
O Brasil exporta consumidor 
Edson Pinto 
por Roberto Müller Filhoe Liliana Lavoratti 
 

                                                                     Divulgação 

  
Edson Pinto defende tributo único de 7% sobre o valor dos produtos para simplificar leis e melhorar a fiscalização 

 
O Brasil exporta consumidores. Com esta abordagem, o advogado Edson Pinto, sócio-
membro do Conselho Diretor do escritório Edson Pinto Advogados, e membro do Instituto 
Brasileiro de Estudos Tributários (Ibet), chama a atenção para o problema da carga tributária 
brasileira. Na sua opinião, o crescimento do turismo de consumo é fruto principalmente da 
diferença entre os impostos cobrados aqui e nos Estados Unidos, por exemplo. Para ele, a 
solução seria promover uma reforma tributária efetiva, com um imposto único cobrado sobre o 
produto final. Mas a falta de vontade política emperra essa alternativa. - Confira abaixo a 
entrevista do tributarista, na íntegra. 
 
DCI: Por que o País exporta consumidores? 
 
Edson Pinto: Pelo que se acompanha na imprensa, cada vez mais os brasileiros saem do 
Brasil para fazer compras. Antigamente, você ia para os Estados Unidos, em busca de 
diversão, para a Disney, passeios mais procurados par Flórida, para Nova York. Percebemos 
que o brasileiro passou a ser consumidor desse país, não só pela valorização do real, mas por 
uma questão tributária. A qualidade dos produtos brasileiros se equiparou à de produtos 
internacionais, como é o caso dos carros. Antigamente, você iria para o exterior e comprava 
geladeira, televisão, porque no Brasil não tinha, mas hoje a diferença de custo é muito grande, 
desde uma pasta de dente até um automóvel. Essa diferença de custo tem atraído os 
brasileiros no exterior. O Brasil está deixando de ganhar. Nós estamos perdendo divisas 
porque a carga tributária é muito alta. Além do custo burocrático, há outra série de fatores que 
encarecem o produto brasileiro, a carga tributária é o principal. 
 
DCI: Em um país como o Brasil, para se fazerem obras de infraestrutura, precisa 
mesmo de uma carga tributária elevada? 
 
EP: Não seria preciso uma carga elevada, e sim uma carga transparente. Existe um turbilhão 
de impostos que ninguém entende. Toda hora saem portarias, legislações, que dificultam o 
entendimento até dos contadores das empresas. Uma pesquisa divulgada recentemente do 
Banco Mundial dizendo que o Brasil é um país que gasta mais tempo com burocracias fiscal. A 
título de comparação, o banco mostrou que na Alemanha se gastam 240 horas por ano, e aqui 
são 2.400 horas por ano. Eu acho que isso é proposital, porque alguém está se favorecendo 
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com isso. Se a gente for buscar, dentro da cadeia funcional de serviço público, quem nomeia 
um chefe do setor fiscal de um órgão público, vê que essa pessoa é alguém acima dele, que 
são deputados, são políticos que nomeiam os cargos. A Dilma [Rousseff] é a presidente da 
República, mas está sujeita a obedecer a essas regras. O PDT tem uma quantidade de 
ministérios, o PSB tem tantos, e assim por diante. 
 
DCI: Em um sistema de presidencialismo de equalização, que é o caso do Brasil, não 
é inevitável que isso ocorra? 
 
EP: Eu acho que sim. Conversava com um repórter dos Estados Unidos, e ele falava que 
corrupção tem em todos os países. Mas aqui a quantidade é maior. Se se tomarem como base 
os EUA, teríamos, de 100 políticos, 10% corruptos; aqui é o contrário: 10% honestos, e 90% 
que não têm qualidade para estar no cargo em que estão. O sistema político democrático é 
excelente, mas aqui não funciona porque a corrupção está generalizada. Há dificuldades para 
uma pessoa honesta entrar em um partido político. 
 
DCI: Olhando da perspectiva desse Estado contaminado, a reforma tributária está 
fadada a não acontecer. Teremos que rever a máquina pública? 
 
EP: A reforma tributária nunca vai sair se não houver uma mobilização popular. Ou que 
alguma pessoa abra os olhos da população sobre isso. Se depender dos políticos nunca vai sair 
do papel. 
 
DCI: Assim como dos governadores? 
 
EP: Também, e não é que não tenham vontade política. Mas é como falei, alguém está se 
favorecendo. E essas pessoas infelizmente estão no governo. 
 
DCI: Por isso mesmo não seria complexo fazer a reforma, já que essa estrutura de 
três Poderes já está montada? 
 
