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MACROECONOMIA

O retorno de cada unidade monetá-

ria alocado em impostos no Brasil é 

percebido como extremamente bai-

xo. Para se obter essa conclusão bas-

ta contrapor a carga tributária total, 

em torno de 33% do PIB, com o que 

se observa na provisão de bens e ser-

viços públicos. 

O ideal então seria, do ponto de 

vista agregado, que qualquer refor-

ma tributária pudesse contemplar 

uma redução do total hoje em dia 

arrecadado pelas três esferas públi-

cas (em torno de 33% do PIB). 

Se o objetivo é fazer uma reforma 

envolvendo não apenas a União, mas 

também concomitantemente estados 

e municípios, surge a necessidade ain-

da muito maior de flexibilidade das 

despesas públicas. Isso porque, na au-

sência de tal flexibilidade, bem como 

de endividamento estadual ou muni-

cipal, tais esferas passam a ter que as-

segurar, com muito maior ênfase, que 

não se reduzam as suas receitas tribu-

tárias, seja durante a transição para 

o novo regime ou posteriormente, no 

novo Estado estacionário. 

Isso posto, na ausência da possi-

bilidade de concessões de qualquer 
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O PEC cria o Imposto sobre Bens 

e Serviços (IBS), em substituição ao 

ICMS, ISS, IPI, PIS e à Cofins. Tec-

nicamente, observa-se o cuidado de 

incluir toda uma série de especifi-

cidades positivas do ponto de vis-

ta econômico. São exemplos nesse 

sentido a incidência sobre o valor 

adicionado na produção, evitando 

a tributação em cascata e, em parti-

cular, a tributação das exportações 

e dos investimentos; a incidência 

“por fora”, no sentido de não per-

mitir que outros impostos integrem 

a sua base de cálculo; receitas per-

tencendo ao estado de destino no 

caso de operações interestaduais, de 

forma a evitar guerras fiscais etc. 

As dificuldades, como se observa, 

não advêm da conceituação técnica. 

Os autores da proposta são técnicos 

do mais alto gabarito. Mas da tenta-

tiva de se incorporarem ao processo 

três objetivos adicionais: 1) prover 

às empresas um período de transição 

de dez anos para adaptação ao novo 

regime; 2) prover aos entes federa-

tivos mecanismos que lhes possibili-

tem a manutenção de suas respecti-

vas receitas (o que introduz cálculos 

espécie, fica claro que a rigidez de 

gastos (como hoje em dia existente) 

tende a esgarçar o tecido político das 

negociações (sobre a reforma), difi-

cultando a aprovação de qualquer 

projeto que envolva ao mesmo tem-

po as três esferas públicas. O cenário 

é ainda dificultado pelas inúmeras 

vinculações orçamentárias, os cha-

mados “dinheiros carimbados”. 

No contexto atual, portanto, sem 

flexibilidade suficiente, a tendência 

é a incorporação, nas propostas de 

reforma, de uma série de regras de-

senhadas de forma a se garantirem 

as receitas atuais dos diferentes en-

tes federativos. E de cada rubrica 

da despesa atualmente atendida por 

vinculações orçamentárias. 

Tal tipo de necessidade tende a fa-

zer com que as propostas de reforma 

que envolvem não apenas a União, 

mas também municípios e estados, 

se tornem bastante complicadas, 

tanto administrativa quanto politi-

camente. O PEC (Projeto de Emen-

da Constitucional) 45/2019, que se 

encontra atualmente em análise no 

Congresso Nacional, é um exemplo 

dessas dificuldades.
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rem as arrecadações durante a tran-

sição. Entretanto, por deferência ao 

princípio de autonomia federativa, 

abre-se em tese a possibilidade de se 

estabelecerem diferenciações de alí-

quotas determinadas por leis a serem 

possivelmente promulgadas pelos 26 

estados, pelo Distrito Federal, e pe-

los 5.580 municípios. 

A tentativa de introduzir uma 

transição suave, preservando apro-

ximadamente a receita de cada ente 

federativo, dá origem a um espaço 

de dez anos de convivência entre os 

impostos antigos, a serem elimina-

dos (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) e 

os novos (o IBS e um imposto seleti-

vo). Seriam novas leis e regulamen-

tos, incluindo potencialmente (ainda 

que não necessariamente de fato) 

decisões de cada um dos entes fede-

rativos citados acima.  

de perdas e compensações corrigidas 

monetariamente na letra da Cons-

tituição); e 3) a introdução de um 

sistema de “alíquotas singulares de 

impostos” de forma a assegurar a 

manutenção das atuais destinações 

de recursos (determinadas pelas vin-

culações orçamentárias) a rubricas 

específicas de despesas. 

Ao incorporar as três esferas pú-

blicas e todos esses objetivos adi-

cionais, o PEC acaba por migrar 

na direção contrária, por um longo 

período de tempo, à ideia de sim-

plificação do trabalho das empresas 

brasileiras em atender às suas obri-

gações junto à Receita. Restaria o 

ganho de eficiência na cobrança, 

mas com um relevante custo duran-

te a transição.

Há uma alíquota base de referên-

cia calculada de forma a se preserva-

É louvável o esforço dos autores 

em propor uma reforma, incluindo 

todos os entes federativos, que leva 

a um novo Estado estacionário onde 

a cobrança de impostos corrige inú-

meras distorções do sistema atual. 

Uma reforma administrativa prévia, 

possibilitando maior flexibilidade 

de gastos, certamente a tornaria 

mais atraente.

No contexto da atual estrutura 

tributária brasileira, entretanto, 

onde convivem necessidades pre-

mentes de receita de cada ente fe-

derativo e uma série de vinculações 

orçamentárias, um enfoque mais 

gradual, onde se reforma inicial-

mente apenas a estrutura tributária 

da União, deixando para depois a 

análise de estados e municípios, 

surge alternativamente como o ca-

minho mais adequado.  
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