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Elogie mais

Ana Carolina Pimenta Braga

Já fui chamada de avulsa e estranha muitas vezes, não 
no sentido pejorativo, neste caso, mas no sentido “fazer 
algo considerado incomum”. Isso por que eu falo o que 
penso no momento em que quero, se eu sinto que devo 
falar, falarei, sem pensar no que os outros vão pensar, o 
que eu considero uma dádiva, ter essa coragem, pois para 
a maioria isso é algo “estranho”. 

Por exemplo, se eu te acho bonita(o) eu vou comentar 
com você isso, mesmo que eu te conheça ou não, mesmo 
se for por que esbarrei em você na fila do caixa, ou espe-
rando o elevador.

Se eu gostar da sua blusa, tenha certeza que irei co-
mentar com você.

Se eu gostar da sua voz, elogiarei e pedirei para que 
fale mais.

Se gostar do seu cabelo, direi o quão bonito o acho.
Não importa o lugar, não importa o momento, se 

temos algum tipo de relacionamento ou se nunca nos 
vimos na vida.
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Esse ano, provavelmente por ser o meu último na 
escola, decidi não me conter nunca mais nesse quesito. 
Antes desse ano, eu tinha vergonha de ser essa pessoa que 
sou, que sente vontade de elogiar sem motivo, elogiar sem 
uma obrigação por trás, simplesmente elogiar. Isso virou 
um mandamento para mim, e o estou cumprindo feliz.

Na terça a noite estava estudando na escada da escola 
quando uma menina passou, em direção ao banheiro. Eu 
sempre amei o cabelo dela, mesmo trocando tão poucas 
palavras com ela acho que um ano atrás. Então, antes dela 
terminar de descer a escada, comentei com ela sobre o 
quão belo era seu cabelo. Ela sorriu, pareceu meio assus-
tada e com certeza não esperava por isso, me agradeceu e 
continuou seu caminho com um sorriso no rosto.

Outro dia, também no banheiro, essa outra menina 
que nunca havia falado na vida entrou no banheiro e antes 
dela ir embora falei “cara, juro que te acho muito bonita!”, 
e ela sorriu com sinceridade, agradecendo. Agora, toda vez 
que passo por ela sorrio, e ela sorri de volta.

Algumas semanas atrás comentei com uma menina, 
também no banheiro da escola, que amei a blusa dela (ela 
estava fazendo um trabalho da escola que já fiz, na qual 
usamos roupas diferentes do uniforme) era uma camiseta 
de banda e a questionei se ela realmente gostava ou se ti-
nha comprado para o trabalho. Conversamos brevemente 
então sobre ela realmente gostar de bandas, o que creio que 
a deixou feliz e a mim também, depois a dei um abraço, 
pois senti que esse gesto de afeto caberia bem naquele 
momento, e ela retribuiu.

Faço isso com estranhos, amigos, conhecidos, parentes, 
amigos virtuais. Isso os deixa feliz, lisonjeados, podem até 
animar seu dia, e faz o mesmo comigo.

Então por que elogiar alguém, principalmente um 
desconhecido é estranho? Por que comentar sobre a beleza 
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de alguém que nunca viu na vida é algo incomum? Por 
que não elogiamos?

Eu sei que você já pensou, andando na rua, “caramba, 
que camiseta legal a daquele cara, onde será que ele arru-
mou?”, ou “meu deus, que garota bonita”, “caramba, amei 
o cabelo dela”, “nossa, ele tem um sorriso tão carismático”.

Por que não elogiamos, sabendo que isso só traz ale-
grias para você e para a pessoa? 

Não deixem que o simples fato das pessoas acharem 
“estranho” te iniba de ser quem você é, de elogiar quando 
você sente vontade, de aceitar um elogio.

Elogie aqueles que ama.
Elogie estranhos.
Elogie quando tiver vontade.
Elogie Mais!
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Você 
De geração em geração

Ana Carolina Pimenta Braga

Ainda me assusto como tempo modifica o espaço e 
tempo em que vivemos. Nascemos nus, inocentes, puros, 
com tendências um tanto ruins (como diria o filosofo 
Hobbes), sendo ensinados por nossos pais o que é certo e 
errado, a sermos seres humanos morais e éticos, o que é 
uma hipocrisia necessária. Em questão de meses ou anos, 
nos modificamos por completo, há uma mutação em nosso 
comportamento, nosso modo de pensar e agir, adquirimos 
maturidade podendo usufruir ou não dela, sabemos o que é 
certo e errado, confundimos o bom com o ruim, tomamos 
nossas próprias decisões, sofremos as consequências quando 
seguimos os caminhos errados ou tomamos essas decisões 
baseadas em um egoísmo ou uma visão antiquada. Existem 
aqueles que sabem lidar com isso, que no final das contas, 
acham seu caminho para o bem, a felicidade, seguem uma 
vida normalmente não ambiciosa, mas satisfatória.