EP: Acredito que não, porque a forma de arrecadação que propomos, não é modelo exclusivo 
do Brasil. Muitos países atuam dessa forma, e que em uma carga justa e transparente, têm 
muito dinheiro. É como um condomínio, como se faz para pagar as contas? Tenho R$ 100 mil 
de despesa, vai ter que ser rateado e comprado entre as pessoas para pagar nossa dívida. 
Então, o ministro do Planejamento teria essa autoridade de falar: 7% é pouco, vamos 
arrecadar sobre o produto final esse percentual, que seria um imposto que todos irão pagar. É 
um tributo igualitário. No caso do cigarro, por exemplo, o fabricante recebe o papel que já vem 
com tributo, nicotina, todo o material para fazer o cigarro já foi taxado. A indústria é taxada. 
Passa para o distribuidor. Toda a cadeia é taxada. Então um produto que chegaria na mão do 
consumidor e que custasse R$ 1 mais 7%, desoneraria o produto. Se um maço de cigarros 
custa R$ 10, e tirar toda essa cumulatividade de impostos que está nessa cadeia, vai chegar 
em um preço ínfimo. 
 
DCI: Se tirar o imposto o Estado não pode quebrar? 
 
EP: Em termos, porque eles não recebem esses impostos. Os maiores devedores são 
fabricantes de cigarros, bancos. É uma ilusão dizer que cobram 42% de imposto, mas na 
verdade ninguém está pagando, em termos, porque muitos desses tributos estão sendo 
discutidos judicialmente. Se for na Justiça federal, 80% dos processos que tramitam são de 
execução fiscal. Tem muito empresário que quer pagar, mas não consegue, porque tem um 
sócio dentro da empresa que é inoperante, não colabora, mas que no final do mês quer 42% 
no bolso dele. Mas o empresário não consegue colocar esses 42% no seu bolso. Uma forma 
mais transparente é buscar essa cobrança do consumidor, porque se ele não pagar estaria 
sujeito a uma apropriação indébita, com repasse do lojista, que é quem declararia que tem 7% 
para passar para o governo. Nossos sistemas de computação hoje são muito simples. 
 
DCI: Mas houve um aumento da informatização das máquinas arrecadatórias? A sonegação 
está mais difícil? 
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EP: A cobrança só é ágil no caso do ICMS. Mas se tiver uma dívida na Receita Federal, e 
verificar a conta corrente, não se consegue saber se a empresa pagou, ou deixou de pagar as 
dívidas de um ano. Não está informatizado. No INSS, funciona on-line. Recolheu a GPS em um 
dia, no dia seguinte está na Internet. Na Receita Federal não é assim. 
 
DCI: Por quê? 
 
EP: Houve uma fusão entre os órgãos dois anos atrás, mas na prática estão ainda divididos. 
Se quiser uma certidão negativa para efeito de licitação, tem que buscar uma no INSS e outra 
da Receita, são duas vias distintas. O motivo disso é uma pergunta que fica na imaginação de 
uma pessoa que tenha conhecimento contábil. 
 
DCI: Se precisasse diminuir a carga tributária, não precisaria dar estímulos à 
indústria? 
 
EP: Com certeza. Eu soube que 2% das empresas do Brasil são exportadoras. Isso é 
impossível, um País com tantas riquezas minerais, capacidade de progresso, como existe 
agora no Brasil. 
 
DCI: Se se diminuísse a carga, aumentaria a arrecadação? 
 
EP: Sim, porque a fonte de recebimento afunila em uma só pessoa, a fiscalização será 
facilitada. Mesmo porque a lei penal já faculta essa questão da apropriação indébita. Se o 
lojista não passar diariamente os 10% que ele vendeu, vai estar sujeito a pena de prisão. 
 
DCI: Carga tributária baixa os preços sem afetar a demanda? 
 
EP: Com certeza. Você vê que o governo está tentando prorrogar, que era de dezembro a 
março, por mais três meses o IPI [Impostos sobre Produto Industrializado] na linha branca. 
Não faz sentido isso. Por que essa desigualdade? Por que só linha branca? 
 
DCI: Ou seja, a reforma tributária seria algo mais justo? 
 
EP: Exatamente. Atuaria de uma forma macro. O governo justifica a atuação nesses setores 
porque precisam aumentar o consumo. Mas o consumo poderia crescer de uma forma 
generalizada. Por que esse favorecimento só em determinados setores? Parece uma atitude 
para agradar a população. 
 
DCI: E o governo federal critica os governadores por concederem redução de ICMS... 
 
