Espfecial de Juristas — Imprensa Nacional —
Rio, 1956.
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As alterações no capítulo constitucional da discriminação de rendas devem ser as constantes do projeto
de reforma constitucional apresentado ao Ministro
NEREU RAMOS pela Comissão Especial de Juristas, formada pelo DÊS. GONÇALVES DE OLIVEIRA, F. C. DE SAN
TIAGO DANTAS, CARLOS MEDEIROS SILVA, FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA E HERMES LIMA.
CAPÍTULO i
TAXAÇÃO DA RENDA PRODUZIDA

Seção I — Imposto de Transmissão
O imposto de transmissão está dividido em dois
tributos distintos: o de transmissão inter-vivos e o de
transmissão causa-mortis.
Esse imposto, que desde a Constituição de 1891
pertence aos Estados, ocupa posição de destaque nas
rendas estaduais, ou seja, o segundo lugar, sendo o de
transmissão inter-vivos o mais importante tributo com
uma receita prevista para 1957 de Cr$ 3.832.840.000,00
contra Cr$ 994.790.000,00 do imposto de transmissão
causa-mortis.
O Quadro n.° VII mostra a arrecadação dos dois
tributos, indicando um aumento desproporcional de
sua arrecadação, comparando-se com os outros tributos.
O imposto de transmissão é um tributo direto, que
grava a renda produzida e acumulada sob a forma de
capital e que pode ter a produtividade aumentada,
79

QUADKO N.

9

VII

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" E "CAUSAMORTIS"
(Em milhões de cruzeiros)

ANO
1954
1955
1956
1957(*)

"iNTEE- VIVOS"

2.402.178
2.738.955
2.934.565
3.832.840

"CAUSA-MORTIS"
531.499
689.771
685.030
994.790

(*) Previsão Orçamentária para 1957.
Fonte: Conselho Técnico de Economia e Finanças.

principalmente o de transmissão causa-mortis. O seu
congênere, o de transmissão inter-vivos, não deve ser
indiscriminadamente aumentado, para não atingir os
que procuram adquirir imóveis para residências.
Recentemente, a Prefeitura do Distrito Federal
propôs, através de Mensagem do Prefeito, um adicional
sobre o imposto de transmissão inter-vivos. Deveria
ser sobre o causa-mortis, ou pelo menos isentar do adicional os que adquirirem, pela primeira vez, um imóvel,
e que o mesmo se destinasse a residência.
Seção II — Imposto Territorial
A cobrança do imposto territorial é de dupla competência: o territorial urbano pertence aos Municípios
e o territorial rural aos Estados.
80 —

O imposto territorial gravando a renda produzida,
e acumulada sob a forma de capital, é um tributo
direto.
Determina a Constituição Federal em seu artigo
19, § 1.°, que u imposto territorial não incidirá sobre
sítios de área não excedente a vinte hectares, quando
os cultive, só ou com sua família, o proprietário que não
possua outro imóvel.
O imposto territorial cobrado, tendo em vista o valor fundiário da propriedade, não tem expressão fiscal.
O sistema de cobrança é arcaico, feito na maioria dos
Estados sem base cadastral. A avaliação, sem levar
em conta dados econômicos, funda-se em elementos
meramente subjetivos.
Como elemento de correção do atual sistema latifundiário que impera no Brasil, deve o pequeno proprietário ser isento do tributo, como determina a Constituição, ampliando-se esse favor aos núcleos coloniais.
Por outro lado, os Estados devem taxar fortemente a
grande propriedade, sobretudo aquelas terras não cultivadas, obrigando os seus proprietários a usá-las ou
dividi-las entre os que querem produzir.
A arrecadação do imposto territorial é pequena,
situando-se em terceiro lugar. O Quadro n.° VIII nos
mostra a evolução do tributo.
Para auferir maiores receitas do imposto territorial,
devem os Estados promover uma reforma total no sis81

QUADRO N.° VIU

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
(Cr$ 1.000)
1954
1955
1956
1957 (*)

567.315
780.775
862.563
1.370.900

(*) Previsão orçamentária.
Fonte: Conselho Técnico de Economia e Finanças.

