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 O movimento “Simplifica Já” pretende ser uma 
alterna�va ao Projeto de Reforma Tributária do ministro Paulo 
Guedes, entregue na Câmara Federal no dia 21/7, e às duas PECs 
(45 e 110), que tramitam na Comissão Mista do Congresso 
Nacional. A proposta quer descomplicar o Sistema Tributário 
Brasileiro e foi lançada pela Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais de Tributos dos Municípios e do Distrito Federal (Anafisco) 
e pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das 
Capitais (Abrasf), além de associações que representam 
auditores fiscais, contabilistas e agentes fiscais de renda. 
 Para o presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife 
(Afrem Sindical), Fábio Macêdo, a proposta do Movimento 
Simplifica Já é a mais segura. “Ela atenderá aos princípios já 
discu�dos nas PECs que tramitam no Congresso e à proposta do 
Governo Federal.  Trará a simplificação almejada, sem um 
possível aumento da carga tributária. Neste momento, com a 
pandemia, o país necessita de segurança para crescer, gerar 
emprego e renda”.

“O “Simplifica Já" é um projeto que oferece uma 

enorme e imediata redução e padronização de normas 

tributárias e obrigações impostas aos contribuintes e, 

consequentemente, um ambiente mais neutro e 

amigável para o empreendedorismo, além 

de um sistema arrecadatório eficiente, 

superando os antagonismos existentes 

entre os vários agentes envolvidos, 

quando confrontados com as 

propostas de Reforma Tributária até 

agora  apresentadas (PECs 45 e 110) 

e a do Governo Federal”,  

Fábio Macêdo.

melhoria de curto prazo no nosso complexo sistema tributário. 
Além disso, o auditor enfa�za que a proposta do Simplifica Já é 
muito menos disrup�va em relação aos disposi�vos 
cons�tucionais, oferecendo maior segurança jurídica.
 A proposta do Simplifica já, informa o auditor, é apoiada 
pelos municípios acima de 80 mil habitantes.  “Essa é a proposta 
para o setor de serviços e está havendo adesão de diversos 
setores no Sudeste. Traz uma simplificação imediata, não 
penaliza os contribuintes do setor de serviço, pois se passar uma 
das PECs no Congresso ou a proposta do Governo Federal, haverá 
mais impacto para esse segmento”.
 Macêdo enfa�za que logo no começo, a proposta do 
Simplifica Já propõe que as 27 legislações do ICMs se tornem uma 
única legislação nacional e que haja a unificação das legislações 
do ISS, estabelecendo obrigações únicas para todo mundo.  “Isso 
irá facilitar a vida do empresário, do ambiente de negócio e o 
Governo Federal faz a reforma com a unificação do PIS/Cofins, o 
IPI vira imposto sele�vo. Nossa proposta é diferente das 
propostas que estão no Congresso, que pensam em um novo 
imposto que conviverá com os an�gos, e só depois de 10 anos é 
que irão unificar os impostos. O governo diz que vai fazer um 
período para ver se o sistema funciona. E se não funcionar? Vai 
fazer outra reforma?”, explicou ele em entrevista à Rádio Folha.

 Para ele, as duas PECs e a proposta do Governo Federal 
provocam desequilíbrios não só entre os setores econômicos, 
mas também, nas finanças dos entes públicos, fomentando 
potencial aumento de carga tributária, sem propiciar 
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Cássio Vieira: “Simplifica Já” apresenta melhorias 
no Sistema Tributário Nacional
 Para Cássio Vieira, presidente da 

Anafisco, o recém lançado Movimento 

“Simplifica Já” nasceu após anos de estudos 

técnicos para melhorar o sistema e promete 

reduzir de forma imediata "99,9% dos tributos 

sem riscos". "Nosso interesse é apresentar 

melhorias no Sistema Tributário Nacional, mas 

com atenção especial aos reflexos que qualquer 

mudança pode impactar na vida do cidadão", 

afirma ele. 
 A proposta do Simplifica Já, de acordo com 

o presidente da Anafisco, inclui transformar o IPI em 

um imposto sele�vo, unificando PIS e Cofins em uma 

contribuição federal de valor agregado. Também prevê a 

unificação dos 27 ICMs dos estados e os 5.570 ISSs dos 

municípios em uma só legislação nacional, específica para 

impostos estaduais e para municipais. 
  Para as en�dades que criaram o movimento Simplifica 

Já, as atuais propostas que estão em tramitação no Congresso 

Nacional pioram o quadro tributário, ao criar mais um imposto 

nacional (IBS), além dos quase 6 mil tributos existentes sobre o 

consumo por mais de uma década - o que deve gerar mais 

c o m p l e x i d a d e ,  m e n o s  s e g u ra n ç a  j u r í d i c a ,  m e n o s 

inves�mentos e mais desemprego. Cássio Vieira argumenta 

que manter todos esses tributos por mais 10 anos, conforme 

prevê a PEC 45, com um PIB variável e se mantendo em níveis 

baixos é impra�cável. 