Em contraposto, temos aqueles que não se contentam em 
assistir o mundo seguir um modelo cíclico de autodestruição,  
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se afogando na ambição e no egoísmo humano, em uma 
via única para seu fim, uma visão um tanto niilista, mas se 
analisada com um pouco de carinho, aparenta real. 

Estamos em 2017.
Temos Donald Trump, um republicano expressamente 

conservador (mais do que os republicanos costumam ser), 
como presidente dos Estados Unidos da América, a maior 
potência atual, um homem ambicioso que agora se banha 
em poder. Com sua promessa de construir um muro para 
barrar os mexicanos de entrarem, algo que remete ao 
próprio muro de Berlim, tão preconceituoso a ponto de 
chamar mexicanos de “estupradores” e mulçumanos de 
“terroristas”, dividindo de maneira física dois povos que já 
estão claramente mesclados, incitando o ódio por todo o 
planeta, colocando cristãos contra mulçumanos, americanos 
contra mexicanos, europeus contra africanos. 

Já na Europa, surgem partidos e movimentos da ex-
trema direita, também conservadores e que querem um 
novo tipo de protecionismo ariano, não querendo ajudar 
refugiados que só fogem de guerras que não são culpa deles. 

A falta de compaixão parece agredir nosso mundo de 
forma alastrante, chegando ao topo da hierarquia política, 
tendo corruptos não se importando em exercer seus cargos 
e sim encher seus bolsos, tendo concorrentes a eleição con-
tra grupos LGBT, governantes racistas. E nessas condições, 
eu me pergunto, onde vamos parar? 

E ao me perguntar isso, relembro das aulas de história 
e geopolítica que tive. 

Já tivemos diversos ditadores preconceituosos, pessoas 
com poder que faziam o mal, oras, tivemos Hitler quase 
tomando conta da Europa inteira com seu discurso de raça 
ariana superior e um grande exército. Tivemos a era da 
escravidão, que por mais que tenha levado tempo demais 
para ter seu fim, o teve. Tivemos mulheres sem poder algum, 
proibidas de sequer estudar ou trabalhar. 
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A resposta é simples, uma solução que usamos a anos 
e assim evoluímos, cada vez mais, obviamente caindo em 
alguns buracos no meio do caminho, mas sempre nos er-
guendo novamente.

Seja o povo contra a ditadura militar tomando as ruas, 
pedindo paz e liberdade, ou com as mulheres marchando 
nas ruas de Washington reivindicando seus direitos e lutan-
do por um país melhor, ou como nos protestos de 2013, 
por um Brasil melhor. São as manifestações, pessoas que se 
recusam a ficar sentadas assistindo nosso mundo tomar um 
caminho critico, pessoas que não aceitam um presidente 
que não acredita no aquecimento global (e ainda diz que 
não fará muita coisa em relação ao meio ambiente), são as 
ONGs que se recusam a deixar pessoas e animais sofrerem, 
é a ONU, a Unicef.

E você, sim, você mesmo que ergue um cartaz em casa, 
na rua, você que não se deixa alienar, procurando por infor-
mações verídicas e não acreditando em qualquer coisa na 
internet, você que não aceita ver animais ou pessoas sendo 
judiadas, você que elogia alguém, você que não aceita o 
bullying ao seu redor, você que não pronuncia discursos de 
ódio, você que repudia atos contra os direitos humanos e 
o meio ambiente, você que vai a manifestações ou começa 
uma! você, que tenta mudar, nem que seja só um pouco.

Você que luta por um mundo melhor.
O você, que se torna vocês, e logo uma grande co-

munidade e em seguida uma legião que acredita em um 
futuro melhor que nosso presente.

Você.
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Prefácio:
Algumas palavras sobre 

desenvolvimento sustentável

Paulo Adyr Dias do Amaral1

Só louco investe no Brasil.
Benjamin Steinbruch, Presidente da Companhia Side-

rúrgica Nacional (CSN) e da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP), na abertura do Congresso do 

Aço (2014), na capital paulista.

A indústria foi sucateada pelo Sistema Tributário.  
A Receita Federal nos trata como delinquentes.

Abílio Diniz.