tema tanto de avaliação como de cobrança do tributo,
adotando as seguintes medidas:
a) reinscrição de todas as propriedades com perfeita identificação das mesmas;
&) adoção de um Cadastro Fiscal para registro,
não só das informações prestadas pelos contribuintes,
como as colhidas pelos fiscais e exatores estaduais; e
c) revisão bienal dos lançamentos.
Os lançamentos devem ser baseados em vários
fatores como sejam: tamanho da propriedade, benfeitorias existentes, e valor, tomando-se por base o pagamento do imposto de transmissão no último ato de
compra e venda, ou de transmissão causa-mortis.
CAPÍTULO

II

TAXAÇÃO DA RENDA CONSUMIDA
Seção I — Imposto sobre Vendas e Consignações

O imposto sobre vendas e consignações, o sustentáculo das finanças estaduais, é, na verdade, a maior
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fonte tributária do país, suplantando o imposto de consumo e o imposto sobre a renda, conforme se vê do
Quadro n.° VI.
Como imposto indireto incide indistintamente sobre
as vendas, gravando produtos destinados ao consumo e
concorrendo para a alta dos preços.
O imposto de vendas, como é comumente conhecido, data do século XIV, mas somente depois da segunda guerra mundial em vários países da Europa, tem
adquirido importância como fonte de receita, principalmente nos países comunistas onde a propriedade
privada tem sofrido fortes restrições.
Na Hungria, diz J. C. L. HUISKAMP, "o rendimento
do imposto de vendas para o ano fiscal de 1949/1950
representou quase 3/5 do total de todos os impostos.
No oeste da Europa, também, os impostos de vendas
têm grande importância. Na Holanda, com uma renda nacional perto de 163/4 bilhões cie guilders, em 1951,
e o imposto de renda num total aproximado de cerca
de cinco e meio bilhões os impostos de vendas representavam vinte e um e meio por cento daquela renda.
Na Bélgica, do mesmo modo, a situação não é muito
diferente. Nesse país a mencionada percentagem vai
a 28 % e, em Luxemburgo, a 21,46 %. Estas altas percentagens não causam surpresa. Nos países da Europa
orienta], especialmente na Rússia, os impostos diretos
tornaram-se de extrema dificuldade por motivo do
desaparecimento da propriedade privada, E a tribu— 83

tação indireta, como é o caso dos impostos de vendas,
passou a ser a única alternativa. (23)
Em alguns países o imposto sobre vendas e consignações ou de vendas se confunde com o próprio imposto
de consumo. No Brasil, esse imposto é, na verdade,
cobrado sobre as transações comerciais. Sua cobrança
incide sobre as sucessivas transações efetuadas pelos
comerciantes, acontecendo que um mesmo produto
pode ser taxado várias vezes. É o conhecido sistema
de arrecadação, "cascade system", isto é, as mercadorias
são gravadas em cada operação de uma fase a outra
do ciclo econômico, sendo por esse motivo o mais injusto
de todos os tributos indiretos.
Os Estados Federados cobram o mencionado imposto na base do valor da transação, em percentagens
fixas, variável em cada Estado, sendo que a taxa mais
alta é encontrada no Amazonas. (6 %)
No Brasil, a alta dos preços tem várias causas econômicas mas ao lado destas podemos citar a estrutura
do nosso sistema fiscal, gravando com impostos indiretos as mercadorias que se destinam ao consumo.
O imposto sobre vendas e consignações, até a vigência da Constituição de 1934, pertencia à União.
Criado pela Lei n.° 1.507, de 26 de setembro de
1867, cobrado sobre faturas ou contas assinadas, não
(23) J.C.L. HUISKAMP — Sistemas de Impostos de Vendas
— "Revista de Finanças Públicas" — Julho e agosto de 1953 —
pág. 29.
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era propriamente um imposto incidindo sobre transações comerciais, rnas um verdadeiro imposto do selo.
A arrecadação do tributo atravessou o resto do
período imperial sem expressão fiscal até o advento do
Decreto n.° 16.041, de 22 de maio de 1923, que lhe deu
nova estrutura, erigindo-o em fonte estável de receita.
Até 1938, quando entrou em vigor a nova discriminação de rendas adotadas pela Constituição de 1934,
o imposto sobre vendas e consignações não tinha grande expressão fiscal.
Na esfera estadual, sofreu modificações, não somente quanto às alíquotas como também em sua própria estrutura.
Como bem salienta HERNANDES PINTO "na história
do imposto sobre as vendas e consignações distinguemse três etapas. Na primeira, compreendendo o período
que vai de 1867 a 1922, cobrado a título de imposto do
selo, era de competência federal e o campo de incidência limitava-se às vendas por grosso realizadas a prazo.
A alíquota manteve-se durante os primeiros 33 anos na
base de 0,01 % e nos 22 anos posteriores em 0,011 %.
Na etapa seguinte, iniciada em 1923 e terminada em
1934, ainda colocado na esfera da União, agora a título
de imposto sobre vendas mercantis, atingia de um
modo geral todas as operações comerciais por grosso ou
a retalho realizadas à vista ou a prazo. A alíquota
passou "de 0,02 % para as vendas a prazo e 0,005 % para
as vendas à vista e 0,03 % para ambos os casos. Finalmente, em sua fase final, já de competência dos Esta85