 O movimento Simplifica Já também prevê a criação de 

uma Nota Fiscal de cadastro único, em âmbito nacional, tanto 

para serviços como para mercadorias, para que a arrecadação 

seja repar�da entre União, estados e municípios, com uma guia 

padronizada de recolhimento, que pulveriza o pagamento desses 

impostos para cada ente federado. “Prevendo essa base ampla 

de tributação, se todas as a�vidades pagarem impostos, cada 

uma pagará menos, individualmente”, conclui Vieira.
 Já para consumidores de baixa renda, a proposta prevê 

devolução parcial dos tributos pagos. "A ideia é criar 

instrumentos para evitar aumento da carga tributária sobre o 

consumo, viabilizando empreendedorismo e desenvolvimento 

sustentável", lembra o presidente da Anafisco.  
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Cássio Vieira - presidente

da ANAFISCO.

"Nossa proposta prevê 'queimar' essas alíquotas e 

infinitas obrigações acessórias e criar uma única 

legislação que, entre outras coisas, prevê a tributação 

no des�no, e não na origem, e isso irá acabar a guerra 

fiscal. No atual modelo, o ICMS é o "vilão” 

já que contribuinte enxerga apenas um 

sistema tributário, mas na verdade 

paga um imposto sobre outro. O 

estudo da Anafisco também mostra 

que o ICMS é campeão em isenções 

fiscais, em contencioso tributário, e 

responde por 59% da má colocação do 

Brasil no ranking "Doing Businesss 

2020", do Banco Mundial, por 

atrapalhar a compe��vidade de 

setores como a indústria”. 

Conheça nesse vídeo como é a 
Proposta do Simplifica Já: 

h�ps://www.youtube.com/
watch?v=KMcgmWpjG5I

Conheça neste documento a  

proposta  Simplifica Já em PDF  aqui 

https://simplificaja.org.br/wp-content/uploads/2020/03/SIMPLIFICA-J%C3%81-Proposta-reforma-Munic%C3%ADpios-v.18-pdf.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=KMcgmWpjG5I


Reforma Tributária do governo não favorece setor 
de serviços, diz Sindicato dos Fazendários do Recife
 Mais prejudicado com a pandemia da covid-19, o setor 
de serviços também foi desfavorecido com a nova proposta de 
Reforma Tributária, apresentada pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Esta é a análise do presidente do Sindicato dos 
Fazendários do Recife, Fábio Macêdo, que também é consultor 
da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos 
Municípios e do Distrito Federal (Anafisco). “A proposta do 
governo evidencia, como as PECs 45 e 110, que o setor de 
serviços será o mais penalizado, justamente o segmento que 
mais emprega e foi fortemente a�ngido pela crise da covid-
19. Afinal, não há delivery de serviços”. 
 Fábio Macêdo, que é auditor fiscal do Recife e 
atua com inteligência fiscal, argumenta que “parece” que 
há um preconceito contra o regime cumula�vo de 
tributação. “Este é o ideal para cadeias produ�vas curtas, 
traz a simplicidade para o contribuinte e para as administrações 
na definição do tributo devido, como é o caso dos prestadores de 
serviço”. 
 A situação, segundo ele, é semelhante ao imposto de 
renda, onde há o lucro presumido e o real. “O primeiro, mais 
simples de apuração, possui uma alíquota menor sem a 
necessidade de apresentar despesas dedu�veis, enquanto o 
segundo é mais complexo. A simplicidade na apuração é 
importante para o contribuinte, imagine se o imposto de renda 
das pessoas �sicas só permi�sse a dedução completa, além de 
trabalhoso, poderia ensejar um aumento do recolhimento”.
 Repercussão da Reforma para o cidadão - Fábio Macêdo 
enfa�zou que o setor de serviço possui cadeias curtas e o regime 
cumula�vo que há no PIS e Cofins, tributos federais, bem como o 

ISS, são importantes para viabilizar essa a�vidade empregadora. 
“Tributar num modelo de um IVA irá impactar na vida do cidadão, 
que suportará expressivo aumento de preços em serviços 
importantes como educação, saúde, transporte público, entre 
outros”.
 Para Macêdo, o estado é que vai ficar com boa parte da 
arrecadação e o município, com a conta para pagar. “O prefeito 
vai propor aumentar a taxa do lixo? O poder público presta 
serviços não fornece mercadoria. Quem irá pagar a conta será o 
cidadão, que terá que arcar com aumento do valor dos seus 
serviços (educação, saúde, cabelereiro, entre outros), e os do 
setor público, com o aumento de imposto. Quem ganha com essa 
reforma? os estados que vão ficar com a maior parcela do 
aumento da carga tributária”.

