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Opinião 

A reforma tributária em etapas 
Rubens Penha Cysne 

N 
ão há dúvida que oBra
sil precisa de uma ur
gente reforma tributá
ria geradora de maior 

eficiência c simplicidade arrcca
dat6ria. Adicionalmente, quan
do se observa o retomo de cada 
Real pago de imposto ou contri
buição vis-à-vis as transferências, 
os bens e serviços providos pelo 
governo, fica também claro que 
uma reforma ideal deveria se 
concentrar em reduzir a fração 
do PIB colocada sob a gerência 
do setor público. 

Ocorre que, no momento, em 
função da rigidez de despesas, 
uma queda de receitas não é pas· 
sível de consideração pela admi
nistração de nenhuma esfera ad
ministrativa pública. Não é pos
sível para a União porque toma
ria ainda mais arriscada a trajetó
ria atual do seu endividamento. E 
não é possível para estados e mu
nicípios porque as despesas cor
rentes já tomam quase todo o es
paço fiscal disponível. 

A reforma da Previdência, 
mesmo que aprovada da forma 
como foi votada na Câmara, não 
será capaz de mudar esse cená
rio. Apenas impede uma situação 

explosiva geradora de possíveis 
inadimplências. Corroborando 
as dificuldades associadas à re
forma tributária, não se tem ain
da uma reforma administrativa 
que permita reduções de salários 
nominais e demissões, mesmo 
quando fiscal e funcionalmente 
justificadas. 

Em função desses fatos, e das 
inúmeras partições e vinculações 
que impedem reduções e realo
cações de gastos, qualquer refor
ma abrangendo ao mesmo tem
po, em arrecadação conjunta, 
União, estados c municípios, aca
ba por precisar se ater a um nú
mero exageradamente elevado 
de condicionantes de ordem or
ganizacional, administrativa e 
regulat6ria. 

As atuais vinculações obriga
tórias de tributos a determina
das despesas, como se sabe, con
tinuam teimando em fazer do 
orçamento público, peça central 
na administração macroeconô
mica, uma espécie de tesouraria 
de luxo, traduzida por listas de 
receitas a receber e pagamentos 
a efetuar. 

Um exemplo das dificuldades 
práticas associadas a projetos de 
reforma tributária envolvendo 
ao mesmo tempo todas as esferas 
públicas, decorrentes desse con
texto como um todo, é dada pela 
PEC 45/2019, atualmente em dis
cussão no Congresso. 

O projeto é positivamente 
comprometido com a ideia de 
um sistema tributário moderno, 
em consonância com as práticas 
internacionais. Institui um Im
posto sobre Bens e Serviços (ISS), 
com base no valor adicionado da 

produção, em substituição ao 
ICMS,ISS,IPit PIS e à Co fins. 

O esmero u:><:nico da proposta 
vai além do uso de valor adiCIO
nado, evatando as tributações 
em cascata e a oneração de ex
portações e investimentos. In
clui também várias outras di
mensões de zelo para com as 
boas práticas tributárias. 

São exemplos ad1cionais nesse 
sentido a 1ncidência sobre todas 
as Importações, de forma a pro
ver isonomia em relação aos pro
dutores localS; a incidência "por 
fora", no sentido de não perm1tir 
que outros impostos mtegrem a 
sua base de cálculo; receitas per
tencendo ao estado de destJno 
no caso de operações interesta
duais, de forma a evitar guerras 
fasc.ais; e a modência, não cumu
lativa, em todas as etapas do pro
cesso produtivo. 

Vários comphcadores, entre· 
tanto, passam a habitar a PEC 
quando, de forma a acomodar as 
atuaas restrições de ordem prán
ca e política, tenta preservar par
te do status quo no que d1z res
peito à recc1ta total arrecadada, à 
dastnbuição de receitas entre en
tes federativos e à manutenção 
das partições e vinculações. 

Um primeiro complicador da 
PEC, no caso para a estrutura 
produtwa nac1onal, é dado pela 
convivêncta preVISta, durante 
dez anos, de toda a estrutura 
atual de 1m postos, acrescida am· 
da de um novo 1mposto (o IBS), 
cujas alíquotas (de forma con
sentânea com a autonomia fede
rativa) seriam ainda passíveis de 
d1scricionariedade da parte de 
cada estado e munacíp1o. 

Segundo complicador, esse no 
contexto da seara administrati
va, no prazo de oito anos segui
dos aos dois anos de teste haveria 
de se calibrarem alíquotas de
crescentes dos impostos antigos, 
aqueles a serem excluídos, de 
forma a se tentar manter cons
tante a arrecadação total. 

Terceiro, preveem·se compen
sações monetariamente corrigi
das das possíveis perdas de re
ceitas para os diferentes entes 
federativos em função, em parti
cular, da adoção do princípio de 
taxação no destino. 

Ao Incorporar impostos e 
contribuições das três 
esferas públicas, a PEC 
vai em direção contrária 
à da simpf'lficação 

Quarto, alíquotas singulares 
em cada esfera seriam criadas e 
somadas de forma a se observa
rem, na arrecadação futura, as 
atuais vinculações e partilhas de 
despesas a impostos. 

Como se observa, ao incorporar 
na reforma proposta impostos e 
contribuições das três esferas pú
blicas, além dos condicionantes 
atuais, a PEC acaba por migrar, c 
por um longo período de tempo, 
em direção contrária àquela de 
simplificação arrccadatõria. 

Migra também na direção con
trária à ideia de descentralização 
administrativa. Estados e muni
cípios não mais teriam a a~al 
autonomia no recolhimento e 
fiscalização de seus principais 
impostos. Não por acaso, tais en-

tes federativos Já dascutem uma 
variante da proposta de criação 
do IBS aproveitando as vanta
gens de sua concepção teórica, 
mas de forma isolada da União. 

Tais problemas não decorrem 
de falta de VISão dos autores do 
projeto, todos profassionaas com 
inconteste e amplo conheci
mento técnico da área tributá
ria. Mas sim da premissa inicial 
de se ter uma reforma engloban
do no mesmo agregado arreca
datõrio não apenas a União, mas 
também estados e municípios, 
ao mesmo tempo em que se ob
jetiva de.scentralizar e em que o 
país convive com d1ficnimas cir
cunstâncias relativas a vincula
ções e a rig1dezes de despesa de 
cada ente federativo. 

Uma opção alternativa mais 
promissora seria se concentrar, 
nesse primeiro momento, ape· 
nas na troca de parte ampla dos 
impostos e contribuições da ai· 
çada da União por um 1mposto 
sobre valor adicionado. Com a 
alíquota do novo 1m posto deter
minada de forma a permitir tam· 
bém uma reduçdo dos atuais en
cargos sobre a folha salarial,jã se 
teriam ganhos substanciais de 
eficiênc1a e simplicidade. 

Em uma etapa posterior, por 
adesão voluntária ao novo mo
delo instituído para a Unaão, ou 
através de um novo proJeto es
pecífico trabalhado em conJun
to pelas d1ferentes esferas, antro· 
duzir-se.iam as modificações 
dos impostos de estados e muni
cípios. 
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