cios, o tributo desenvolve-se não só pela ampliação do
campo de incidência como também pela elevação da
alíquota, que, cobrada na média de 0,35 % em 1936
atingia a 1,56 % em 1945 para em 1956 e 1957 alcançar
respectivamente a média de 3,09 % e 3,43 '/?". (24)
O imposto sobre vendas e consignações, com um
sistema de incidência "ad-valorem", acompanha e progride com a inflação e com a alia dos preços, gravando,
pesadamente, os produtos essenciais ao consumo e concorrendo para uma das causas das reivindicações de
salários, principal fator inflacionário na atual conjuntura brasileira.
Além de altamente progressivo, com alíquotas que
vêm subindo de ano a ano, quase todos os Estados têm
criado adicionais ao mesmo imposto, elevando-o a limites já agora insuportáveis para a população.

HEKNANDES PINTO observa muito bem que "o imposto sobre vendas e consignações não é um imposto
de efeitos neutros sobre o custo de vida. Muito pelo
contrário. Imposto de incidência múltipla, isto é,
devido toda vez que se realiza uma transação comercial, ele onera cada produto de maneira desigual. É
tanto mais pesado quanto maior for o número de transações intermediárias ou as fases do ciclo da produção
necessárias à entrega do produto final ao consumidor.

A voracidade fiscal dos Estados no que respeita ao
imposto sobre vendas e consignações deve ser limitada
como um dos meios de combate à inflação.
Enquanto o próprio Governo Federal aumentar o
imposto de consumo e os Governos Estaduais o de vendas e consignações, não poderá haver um combate eficaz
à inflação no setor da alta dos preços, pois esta tem
nesses impostos uma de suas causas.

"Em regra incide mais vezes sobre os artigos nacionais que sobre os estrangeiros. Onera mais os artigos manufaturados que os produtos primários. Seus
efeitos são mais sentidos pelas classes pobre e média do
que pela classe rica. Raramente incide uma única
vez sobre as mercadorias. Sua influência sobre os preços se reflete quase sempre na ordem de três vezes a
alíquota. Ainda que de responsabilidade do vendedor,
face a conjuntura atual é facilmente transferido incorporando-se ao preço das mercadorias.
"Por todos esses motivos, a limitação do poder
tributante dos Estados sobre as vendas e consignações
afigura-se-nos medida urgente e de grande importância
para a economia do país, como meio capaz de que é de
neutralizar os efeitos econômicos da ação fiscal dos Estados''. (25)

(24) HJERHANDES PINTO — O Crescimento da Alíquota do
Imposto sobre Vendas e Consignações — "Revista de Finanças
Públicas" — Marco/abril de 1957, pág. 43.