A burocracia estatal brasileira é medieval.
Jorge Gerdau

1 Professor Adjunto (Direito Financeiro e Finanças Públicas) da 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (no Bacharelado, 
Mestrado e Doutorado). Professor Adjunto I (Direito Tributário) 
do Ibmec. Membro do Colegiado de Graduação do curso de Ci-
ências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas – FACE/
UFMG. Pós-Doutor em Direito Público pela Università degli Studi 
di Messina (Itália). Pós-Doutor em Direito Penal Tributário pela 
Universidad Nacional de La Matanza – UNLaM. Bacharel, Mestre e 
Doutor em Direito pela UFMG. Diretor da Associação Brasileira de 
Direito Tributário – ABRADT. Presidente do Conselho Editorial 
da D’Plácido Editora. Consultor na MGTM PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO.
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A obra SUSTENTABILIDADE E COOPERATI-
VISMO – UMA AÇÃO CONJUNTA PARA O SÉCU-
LO XXI é mais um resultado do Grupo de Pesquisa lide-
rado pelo amigo Edson de Oliveira Braga Filho, presidente 
do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais 
e Cooperativos – IBPEAC. Essa competente equipe de 
juristas tem dado belos impulsos ao estudo dos temas afetos 
ao Desenvolvimento Sustentável.

De início, cabe notar que o termo sustentabilidade, 
por um lado, ganhou grande importância nos estudos de 
Economia dos últimos anos e, por outro, tornou-se o cli-
chê de um incômodo modismo que, diga-se en passant, é 
extremamente cansativo e precisa ser superado.

Em 2010, ELLOVITCH, em seu artigo CONCEITO 
DE SUSTENTABILIDADE, alertou: “Uma das palavras 
mais em voga em anúncios e comerciais é sustentável. Qual-
quer marca que se preze quer agregar a ideia de sustentabili-
dade a seu produto. De mineradoras e fábricas de automóveis 
até alimentos e shows, todos alegam que seus produtos 
e serviços são sustentáveis. Um grande publicitário, certa 
vez, me disse que o qualificativo sustentável nos dias atuais 
é usado para dar status a produtos, assim como a palavra 
globalizado era empregada como sinônimo de moderno no 
início da década de 1990. O que poucas pessoas questionam 
é: que é desenvolvimento sustentável?”

Mostra assim, o autor, sua preocupação com o conceito 
de sustentabilidade. Com efeito, nada há de mais importante 
na ciência que os conceitos. Aliás, o que se reputa de mais 
sério em Direito é exatamente a interpretação, ou seja: a 
questão da significação dos conceitos.

E deve-se dizer, ademais, que, se nós não procurarmos 
depurar os conceitos e não procurarmos defender o respeito 
aos conceitos, o Direito perde muito do seu significado, 
do seu sentido. O Direito repousa em conceitos. Já se disse 
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que teoria nada mais é senão é o conjunto de conceitos 
que nos serve para conhecer determinado domínio da 
realidade.  Assim, para estudar qualquer assunto, é preciso 
que tenhamos certos conceitos. Se nós, por exemplo, co-
meçamos a ler um livro sobre eletricidade e não sabemos 
a diferença entre voltagem, tensão e amperagem, não adianta 
continuar lendo, pois não vamos entender nada. E nós ve-
mos num livro de Economia a palavra “demanda” – “que é 
isso, demanda?” – e vemos, também num livro de Direito, 
“demanda”, que é uma ação judicial, ao passo que lá na 
Economia é a procura dos produtos.

Assim, cada área do conhecimento humano tem seus 
conceitos próprios, seus conceitos peculiares. E essa cons-
ciência é importantíssima que se possa estudar Direito. Sem 
a concepção dos conceitos fundamentais do Direito, não é 
possível apreender o fenômeno jurídico e tampouco deter 
certo domínio do fenômeno. Portanto, os conceitos são 
fundamentais, são importantíssimos.

Voltando à pergunta: que é sustentabilidade? Que 
conceito é esse? É o próprio ELLOVITCH que esclarece: 
“Podemos defini-lo como a exploração racional do meio 
ambiente, da maneira menos degradante possível. Significa 
a adoção de medidas para prevenir e mitigar impactos, 
associadas à compensação adequada das alterações am-
bientais inevitáveis”.

E acrescenta: “A verdadeira sustentabilidade é prevista 
pela Constituição Federal, quando impõe como dever do 
poder público e da coletividade a defesa e preservação 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações 
(artigo 225, caput) e quando estabelece a defesa do meio 
ambiente como um dos princípios da ordem econômica 
(artigo 170, VI).”

“Sustentabilidade implica o reconhecimento 
da necessidade do homem de fazer uso dos recursos  
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naturais, sem esquecer que tais recursos são finitos e 
que prestam serviços importantes em um contexto mais 
amplo. Durante muito tempo, confundiu-se liberalismo 
econômico com liberalidade: cada empreendedor fazia 
uso egoísta e predatório de rios e matas, sem qualquer 
consideração com a manutenção da sadia qualidade de 
vida para toda a sociedade”.

