
• Arrecadação do ICMS cresceu 9,7% em 2006

Receita de Estados
também bate recorde
Daniel Pereira

• BRASÍLIA. Estados e Dis-
trito Federal bateram mais
um recorde e arrecadaram no
ano passado R$ 169,84 bilhões
em Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS), crescimento de 9,7%
em relação a 2005. De 2003
para 2006, o aumento na cole-
ta do ICMS, que é a principal
fonte de receita tributária re-
gional, foi de 42,45%. Nos dois
casos, o desempenho superou
a inflação registrada pelo índi-
ce de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) no período, que
foi de, respectivamente, 3,1%
e 25,69%.

Os dados são do Conselho
Nacional de Política Fazendária
(Confaz). Segundo especialis-
tas, os números reforçam a ne-
cessidade de aprovação de uma
reforma tributária para simplifi-
car a vida dos contribuintes e
reduzir o peso dos impostos e
contribuições. Afinal, a arreca-
dação da União também bate
sucessivos recordes. Só no ano
passado, a receita do governo
federal atingiu R$ 392,54 bi-

Ihões, 8,83% a mais do que em
2005, descontada a inflação.

- Precisamos de uma refor-
ma para desonerar a produção -
afirma Lina Vieira, coordena-
dora dos secretários de Fazen-
da dos Estados e do Distrito
Federal perante o Confaz.

Secretária de Tributação do
Rio Grande do Norte, Lina diz

que parte do crescimento da ar-
recadação do ICMS decorre de
convênios assinados pelos Es-
tados, que fixam isenções e re-
duzem a base de cálculo de tri-
butos. Tais alívios teriam resul-
tado em mais investimentos
pelo setor produtivo e, na pon-
ta, em recursos extras para os
cofres estaduais. A idéia é que
este princípio norteie a reforma
ser votada pelo Congresso.

Para a presidente da Asso-
ciação Brasileira de Direito Tri-
butário, Misabel Derzi, a refor-
ma tem de acabar com a sobre-
posição de tributos. Por exem-
plo, retirar o ICMS da base de
cálculo da Cofins. Há uma ação
nesse sentido no Supremo Tri-
bunal Federal. A alegação é de
que o ICMS, por ser estadual,
não pode render dividendos à
União, que fica com a Cofins.

O Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário esti-
ma que a Receita Federal dei-
xará de arrecadar por ano R$
6,8 bilhões caso seja derrotado
na disputa.
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