A FAVOR DE UMA
REFORMA ABRANGENTE
DA TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO

É consenso que a reforma do sistema tributário brasileiro é necessária e
urgente.
Nesse sentido, manifestamos nosso apoio a uma reforma abrangente da
tributação do consumo, que substitua o ICMS, o ISS, o IPI e as contribuições para o PIS
e a Cofins por um ou dois impostos sobre o valor adicionado (IVA), com base ampla,
legislação o mais homogênea possível e, idealmente, uma única alíquota, além de
um imposto seletivo de caráter regulatório. Temos confiança que uma reforma
tributária com essas características terá um efeito muito positivo sobre a
produtividade e o potencial de crescimento do país, além de contribuir para a
redução das desigualdades sociais e regionais.
Entendemos que a reforma abrangente dos tributos sobre o consumo é muito
superior a mudanças pontuais desses tributos, e que é essencial acabar com a
segmentação entre o ICMS e o ISS – fonte de ineficiências e de litígio. Também somos
radicalmente contrários a soluções “mágicas” e desastrosas para a economia, como
a substituição dos tributos atuais por um imposto sobre transações financeiras.
Sabemos que mudanças como a que defendemos geram resistências e o temor
de perdas por parte de uma parcela dos agentes econômicos e dos entes da
federação, mas temos certeza de que os benefícios para a população e para a
economia brasileira superam largamente os custos localizados da reforma.
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do Ministério da Fazenda, Doutor em economia pela Universidade de São
Paulo (USP) e Pós-Doutor pelo Economic Growth Center, Universidade de
Yale, EUA.
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