Dessa forma, a ideia de sustentabilidade está intrinse-
camente ligada ao primeiro conceito básico que se estuda 
em Economia: escassez. Essa ideia significa que, enquanto 
as necessidades humanas são ilimitadas, os recursos são 
limitados (não necessariamente poucos – mas limitados). 
Toda a ciência econômica gravita em torno do conceito 
de escassez. Inexistindo escassez (situação que jamais ocor-
rerá), a ciência econômica perde seu propósito e poderá 
ser extinta, pois não servirá para mais nada.

Dessa forma, tem-se a primeira conclusão básica: só 
existe Economia porque os recursos produtivos são escassos 
(repita-se: escasso significa limitado. E limitado não é sinô-
nimo de pouco).

Esse descompasso entre necessidades e recursos con-
duz ao segundo conceito básico da ciência econômica: 
custo de oportunidade.

Por sua vez, custo de oportunidade é uma ideia que se 
expressa num gráfico chamado Curva de Possibilidades de 
Produção – CPP. Figure-se, por exemplo, uma indústria de 
bebidas, que pretende produzir whisky e cerveja, contando, 
para tanto, com seus recursos, que serão sempre escassos 
(ou seja limitados – não necessariamente poucos): dinheiro, 
mão-de-obra, matéria-prima, produtos intermediários, ma-
terial de embalagem, imóveis, tecnologia etc. Coloquemos 
cada produto numa linha do gráfico, bem como a máxima 
capacidade produtiva para cada qual. Teremos um gráfico 
como o seguinte.
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Na linha vertical estaria representada a produção de 
whisky, que pode chegar ao máximo de 65 unidades com 
os recursos disponíveis. 

Na linha horizontal está a produção de cerveja – que, 
com os recursos disponíveis, pode chegar ao máximo de 100.

Isso significa que se a empresa empregar todos os 
seus recursos na produção de whisky, produzirá 65 (e zero 
de cerveja). Se fizer o inverso, produzirá 100 unidades de 
cerveja (e zero de whisky). Não é possível operar com a 
capacidade máxima para ambos os produtos. A empresa 
terá que fazer escolhas. 

A ligação entre um ponto e outro (65 e 100) é a Cur-
va de Possibilidades de Produção – CPP. Nela estão todas 
as combinações possíveis entre um e outro produto, com 
utilização total dos recursos disponíveis (pontos eficientes).

Qualquer ponto interno à curva é chamado ponto 
ineficiente, pois representa uma combinação possível, mas 
sem a utilização completa de todos os recursos disponíveis.
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E qualquer ponto externo à curva é chamado ponto 
inacessível, já que não haverá recursos suficientes para a 
produção daquela combinação.

Note-se que essa curva é decrescente e côncava. 
É decrescente porque, a cada ponto que se avança na 

direção do bem 2, há uma renúncia à produção de certa 
quantidade do bem 1. O tamanho dessa renúncia se chama 
custo de oportunidade. A produção de certa quantidade de 
cerveja implica renúncia à produção de certa quantidade de 
whisky e assim sucessivamente. O tamanho dessas renúncias 
é bem visível no gráfico.

E a curva é côncava, significando que a produção na 
direção do ponto máximo de determinado bem é sempre 
feita com sacrifícios cada vez maiores na produção do 
outro. Ou seja: há custos crescentes na transformação do 
bem 1 em bem 2.

Enfim, até o fim dos tempos, a Economia haverá sem-
pre de nos impor escolhas. Ou isto ou aquilo. A sabedoria 
em lidar com essas escolhas, em face da escassez dos recursos, 
a fim de que a produção seja sempre possível, de tal modo 
a possibilitar a convivência entre eficiência da produção 
e preservação dos recursos, é camada de sustentabilidade.

A mais bela tradução da ideia de custo de oportunidade, 
ou seja, da inevitabilidade do binômio escolha/renúncia, 
está em Cecília Meireles:

Cecília Meireles
Ou Isto ou Aquilo
Ou se tem chuva e não se tem sol ou se tem sol 
e não se tem chuva! 
Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se 
põe o anel e não se calça a luva! 
Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica 
no chão não sobe nos ares. 
É uma grande pena que não se possa estar ao 
mesmo tempo em dois lugares! 
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Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou 
compro o doce e gasto o dinheiro. 
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo . . . 
e vivo escolhendo o dia inteiro! 
Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio 
correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda qual é melhor: 
se é isto ou aquilo. 