(25) HERNANDES PINTO — O Crescimento da Alíquota do
Imposto sobre Vendas e Consignações — "Revista de Finanças
Públicas" — Março/abril de 1957, pág. 42.
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Impõe-se, por conseguinte, uma reforma constitucional não para extinguir o tributo, como quer o ilustre Deputado FERNANDO FERRARI, mas para limitar o
poder tributante dos Estados, estabelecendo, como no
caso do imposto de exportação, um máximo que poderá
ser fixado em 5 %, somente admitindo adicional até
2 %, para planos por prazo certo e com autorização do
Senado Federal, como no caso do imposto de exportação.
Seção II — Imposto de Exportação
O imposto de exportação pertenceu, até à Constituição de 1891, à União.
Foi, durante o Império, importante fonte da receita como o havia sido durante o período colonial.
Ao tempo da, guerra com o Paraguai o imposto de
exportação concorria com 20 % da receita, posição que
manteve, com pequenas alterações, até à República.
Outorgando autonomia aos Estados, teria a Constituição de 1891 de dar-lhes fontes de renda, tendo passado à competência dos Estados o imposto de exportação, territorial e de transmissão.
Àquela época, eram os impostos diretos de reduzida
capacidade para sofrerem majorações que repercutissem na arrecadação. Voltaram-se os Estados para os
impostos indiretos, sendo o único, então, o de exportação .
Assim este imposto foi erigido em viga mestra da
receita estadual, situação que permaneceu até 1938,
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dois anos depois de ter entrado em vigor a nova discriminação de rendas da Constituição de 1934, quando o
imposto sobre vendas e consignações passou à competência dos Estados.
A arrecadação do tributo é pequena conforme se
vê do Quadro n.° IX.
A Constituição de 1946, por força do art. 19, item
V, limitou o poder tributante dos Estados até o máximo
de cinco por cento, vedados quaisquer adicionais, permitindo, porém, com autorização do Senado, e por tempo
certo, um aumento até 10 % "ad-valorem".
O imposto de exportação deve retornar ao Governo
Federal, como aliás sugere a Comissão de Reforma da
Constituição.
QUADRO U.° IX

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO

1951
1952
1953
1954
1955
1956

406.018.418
343.821.006
491.641.490
715.998.284
862.400.747
818.811.000

"A única transferência de tributos que a Comissão
reputa conveniente é a do imposto de exportação de
mercadorias para o estrangeiro. A seu ver, esse imposto melhor se ajusta à competência da União, à qual
já compete, por força de preceito constitucional, legislar
sobre regime de portos e de navegação de cabotagem e
comércio exterior".
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"Os Estados que não têm portos não podem instituir
esse tributo, ficando assim prejudicados os Estados
centrais como Minas Gerais, produtor de minério e de
café, intensamente exportados. O Estado de São
Paulo, ou porque pelo porto de Santos são exportadas
mercadorias de outros Estados concorrentemente com
as de sua produção; ou porque o Distrito Federal não
tributa nern pode tributar a exportação de mercadorias
que saem pelo porto do Rio de Janeiro, não cobra, atualmente, esse imposto. (26)
Com um total previsto para 1957 de apenas Cr$
839.550.000,00, somente um Estado, o da Bahia, aufere
renda apreciável do tributo, pois de um total de Cr$ ..
2.021.525.000,00, a quantia de Cr$ 300.000.000,00 corresponde ao tributo.
Depois do Estado da Bahia temos o Estado do Paraná que de um total de Cr$ 3.001.000.000,00 a importância de Cr$ 832.150.000,00 provém do imposto de
exportação.
Nos demais Estados a arrecadação é sem grande
importância, com percentagem inferior a 10 % da arrecadação do total.
Para compensar a perda do tributo, propõe a referida Comissão que, do total arrecadado, a União entregará anualmente aos Estados produtores da mercadoria
exportada até 5 % "ad-valorem".

São ainda da Comissão as seguintes palavras:
"À União compete legislar sobre o comércio exterior, sobre regime de portos e de navegação de cabotagem, de sorte que o imposto de
exportação deve caber, conseqüentemente, à
União, nessa integralização de competência
federal, com a finalidade principal de regular
o comércio exterior. Com esse tributo pode
a União modificar a atual política cambial
referentemente aos produtos de exportação,
substituindo o atual sistema, que não se ajusta
aos reclamos de uma política financeira permanente, pela cobrança de um imposto federal.
"Esse tributo, assim, com raízes na Constituição, se presta, perfeitamente, à realização
de um regime de câmbio mais adequado com
o valor real do cruzeiro, abandonando-se o regime atual de várias taxas". (27)

(26) Reiornia Constitucional — Sugestões para a Reforma
Constitucional apresentadas ao Ministro NEREU RAMOS pela Comissão Especial de Juristas, constituída em 1956.