EP: A guerra fiscal é outro problema. Isso é prejudicial para os estados. São Paulo cobra 18% 
[alíquota de ICMS]. Santa Catarina cobra 12%. Os próprios secretários de Fazenda vêm para 
São Paulo para atrair empresários para seus estados. Fica um jogo de cadeira, que se tivesse 
uma única alíquota para todos. A alíquota de 7% para o consumidor não seria a única 
alternativa. Deveria ser uma carga justa. Imagine, 18% de imposto de um produto que 
circulou dentro do estado. 
 
DCI: Mesmo com esse cenário, a economia brasileira está emergindo como a sexta do 
mundo. O Brasil vai continuar aguentando essa carga? 
 
EP: Se com essa bagunça tributária está crescendo, imagine de uma forma transparente 
aonde chegaríamos. Até para o governo a fonte de arrecadação está sendo perdida. Há falta 
de planejamento dos gastos públicos. A questão da Copa do Mundo [de 2014], já se sabe há 
três anos e nada se fez. Se o setor de Saúde está com dificuldades, por que não se faz um 
planejamento para daqui a dez anos, independentemente de quem vai estar no governo? Cada 
bairro terá que ter um bom hospital de qualidade. Afinal, qual o custo disso? Não tem 
recursos? Mas tem dinheiro para gastar em situações que achamos um absurdo. O Brasil perde 
por ano um PIB [Produto Interno Bruto] da Bolívia em corrupção. São R$ 35 bilhões por ano. 
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Esse dinheiro está saindo de tudo isso, por essa falta de transparência. Deixando isso claro, 
qualquer leigo vai entender que de R$ 300 bilhões, 10% é direcionado para educação e assim 
por diante, por exemplo. Hoje não se tem acesso a isso. 
 
DCI: A carga tributária é uma indutora da corrupção? 
 
EP: É um fator preponderante. O dinheiro que o Brasil tem não chega à população. Como não 
está sujeito a crime, então o empresário não vai pagar. Se não pago posso diminuir meu 
preço, já que não contabilizo o imposto. Se não contabilizar o imposto no preço de uma água, 
por exemplo, posso vendê-la a R$ 0,50. Só que quem paga impostos não pode vender a R$ 
0,50, vai ter vender a R$ 1. E vai ter uma concorrência enorme com uma pessoa quem não 
paga o tributo. 
 
DCI: A legislação tributária tem disparidades se comparada à de outros países. Por 
exemplo, a carga sobre patrimônio é baixa, enquanto que sobre consumo é alta. E 
isso a torna eletiva, onera igualmente ricos e pobres. O senhor vê dessa maneira 
também? 
 
EP: Exatamente. Tudo afunila. Quem está pagando esses impostos hoje são os assalariados, já 
que há retenção na fonte. Em uma família com marido, esposa, mais dois filhos, dos salários 
dos dois primeiros, o governo tirou uma fatia de 27%, se for autônomo. De um salário de R$ 3 
mil, o governo reteve R$ 500. Ou seja, em uma cadeia produtiva o imposto fica embutido, e 
quem paga, na verdade, é o consumidor. Um produto de R$ 10 vai passar a custar R$ 20. 
 
DCI: No caso de micro e pequenas empresas, existe um regime simplificado de 
tributação, o Simples Nacional. O senhor acredita que esse regime é um avanço? 
 
EP: É um sistema em que empresário paga os impostos em uma única guia, e esse valor, 
correspondente a uma tabela que é progressiva, vai ser distribuído pela Receita Federal. De 
um faturamento de R$ 240 mil no mês, ele paga 10%. Quem faturou R$ 30 mil, paga 7%. O 
valor quitado distribui parte disso para o INSS, parte para PIS, parte para Cofins. É um 
sistema transparente. 
 
DCI: Se o senhor fosse secretário da Fazenda, o que faria de mais imediato para 
ajudar as empresas nesse turbilhão de impostos? 
 
EP: Nada. Existem regras dentro da Constituição Federal que têm que ser obedecidas. Não é 
um secretário que vai poder resolver isso. Poderia propor mudanças ao Congresso, o que 
provavelmente a presidente Dilma já fez, mas há rejeição. De todos os congressistas, ninguém 
se mobiliza. Ela tem boa vontade em relação a reduzir a carga tributária, como todos os 
presidentes que já passaram. Nas eleições, é um item que está na pauta. Primeiro é educação, 
e em segundo, reforma tributária. Depois que o candidato assume, muda completamente, 
acaba indo para última pauta. 
 
DCI: Como nosso histórico pode servir de lição para o futuro? 
 
EP: Com o governo de Juscelino, para a construção de Brasília, ele que acabou criando uma 
série de impostos, pois precisava de arrecadação. E daí para frente um ou outro se aproveitou 
dessa situação, e a mantiveram. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18 abr. 2012, Finanças & Mercados, p. B10. A ut
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