Quem perde mais com a Reforma Tributária do Governo Federal ?
Especialistas em Direito Tributário falaram à imprensa que a 

proposta do governo pode aumentar imposto principalmente 

para as empresas de menor porte, aquelas que faturam até 

R$ 78 milhões por ano. O 

prejuízo será maior para 

aquelas que têm grande parte 

dos custos determinada 

pelo pagamento de 

salários. 

$$
$

Empresas com faturamento acima R$ 78 milhões são 
obrigadas à adoção do lucro real para apuração de 
IRPJ/CSLL e, consequentemente, caem no regime da não 
cumula�vidade de PIS e Cofins, cujas alíquotas somadas 
são de 9,25% sobre o faturamento, descontados alguns 
créditos. 

Já as empresas com faturamento abaixo de R$ 78 milhões 
podem optar pelo lucro presumido para efeito de 
IRPJ/CSLL e, assim, podem apurar o PIS/Cofins com 
alíquotas somadas de 3,65%. 
 
Com a mudança proposta pelo governo, todas as 
empresas terão que pagar 12%. De imediato, as grandes 
empresas terão proporcionalmente um aumento menor 
de   imposto. 
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Conheça os principais pontos da Reforma
Tributária apresentada pelo Governo Federal
 Interrompida por conta da pandemia de coronavírus, a 
Reforma Tributária voltou a ser deba�da na Câmara Federal no 
dia 21/7 com a nova proposta apresentada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Ele entregou o projeto aos presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). 
 O Projeto de Lei 3887/20 é a primeira etapa da Reforma 
Tributária apresentada pelo governo. Paulo Guedes disse que 
essa primeira proposta trata apenas da unificação de PIS e Cofins, 
os dois tributos federais sobre o consumo. Os outros temas, 
como a inclusão de tributos estaduais nesse imposto único, 
mudanças no Imposto de Renda e alteração da carga tributária 
devem ficar para uma segunda fase, ainda sem data definida para 
ser protocolada.
 A Reforma Tributária já estava sendo deba�da nas 
sessões especiais, desde o ano passado, com as Propostas de 
Emenda Cons�tucional (PECs) 45 e 110, respec�vamente, na 
Câmara e no Senado, em textos assinados por parlamentares.  No 
início deste ano, os congressistas criaram uma comissão mista 

para a análise conjunta de propostas de Reforma Tributária que 
estão em andamento no Legisla�vo. Há alguns meses, eles 
cobravam uma maior par�cipação do Execu�vo na discussão do 
assunto. Porém, em razão da pandemia provocada pelo novo 
coronavírus, os trabalhos foram interrompidos e as discussões, 
suspensas. 

Guedes entrega o texto da Reforma para 
Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre

1_Fundir Tributos - Unificar os dois tributos 
federais sobre o consumo, PIS e Cofins. Eles 
darão origem à Contribuição sobre Bens e 
Serviços (CBS), um imposto do �po "valor 
agregado" (IVA).

2_IVA Federal  -  Estudos do Ministério da Economia 
indicam que a alíquota do IVA federal deve ficar entre 
11% e 12%. Tal unificação não requer mudanças na 
Cons�tuição Federal e, por isso, tem uma tramitação 
ágil no Congresso. Para não esbarrar na Cons�tuição 
Federal, o IVA a ser proposto terá de ficar 
restrito à arrecadação federal, sem mexer no 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS, estadual) e no Imposto 
sobre Serviços (ISS, municipal).

Resumo das Propostas do Governo:

Agosto/2020

Petrônio Magalhães

Adriana Bezerra

Filipe de Pinho e Ana Carolina

2020/2021

Reforma Tributária do 
Governo Bolsonaro

A nova CPMF foi adiada 
 O ministro Paulo Guedes informou que decidiu adiar a 
proposta de criação da "nova CPMF". Ele vinha recebendo 
pressões do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que se 
posiciona abertamente contra o imposto. Guedes defende a nova 
CPMF para compensar o fim da contribuição previdenciária 
patronal de 20% sobre a folha de salários. 

 Ele afirma que a nova CPMF é a solução para criar 
empregos e reduzir a informalidade e não aceita, por outro lado, 
a comparação com o imposto do cheque, ex�nto em 2007. 
Guedes afirma que o que pretende criar é uma contribuição 
sobre pagamentos, cobrada em cada transação digital. Por 
exemplo: quando o consumidor faz uma compra online.