(27) Reforma Constitucional — Sugestões para a Reforma
Constitucional apresentadas ao Ministro NEREU RAMOS pela Comissão Especial de Juristas — 1956.
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TÍTULO V

PRINCIPAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS
INTRODUÇÃO

's Municípios brasileiros estiveram praticamente
sem fontes certas de renda até 1936, ano em que entrou
em vigor a Carta Magna de 1934.
Pelo diploma legal citado, as Comunas foram comternpladas com fontes próprias de receita, sistema mantido pelas Constituições de 1937 e 1946.
A nossa atual Constituição, de sentido municipalista, além de manter a discriminação de rendas das
anteriores, ampliou essa competência, dando aos Municípios dois novos tributos: o imposto sobre indústrias e
profissões e o do selo, além da participação em tributos
federais e estaduais.
Na estrutura do sistema tributário municipal há
predominância dos impostos diretos ou seja dos que
gravam a renda ou acumulada: predial, indústrias e
profissões e territorial urbano.
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CAPITULO I
TAXAÇÃO DA RENDA PRODUZIDA

Seção I — Imposto de Indústrias e Profissões
O imposto de indústrias e profissões é a principal
fonte tributária dos Municípios com uma arrecadação
de Cr$ 2.568.988.000,00 em 1955. O Quadro n.° X
mostra a evolução da arrecadação do tributo até esta
data.
Diz AFONSO ALMIRO que no Brasil "a criação do
tributo data de 20 de outubro de 1812, quando, em Alvará, pelo Príncipe Regente, foi estabelecido um "imposto sobre seges, lojas e embarcações para fundo capital do Banco do Brasil".
QUADRO N.° X

IMPOSTO DE INDÚSTRIAS E PROFISSÕES
(Cr$ 1.000)
1950
1954
1955
1956 (*)

1.074.051
1.983.005
2.568.988
2.853.632

(*) Cálculo sujeito a alterações.
Fonte; Conselho Técnico de Economia e Finanças.

O imposto recaía sobre cada carruagem ou sege
"que cada um tiver em uso'' e sobre "cada loja, armazém ou sobrado em que se venda por grosso e atacado
ou a retalho e varejo, qualquer qualidade de fazenda,
gêneros secos ou molhados, ferragens etc."
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Continuando a exposição diz o autor que "foi a
Lei orçamentária n.° 1.507, de 26 de setembro de 1867
que, "como lembra J. TAVARES DA ROCHA, traçou as
linhas mestras para o futuro regulamento, autorizado
que foi o Governo a alterar o sistema de arrecadação do
imposto sobre indústrias e profissões, criado pelo § 2.°
do Alvará de 20 de outubro de 1812 e outras leis posteriores, cujo fundamento primordial da alteração seria
a incidência no imposto de toda pessoa, nacional ou
estrangeira, que exercesse, no Império, qualquer indústria ou profissão, arte ou ofício". (28)
Pela Constituição de 1891, passou o imposto de
indústrias e profissões para os Estados.
Em 1934 a nova Constituição, de acordo com o artigo 8. °, incorporou metade do tributo às rendas municipais .
O art. 29, item III, da atual Constituição, incorporou, definitivamente, ao orçamento municipal a totalidade do tributo.
Seção II — Imposto Predial
O imposto predial é uma das mais importantes
fontes tributárias dos Municípios, sendo ultrapassado
apenas pelo imposto de indústrias e profissões.
(28) AFONSO ALMIRO — Direito Financeiro, Orçamente e
Tributação — "Revista de Finanças Públicas" — Julho/agosto
de 1957, pág. 30.
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Do total arrecadado em 1955, de Cr$
2.184.450.000,00 mais da metade pertence às Capitais,
ou seja, em cifras redonda, Cr$l.422.576.000,00.
O imposto predial, dada a deficiência da arrecadação e dos processos de lançamento, ainda é de valor
muito baixo nas cidades do interior.
As Câmaras Municipais devem promover a cobrança
do tributo em outras bases, utilizando critérios que não
sejam unicamente o do valor locativo.
Para fins de lançamento do tributo, quando não
haja locação, este deve ser fixado tendo em vista a área
construída, natureza da construção, melhoramentos
públicos existentes e destino do imóvel, taxando-se menos os utilizados para fins residenciais.
O Quadro n.° XI nos mostra a evolução do tributo
nos últimos anos.