Em outra perspectiva, os autores têm sido firmes ao 
defender a ideia de que Desenvolvimento Sustentável não se 
limita a crescimento econômico. Nesse sentido, José Eli da 
VEIGA, em seu já clássico DESENVOLVIMENTO SUS-
TENTÁVEL – O DESAFIO DO SÉCULO XXI, ensina: 

Desde que o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) lançou o “Índi-
ce de Desenvolvimento Humano” (IDH) para 
evitar o uso exclusivo da opulência econômica 
como critério de aferição, ficou muito esquisito 
continuar a insistir na simples identificação do 
desenvolvimento com o crescimento. 
(...)
(...) a riqueza também não pode ser buscada 
como um fim em si mesmo, mas como um meio 
para obter outras coisas que ele talvez inclua 
nas noções de “bem-estar”, “poder” ou “uma 
combinação disso”.
(...)
Nenhum deles [diversos autores mencionados] co-
mete o simplismo de usar o PNB per capita para 
medir o desenvolvimento.

VEIGA faz referência, ainda, àquele se reputa o maior 
especialista brasileiro em Desenvolvimento: o grande 
Celso FURTADO:
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O mito segundo Furtado
Celso Furtado escreveu, em 1974, que a idéia de 
desenvolvimento econômico é um simples mito. 
Graças a essa idéia, diz ele, tem sido possível 
desviar as atenções da tarefa básica de identifi-
cação das necessidades fundamentais da coleti-
vidade e das possibilidades que abre ao homem 
o avanço da ciência, para concentrá-las em 
objetivos abstratos, como são os investimentos, 
as exportações e o crescimento. “Como negar 
que essa idéia tem sido de grande utilidade 
para mobilizar os povos da periferia e levá-los 
a aceitar enormes sacrifícios, para legitimar a 
destruição de formas de cultura arcaicas, para 
explicar e fazer compreender a necessidade de 
destruir o meio físico, para justificar formas de 
dependência que reforçam o caráter predatório 
do sistema produtivo”?2

Sem divergir em nada desses grandes autores, não se 
pode, de forma alguma, adotar a atitude de desprezar o cres-
cimento econômico como um dos índices de desenvolvimento.

E, nesse aspecto, o Brasil está mergulhado em pro-
fundo atraso.

O crescimento da economia brasileira, no ano de 2014, 
esteve próximo de zero. A confirmação, pelo IBGE, de que 
o PIB brasileiro daquele ano passado cresceu apenas 0,1% 
determinou que, numa comparação com os outros 19 países 
do G20, apenas Itália e Japão apresentam resultados piores 
que o brasileiro no período. O desempenho brasileiro foi 
também ruim numa comparação com os países do BRICs 
(as maiores economias emergentes do mundo): China 7,4% 
e Índia 7,2%.

Em 2015, o PIB teve queda de 3,8%, o pior resultado 
desde 1990, o que fez a Economia retornar ao patamar de 

2 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável – o desafio do século 
XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2010, p.18-28
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2011. O resultado foi o pior pela nova Série Histórica das 
Contas Nacionais do IBGE, iniciada em 1996. 

O Brasil teve terá o segundo pior desempenho do 
mundo em 2016, com retração de 3,5%. Somente a Vene-
zuela (com contração de 6%) teve resultado pior, conforme 
dados do FMI – que considera os 188 países com dados 
disponíveis. E, neste 2017, a retomada de crescimento tem 
sido extremamente difícil.

A comparação com o desempenho, no mesmo perío-
do, dos países desenvolvidos diretamente afetados pela crise 
financeira de 2008, coloca-nos em situação desconcertante: 
EUA 2,2%; Alemanha 1,6%; Reino Unido 1,5%. Na medida 
em que somos classificados como “país em desenvolvimen-
to”, com renda per capita quatro vezes menor que a dos 
referidos paradigmas, o ônus de promover desenvolvimento 
econômico recai sobre nós – caso realmente queiramos 
conquistar alguma expressão na sociedade internacional.

São muitas as causas desse crescimento pífio. Não 
seria possível enumerá-las, e muito menos exauri-las, nesta 
breve exposição. 

É indubitável que, no universo de causas desse cres-
cimento pífio, questões econômicas e ambientais têm 
grande peso. O aumento da carga tributária, verificado 
nos últimos anos, inibe investimentos privados. Apesar 
dessa elevação de carga, a média dos investimentos pú-
blicos no período 1999-2011 foi de apenas 0,6% do PIB. 
Fracassou a iniciativa (deflagrada em 1998) de utilizar as 
contribuições sociais com o fim de promover o ajuste das 
contas públicas (apesar do apoio popular e suporte políti-
co que recebeu – o tempo se encarregou de demonstrar 
o equívoco). Matou-se a teoria tricotômica dos tributos 
em troca de nada. A constatação de que a carga tributária 
brasileira é de 36% do PIB (a maior do mundo para país 
de renda média – entre 10 e 12 mil dólares) conduz à 
conclusão óbvia de que os recursos para o crescimento do 
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investimento público devem ser buscados na redução da 
despesa pública e/ou redução do superávit primário (em 
decorrência da redução dos juros). Jamais no aumento da 
carga tributária – que já atingiu níveis incompatíveis com 
o montante de riquezas que o país é capaz de produzir. 
E não se vislumbra indicação alguma de que a reforma 
orçamentária venha a ocupar lugar na agenda do governo.

