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I Jogando ouro no contráwioo-

Noenio Spínola 

T odos os erros que a Constituinte pode ter cometido 
serão, pelo menos em parte, absolvidos por uma 

virtude e um acerto: o de abrir caminho para a descentra
lização da receita tributária. 

Ao longo dos anos o Brasil reduziu sua incipiente 
federação a uma figura de retórica, com estados e 
municípios gravitando em torno das transferências de 
recursos que o governo central faz, ao sabor das circuns
tâncias ou de quem exerça melhor lobby. 

Em um sistema de coexistência forçada, nem ama
dureceu a União, nem os estados e municípios para o 
convívio dentro de um sistema de freios e contrapesos, 
que em outras nações democráticas produz excelentes 
resultados. Na prática, o clientelismo ocupou os espaços. 

No caminho do rolo compressor que os estados 
montaram para aprovar reformas que aumentam suas 
caixas, esmagou-se, contudo, uma delicada arquitetura 
que vinha sendo montada pacientemente pelo próprio 
governo federal, através do Banco Central e da Receita,' 
por empresários e bolsas de mercadorias. O castelo 
esmagado foi o da tributação sobre o ouro. 

Custou muito, muito mesmo, até que se criasse nos 
dois ou três anos passados a mentalidade de que ouro é, 
em todas as partes do mundo, um ativo cambial, ou seja, 
moeda forte, que se aceita em pagamento de qualquer 
coisa ou como lastro para qualquer crédito. 

Por esse motivo o ouro recebe um tratamento 
especial dos bancos centrais e ministérios de Fazenda de 
regimes tão antípodas quanto os da União Soviética e 
África do Sul, ou tão distantes quanto o Japão e a França 
ou os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. 

Como ativo cambial, o ouro integra as reservas dos 
bancos centrais e está longe, muito longe de perder o 
papel de "relíquia" que alguns consideram como bárba
ra, mas todos aceitam como forma corrente de lastro 
para divisas internacionais. 

O rolo compressor dos estados pegou os constituin
tes de surpresa, ao modificar o sistema tributário existen
te, transferindo o metal para a órbita dos governos 
regionais, e ameaçando as minerações e garimpos com o 
ICM. 

Os brasileiros estão cansados de saber que com a 
permeabilidade das nossas fronteiras o ouro escapole 
com 1% a mais ou 1% a menos de imposto, se seu preço 

interno perde a competitividade. A produção uruguaia 
(e o Uruguai não produz ouro nenhum) flutua ao sabor 
da tributação brasileira. Imposto maior aqui é sempre 
igual a aumento de "produção" nos países vizinhos. O 
passeio do metal desfalca a receita cambial do país na 
razão direta da voracidade das nossas autoridades fiscais 
e dos nossos mecanismos de arrecadação. 

Muito provavelmente sem ter tempo para refletir 
sobre o assunto, o que os constituintes fizeram, empur
rando o ouro para a tributação pelo ICM, foi jogar a 
produção brasileira de volta para o contrabando. O 
crescimento vertiginoso das transações com o metal 
verificado ao longo dos últimos anos começará a despen
car no momento seguinte em que a confusão entre ativo 
cambial e produto mineral for feita, com o único objetivo 
de aumentar a receita de ICM em estados ou municípios 
menos sensíveis à lógica e à razão. 

Algumas pessoas bem intencionadas acham que o 
problema se resolverá na medida em que a mineração se 
industrializar, afastando-se o garimpo e as pequenas 
empresas que vinham se dedicando ao setor. Com as 
dimensões continentais que o Brasil tem, e com a 
dispersão dos garimpos, é difícil prever quando o movi
mento minerador existente dará lugar a uma superorga-
nização. O mais provável é que, mantidas as circunstân
cias atuais, as empresas pequenas vão saindo da econo
mia paralela enquanto as grandes vão ocupando os 
espaços onde a mecanização é possível pela existência de 
estradas, portos, energia e outros fatores essenciais. O 
impacto direto de um ICM elevado não fará o milagre da 
mecanização da noite para o dia, e desarticulará tudo o 
que vinha sendo arquitetado para tirar o ouro da zona 
cinzenta do contrabando, seguindo o exemplo do que se 
conseguiu com a criação de um certificado-ouro para as 
exportações de pedras preciosas. 

Tão sério é o problema que provocou a união de 
todos os setores interessados na produção e comerciali
zação de ouro, não importa suas divergências no dia-a-
dia do mercado interno, onde são competitivos. Pessoas 
que estudam a história do minério no Brasil acham que o 
país está outra vez a um passo de voltar ao obscurantis
mo que predominou em séculos passados, quando fortes 
interesses empurraram o ouro brasileiro para o contra
bando. Onde, é óbvio, alguém sempre ganha. Tudo, 
desta vez, depende de um texto de poucas palavras, 
talvez menos de uma linha, que os constituintes poderão 
reescrever ou não. 