IMPOSTO PREDIAL
(Cr$ 1.000)
883.917
1.678.195
2.187.450
2.456.320

(*) Cálculo sujeito a alterações.
Fonte: Conselho Técnico de Economia e Finanças.
96 —

Pela Constituição de 1891, a cobrança do imposto
sobre propriedades ou bens imóveis pertencia aos Estados .
A Carta Magna de 1934 dividiu o imposto territorial
em dois, atendendo à sua localização: o rural permaneceu no campo tributário dos Estados e o urbano
situou-se na esfera dos Municípios
O imposto territorial urbano é pouco produtivo,
conforme se vê do Quadro n.° XII, ocupando o terceiro
lugar na arrecadação Municipal.
QUADRO N.° XII
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
(Cr$ 1.000)
1954
1955
1956
1957 (*)

416.411
500.057
523.000
562.000

(*) Sujeito a alterações.
Fonte: Conselho Técnico de Economia e Finanças.

QUADRO N.° XI

1950
1954
1955
1956 (*)

Seção III — Imposto Territorial Urbano

Para que o imposto assuma o lugar devido como
fator ou fonte de renda, devem os Municípios, principalmente os do interior, promover uma reforma total
na cobrança e lançamento do tributo, instituindo um
Cadastro Fiscal com elementos positivos de lançamento
como sejam benfeitorias, valor estimado pelo Estado
para cobrança do imposto de transmissão e outros da- '
dos positivos sobre o imóvel.
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TITULO VI