São tantos os entraves tributários que não caberiam 
no espaço deste Projeto. Temos o Sistema Tributário mais 
complexo do mundo, com 92 tributos. Conforme os dados 
do INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO – IBPT, entre leis, medidas provisórias, de-
cretos, portarias e instruções, a “organização” desse sistema 
resultou em 3.200 normas tributárias, com a criação de 56 
normas tributárias a cada dia útil. Acompanhar a evolução 
da legislação tributária brasileira é tarefa extremamente di-
fícil para estudiosos da área e impossível para o empresário 
e o cidadão comum.

A carga tributária brasileira, que era de 13,5% do PIB 
em 1947, hoje resvala em 40%. Esse intervalo de tempo – 70 
anos – é, historicamente, curtíssimo para elevação tão brutal. 
É sinal claro de que a carga jamais caiu e tampouco cairá. 

A comparação internacional mostra que temos a 12ª 
maior carga tributária do mundo, atrás apenas de: Suécia, 
Dinamarca, França, Holanda, Itália, Israel, Hungria, Cana-
dá, Alemanha, Polônia e Reino Unido. Estes são os países 
comparáveis a nós no que tange ao montante da carga. E 
com que países poderíamos nos comparar quanto ao de-
sempenho administrativo? A esses mesmos? É óbvio que 
não. Portanto, a conclusão é clara: nossa carga tributária, 
embora não seja a mais alta, é, seguramente, a mais desfa-
vorável do mundo. Ou seja: nenhum país paga tanto por 
tão pouco.

Tudo isso fica mais claro quando nos comparamos 
com os países “comparáveis” a nós: Argentina (carga  
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tributária: 21% do PIB), México (18,5%/PIB), Chile (18%/
PIB), Índia, China e Rússia (16%/PIB). Nossa carga é a 
mais alta entre os países emergentes. Precisamente, o dobro. 

Cargas elevadas são bem suportadas por países de 
economia forte. Porém, num país miserável como o Brasil, 
tendo em vista nossa capacidade de produzir riquezas, o 
limite suportável estaria situado em aproximadamente 25%. 
A tributação que ultrapassa o marco da nossa realidade 
econômica deságua na informalidade, na ilegalidade, na 
sonegação e na inibição do crescimento. É precisamente 
o que está a ocorrer. 

A grande marca de nosso sistema tributário atual é a 
regressividade. Num país em que não há renda (precisa-
mente porque a tributação excessiva inibe sua produção), 
a tributação tende a se concentrar sobre o consumo. Na 
Federação Americana, 49% da arrecadação global é oriunda 
da Renda. No Brasil, 45% da arrecadação global é incidente 
sobre Bens e Serviços. Renda e Lucros respondem, aqui, 
por apenas 19% (e esse patamar somente é atingido por que 
o imposto de renda brasileiro é nitidamente confiscatório). 
Intensifica-se, dessa forma, a tributação indireta, que incide 
mais pesadamente sobre o pobre. A carga tributária supor-
tada pelas famílias brasileiras que ganham até dois salários 
mínimos chega a 48%. Para as famílias que ganham trinta 
salários mínimos, a carga cai para 26%. Ou seja: quanto 
mais pobre é o contribuinte brasileiro, maior é o impacto 
da tributação que sobre ele recai.

Enfim, problemas é o que não nos falta.
A própria carga tributária, evidentemente, é um en-

trave ao setor produtivo. Mas o tamanho da carga é apenas 
metade do problema.

É da essência do FATO GERADOR que ele tenha 
conteúdo econômico. Deve traduzir manifestação de ri-
queza. Caso contrário, torna-se impossível a quantificação 
do tributo.
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Nessa ordem de ideias, questão gravíssima é a ofensa 
à CAPACIDADE CONTRIBUTIVA das pessoas jurídi-
cas – o que se dá por diversas formas. Exemplo claro é a 
adoção da PRODUÇÃO como parâmetro de tributação 
– um dos pontos menos inteligentes na organização de 
nosso sistema. Receita e faturamento, divorciados da lucra-
tividade, não são manifestações de riqueza. As empresas 
operam com custos de produção diferenciados. Muitas 
delas estão a exibir faturamento que, embora expressivo, é 
superado pela despesa. Nessa situação de prejuízo, não há 
capacidade contributiva alguma. A manifestação não é de 
riqueza, mas de endividamento. Todavia, PIS e COFINS 
incidem impiedosamente, empurrando a empresa de vez 
para o precipício.

