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Bolsa paulistana marca -
0,47%...
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30/05/2011 - 13:05
SP segue no vermelho...
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30/05/2011 - 13:05
SP entra a tarde no vermelho...
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EMPRESAS
30/05/2011 - 12:05
Spoleto conquista terceiro lugar
do Prêmio Afras c...

 
FINANCEIRO
30/05/2011 - 12:05
Bolsa de SP volta apara o
vermelho...

OPINIÃO

27/05/2011 - 20:05
Uma homenagem sinistra

Em 2007 foi oficialmente instituído o dia 25 de maio como o Dia Nacional do
Contribuinte. O critério utilizado pelo legislador, quando apontou referida data, foi
por considerar que em 2007, dentre os 364 dias do ano, os contribuintes dedicaram
145 dias de seu trabalho exclusivamente para pagar impostos. 

Contudo, a regra foi desrespeitada já em 2008, quando os brasileiros trabalharam
148 dias. Em 2009 foram 147 dias, e em 2010, novamente 148 dias. Percebe-se,
portanto, que o critério eleito criou um dia bastante volátil, transformando o
homenageado em uma vítima da própria homenagem que lhe é feita. 

Na década de 70, por exemplo, a soma dos dias do ano que todos precisavam
trabalhar para pagar impostos correspondia a somente 76. Ou seja, em quatro
décadas, gradativamente, dobrou-se a carga tributária, passando a exigir-se o dobro
do trabalho e de riquezas para financiar o Estado. 

Esta característica explica como a atividade produtiva nacional tem perdido o melhor
do seu potencial para gerar desenvolvimento econômico e empregos. A riqueza
gerada com o trabalho tem sido transferida para governos perdulários que sequer
têm a ética de reinvestir o que recebem para a construção de um país melhor. 

Ao contrário. Cada vez mais os contribuintes precisam pagar por serviços e infra-
estrutura que o Estado deveria devolver a população e empresas brasileiras com o
dinheiro arrecadado por meio dos impostos. 

O dinheiro não esta sendo investido em nossas escolas públicas, médicos e policiais,
pois estes continuam negligenciados e mal remunerados. Também não se pode
afirmar que os impostos têm sido utilizados na melhoria e construção de estradas,
aeroportos e portos, já que estes, não reúnem as menores condições para atender
a demanda existente e, ainda, comprometem os esforços focados em
desenvolvimento. 

Por esta razão, no seio de nossa nação, dia após dia cresce o sentimento de que é
indispensável a aprovação do projeto de lei que cria o Código dos Direitos do
Contribuinte do Brasil, de igual forma que ocorreu na Espanha, Itália, México e EUA. 

Se esta lei já tivesse sido aprovada, não seriam necessários os projetos de leis
encaminhados recentemente ao Senado e a Câmara, visando a proibir o excessivo
uso de medidas provisórias como forma de política fiscal, ou simplesmente prevendo
que leis não devem regular, em um único texto, assuntos distintos uns dos outros
(normas de contrabando), principalmente no que tange a questão fiscal. 

Afinal, tudo já está previsto no Projeto de Lei Complementar 646 do Senado (antigo
PLC 38 da Câmara). Seu texto, inclusive, obriga o governo a informar ao contribuinte
todos os impostos diretos e indiretos que lhe são exigidos, no exato momento em
que realizar qualquer transação de compra e venda ou de prestação serviço. Só com
este esclarecimento, portanto, pouco importará se os impostos foram ou não
instituídos por meio de leis complexas ou jocosas, como atualmente acontece. 

Portanto, se nossos parlamentares efetivamente desejarem comemorar e honrar o
Dia dos Contribuintes, ao invés de falsas homenagens, devem trabalhar no sentido
de - o quanto antes - levar a votação e aprovação o Código dos Direitos dos
Contribuintes, retirando o projeto das prateleiras empoeiradas do Congresso
Nacional. 

Quando isto ocorrer, certamente a convivência entre governo e sociedade, se não for
muito melhor, ao menos será muitíssimo mais ética e moralizada! Daí sim, poderemos
comemorar e reconhecer que existe uma data que pode ser chamada de Dia Nacional
do Contribuinte. 

Édison Freitas de Siqueira 

Presidente do Instituto dos Direitos dos Contribuintes. 

efs_artigos@edisonsiqueira.com.br 

 
 
 
 
 
 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.monitormercantil.com.br/index.php
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=RIO
http://www.monitormercantil.com.br/empresa.php
http://www.monitormercantil.com.br/grafica.php
http://www.monitormercantil.com.br/perfil.pdf
http://www.monitormercantil.com.br/tabela.pdf
http://www.monitormercantil.com.br/assinatura.php
http://www.monitormercantil.com.br/cotacao.php
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=Acredite se Puder
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=Cartas
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=CONVERSA COM A PRESIDENTA
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=CONVERSA DE MERCADO
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=EMPRESA CIDAD�
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=FATOS
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=GASTRONOMIA
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=LEILAO_CIA
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=NEGOCIOS INTERNACIONAIS
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=Orienta��o Fiscal
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=OPINI�O
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=OPINI�O DO ANALISTA
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=PRIMEIRA LINHA
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=REGISTRO
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=Seu Direito
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=TRIBUTOS
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=Prova dos Noves
http://www.monitormercantil.com.br/lista_noticia.php?id=IR 2011
http://www.monitormercantil.com.br/
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=CONJUNTURA
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=EMPRESAS
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=INFORM�TICA
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=INTERNACIONAL
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=FINANCEIRO
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=POL�TICA
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=RIO
http://www.monitormercantil.com.br/noticia.php?id=seguros
http://www.monitormercantil.com.br/downloads/marinha_2010.pdf
http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=95523
http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=95522
http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=95518
http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=95517
http://www.morarbemweb.com.br/index.php?pagina=imoveis
http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=95516
http://www.monitormercantil.com.br/index.php
javascript:history.go(-1)
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


vermelho...

 
FINANCEIRO
30/05/2011 - 12:05
Bolsa de Valores de S. Paulo
sobe...

 
RIO
30/05/2011 - 12:05
Madureira recebe Ônibus do
Consumidor da Alerj...
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São Paulo cai...
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Dólar abre no vermelho...
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