SUGESTÕES PARA UMA REFORMA NA
ESTRUTURA TRIBUTÁRIA NACIONAL

. s estatísticas apresentadas em anexo mostram que
A
os impostos indiretos predominam no quadro da arrecadação, quer federal, quer estadual.
A estrutura tributária brasileira, compreendendo
os três níveis de governo, é formada de quase 70 % de
impostos indiretos, predominando entre estes o imposto
de vendas e consignações com um total previsto para
1957, de Cr$ 46.093.170.000,00 num orçamento global
para os Estados e Municípios de apenas Cr$
77.056.052.000,00.
Os legisladores federais e estaduais devem voltar
suas vistas para outras fontes de receita como o imposto sobre a renda, territorial, transmissão de propriedade "inter-vivos" e "causa-mortis''.
As propriedades rurais embora contribuam com
considerável parcela da renda nacional não estão sendo
convenientemente taxadas, quer nos seus rendimentos,
quer em relação ao seu valor.
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A rentabilidade do imposto territorial ainda é insignificante em relação às possibilidades de sua produtividade, representando, atualmente, parcela mínima
dos orçamentos estaduais, com Cr$ 1.370.900.000,00
previsto para o exercício de 1957.
A elevação das taxas de cobrança ao imposto territorial teria três finalidades:
o) uma fiscal;
&) outra social, de eliminar os latifúndios, forçando o desmembramento das grandes propriedades; e
c) e a mais importante de todas, a finalidade econômica, permitindo maior cultivo das terras transformadas, então, em pequenas propriedades.
O problema da pequena propriedade não é novo.
Data do século passado, quando JOHN STUART MILL em
"Principies of Political Economy" afirmava que "nenhum outro regime conhecido de economia agrícola
tem efeitos tão benéficos na indústria, na inteligência,
na frugalidade e prudência da população, e que nenhum
estado conhecido, por isso, é, no conjunto, tão favorável
ao bem-estar físico e moral da população1'.
"BELISÁEIO PENA, profundo conhecedor dos problemas rurais brasileiros, escreveu que a pequena propriedade significa trabalho livre e independente. Prende
o indivíduo à terra, estimula o trabalho agrícola, desperta o amor à natureza e à ordem, fortalece o espírito
da família, com a vida rural simples, farta e moralizada,
sem luxo nem maldade; provoca a ambição justa de
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progressivo melhoramento, o sentimento de solidariedade e de patriotismo e desejo da instrução e de nivelamento aos mais adiantados; finalmente enobrece a raça,
dignifica o trabalho de quem faz "em sua terra", para
gozo próprio e benefício coletivo".
"A pequena propriedade é, sern dúvida, a maior
força contra o êxodo dos campos. A tal ponto que o
economista alemão VON DER GOLTZ formulou a lei que
hoje leva o seu nome — a lei de GOLTZ: a migração
cresce paralelamente à expansão da propriedade latifundiária e diminui, com igual paralelismo, em relação à pequena propriedade. A um aumento em proporção aritmética da propriedade latifundiária, corresponde um aumento, em progressão geométrica, da migração rural", apud AMARAL FONTOURA — Aspectos da
Vida Rural Brasileira, Rio de Janeiro, 1945, págs. 42/49.
O imposto predial, salvo algumas exceções como o
caso do Distrito Federal e das capitais dos Estados, é
relativamente rnoderado.
O sistema adotado de basear o cálculo do imposto
no valor locativo, gera uma série de desigualdades entre
os contribuintes, além de prejudicar a arrecadação do
tributo.
A cobrança do imposto predial deve ter por base o
valor patrimonial do imóvel, permitindo, assim, que
sejam lançadas convenientemente as residências de
luxo que atualmente pagam uma insignificância em
relação aos proprietários de casas e apartamentos alugados .
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Outro problema de direito e de política fiscal que
está a merecer a atenção do governo é o do imposto do
consumo. Qualquer reforma neste tributo deve aumentar os limites isencionais que protegem as mercadorias consideradas, pela Constituição, em seu art. 15,
§ 1.°, como o "mínimo indispensável a habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas
de restrita capacidade econômica, como também, se
íôr necessário, acrescer somente as incidências sobre os
chamados supérfluos ou objetos de uso nas classes
abastadas.
O imposto de consumo no Brasil se receber novos
aumentos só virá concorrer para agravar a situação
aflitiva das classes trabalhadoras, deixando o rico escapar quase ileso da nova contribuição.
País de baixa renda "per capita", de subnutridos,
com uma massa de população de poder aquisitivo quase
nula, aumentar os impostos indiretos, principalmente
o de consumo e o de vendas e consignações, é uma insensatez e uma incongruência em face da política de
valorização do homem e de expansão industrial do
Brasil.
Qualquer aumento de tributos deve recair no imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
pois, além de facilmente arrecadáveis, são por demais
elásticos, isto é, produzem o que é possível e, quando
progressivos, pesam mais sobre os contribuintes mais
fortes, o que satisfaz o princípio do mínimo sacrifício
coletivo.
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Já é princípio defendido e proclamado por todos os
financistas que somente um imposto de incidência direta e progressiva como o imposto sobre a renda, pode
servir de base sã e estável ao sistema tributário de
qualquer país.
A afirmativa de que a taxação direta dificulta a
acumulação de capital está suficientemente desmentida em vários países e em nossa pátria como provam
as estatísticas brasileiras onde os lucros cada vez aumentam .
Recentemente, o engenheiro BORIS KROKOVETSKY,
no livro "A Carestia de Vida no Brasil", mostra à página
193 o lucro das principais empresas brasileiras e estrangeiras que operam no Brasil.
Os lucros vão de 30 % a 466 % percorrendo uma escala louca de quase assalto, incluindo-se indústrias farmacêuticas com 192 % de lucro declarado pela própria
empresa, indústrias alimentícias com 102 % e frigoríficas com 110 %.
Não advogamos a supressão dos impostos indiretos
como sejam os de consumo e o sobre vendas e consignações. O que preconizamos é uma maior participação dos impostos diretos na composição da renda tributária nacional.
Transformados os quadros econômicos nacionais e
iniciada a industrialização do país, a ocasião nos parece
apropriada para estruturarmos nosso sistema tributário
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em base predominantemente direta como determina o
art. 202 da Constituição Federal assim expresso:
"Os tributos terão caráter pessoal sempre
que isso for possível, e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte".

Os conceitos emitidos nos trabalhos divulgados nesta
colecã"o serão de exclusiva responsabilidade dos autores.
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