PRODUÇÃO como parâmetro de tributação é uma 
aberração que remonta aos tempos da Revolução Industrial. 
Verdadeiro anacronismo. Cumpre investigar se há outro país 
que adote essa perversa modalidade de incidência na atualidade.

Outra forma de agressão à CAPACIDADE CON-
TRIBUTIVA reside na cobrança do tributo anteriormente 
à ocorrência do verdadeiro fato econômico manifestador 
de riqueza. Nesse sentido, tem havido incessante redução 
dos prazos de pagamento. O prazo para o IPI, v.g., outrora 
fixado em 120 dias, foi reduzido para 10 dias. O imposto 
de renda é pago muito antes de se saber qual será o lucro 
efetivo. A contribuição previdenciária é paga no segundo 
dia do mês, ocasião em que o fato correspondente (despesa 
com a folha de pagamento) ainda não ocorreu. E com o 
mecanismo da “substituição tributária para frente”, presume-se 
que ocorrerá, no futuro, o fato imponível, com sua base de 
cálculo fixada também por presunção – frequentemente 
superior ao montante da operação real. A incidência tribu-
tária anterior ao fato econômico implica endividamento 
da empresa para pagamento do tributo (pois o ingresso 
correspondente ainda não ocorreu). Endividamento este 
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que atinge diretamente o capital de giro – imprescindível à 
própria sobrevivência empresarial. Nada mais desastroso.

Enfim, ora a incidência tributária ocorre anteriormen-
te ao fato econômico, ora na absoluta inexistência desse fato.

Mas não é só. Subsiste a CUMULATIVIDADE na 
tributação sobre o consumo, a despeito da existência de 
princípio constitucional que a proíba. A adoção do sistema 
de CRÉDITOS FÍSICOS, as restrições do crédito de PIS 
e COFINS no regime não-cumulativo, as contínuas res-
trições de crédito de ICMS, a cumulatividade econômica 
remanescente na tributação sobre o consumo agridem 
frontalmente a neutralidade de mercado. O tributo que deveria 
ser suportado tão-somente pelo consumidor final (pois 
esse é o mecanismo próprio da tributação sobre o consu-
mo) passa a onerar todas as etapas da cadeia de circulação. 
Tudo estimula o indesejável fenômeno da verticalização 
das empresas – exatamente a contramão da modernização 
empresarial, num mundo que prega a contínua especializa-
ção. Com isso, perdemos competitividade e mergulhamos 
profundamente no nosso próprio atraso.

Estes são apenas alguns aspectos tributários. Se fossemos 
abordar também os “custos burocráticos”, não haveria fim. 

Noutro quadrante, as relações entre Fisco e contri-
buinte, cada vez mais difíceis, têm sido marcadas, frequente-
mente, pela truculência. Prova disso é o emprego crescente 
das SANÇÕES POLÍTICAS e a elevação absurda do 
CUSTO DE CONFORMIDADE.

Além disso, temos a Guerra Fiscal, que provoca custos 
logísticos irracionais, além do clima de insegurança jurí-
dica advindos da sensação de que os incentivos fiscais são 
meramente ilusórios. Se o incentivo concedido no Estado 
de origem não está amparado por convênio, o Estado de 
destino, arvorando-se em justiceiro, heroicamente o glosa, 
“corrigindo”, assim, a ilegalidade e a injustiça praticadas 
pelas forças do mal. Um Estado da Federação concede 
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incentivo e outro, da mesma hierarquia (já que ambos 
são, igualmente, entes da mesma Federação), o elimina. O 
método é simples, prático, direto e implacável. Parece-nos, 
entretanto, violar a Constituição. 

Há importante motivo pelo qual se busca a PAZ FIS-
CAL: a defesa da livre concorrência e, especialmente, a necessi-
dade de desenvolvimento. Que investidor se sente moti-
vado a adentrar essa Guerra – de prejuízos incomensuráveis?

Além da elevada carga tributária, do custo trabalhista, 
do custo tecnológico e do custo burocrático, a Guerra Fiscal 
impõe ao contribuinte mais um encargo (de custo impre-
visível e incalculável): o ônus judicial. Os Estados disputam 
entre si, o contribuinte suporta os efeitos econômicos daí 
decorrentes, mas o grande prejudicado é a sociedade – que 
sofre com os entraves ao desenvolvimento.

Como tem sido constantemente apregoado, embora os 
tributos se constituam em custo para a atividade econômica, 
carga fiscal amena não é o único fator de atração dos inves-
tidores. Outros aspectos importantes são também sopesados 
nesse jogo, como, v.g., o grau de litigiosidade (administrativa e 
judicial) dos Estados. E a litigiosidade, que hoje atinge níveis 
sem precedentes históricos em nosso Brasil, está diretamente 
relacionada com a forma como o Estado protege (ou não) a 
confiança que os cidadãos depositam (ou deveriam deposi-
tar) em seus comportamentos. Noutras palavras, o respeito 
à boa-fé é fator crucial nesse panorama. 

Noutro ângulo de análise, num mundo em que as 
grandes economias estimulam a internacionalização de suas 
empresas, reconhecendo tratar-se de processo necessário 
e inarredável na sociedade internacional do Século XXI, 
tributando apenas lucros efetivamente distribuídos e, em 
diversos casos, sequer o lucro distribuído, o Brasil trilha o 
caminho inverso. Coloca, na mesma vala comum, tanto o 
investidor quanto o sonegador. Controladas e coligadas no 
exterior são sempre motivo de desconfiança. A falsa discus-
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são sobre regime de competência e regime de caixa toma 
o lugar que deveria ser hoje ocupado por grandes debates. 
Uma mera Lei 12.973 (fruto da insensata MP 627), que 
trata de um inútil diferimento, é inacreditavelmente vista 
como “avanço” e, o planejamento tributário, como crime.

Temos ainda a estreita visão de nossos tribunais, que 
não conseguem vislumbrar o conceito constitucional de 
renda. Daí as desastradas decisões, a dizer que a compensa-
ção de prejuízos seria mero “favor fiscal” (o que conduziria 
à constitucionalidade da trava dos 30%), podendo a lei 
infraconstitucional (ou talvez a regra infralegal) estabele-
cer o que bem entender a certa da conceituação do fato 
imponível renda.

Paralelamente ao tema tributário, sobressai outro de 
igual peso: o problema financeiro. É visível a falta de habi-
lidade com que o Brasil lida com as Finanças Públicas, seja 
no capítulo da RECEITA, seja no capítulo da DESPESA, 
e, sobretudo, naquele que é a origem de tudo: o ORÇA-
MENTO. É curioso observar que, no mundo desenvol-
vido, a cada vez que os debates eleitorais se aproximam, é 
intensa a discussão envolvendo a necessidade de reforma 
de modernização do Orçamento – que é o instrumento 
próprio para o devido planejamento da Receita e defi-
nição de prioridades para a Despesa. Seja na Federação 
norte-americana, seja nas economias européias, nenhum 
líder político disputa ou vence eleições sem deixar claro à 
sociedade de que forma lidará com o Orçamento. 

Já no Brasil, tudo que temos a esse respeito é um si-
lêncio constrangedor. Reforma orçamentária é um debate 
absolutamente esquecido.

O resultado de tudo isso é um só: inibição de inves-
timentos privados.

O panorama fático que estamos a descrever comporta 
múltiplos ângulos de análise: econômico, político, jurídico, 
contábil etc. Os fatos são os mesmos. O prisma de análise 
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é que varia tão-somente. Como insistentemente vem ensi-
nando Paulo de Barros CARVALHO, o fato não tem uma 
natureza própria que lhe seja inerente. Os fatos não são 
jurídicos, nem econômicos, nem políticos, nem contábeis. 
Os fatos são simplesmente fatos. Nada mais.  

Temos visto os economistas se debruçando insisten-
temente sobre o assunto e produzindo grandes trabalhos. 
Todavia, neles é perceptível a lacuna da análise jurídi-
ca. Já passa da hora, pois, de tais temas serem avaliados 
também pelo jurista – para que propostas consistentes 
possam ser formuladas.

O problema, entretanto, é que o clima na Academia 
jurídica não está tão favorável para tanto. Ora a Universi-
dade se perde em discussões meramente formais e inúteis 
(natureza jurídica do lançamento – ato ou procedimento; 
natureza declaratória ou constitutiva; existência ou não 
do paradigma da razão comunicacional no Direito Tributário 
etc...), ora se deixa encantar por autores que parecem não 
ter vivência alguma do mundo empresarial e, por isso mes-
mo, exumam teses socialistas já sepultadas – cujo equívoco, 
o tempo, de há muito, cuidou de demonstrar.

Um desses alucinados é o francês Thomas Piketty, 
autor do best-seller O Capital no Século XXI, pregando a 
ideia de que, tendo a desigualdade aumentado no mundo 
nos últimos duzentos anos, seria necessário mais controle do 
Estado sobre os mercados. É inacreditável que uma asneira 
dessa seja levada a sério no mundo científico. Só há um 
tipo de pessoa que pode acreditar nisso: aquela que nunca 
sofreu uma autuação fiscal e que, por isso mesmo, não faz 
nem ideia do nível de arbítrio com que o Estado atua. 

Tratas-se de autor que escreveu esse volumoso livro, 
apoiado em dados duvidosos e fontes discutíveis – e que, 
paradoxalmente, está ficando muito rico, dizendo defender 
os pobres. Sua proposta, em síntese, se resume a duas frentes: 
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