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Fábio Macêdo defende proposta do Simpliﬁca Já e diz que
Comsefaz defende Reforma Tributária que só favorece os estados
Desde o dia 07 de agosto, a proposta “Simpliﬁca Já”
tramita como emenda subs tu va global (nº 144) à Proposta de
Emenda Cons tucional (PEC) 110/2019. Ela está em análise no
Congresso Nacional, com subscrição realizada pelo senador Major
Olímpio (PSL-SP), contando com apoio de diversos parlamentares.
A proposta foi lançada pela Associação Nacional dos
Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e do Distrito Federal
(Anaﬁsco), liderada pelo presidente Cássio Vieira, e pela
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais
(Abrasf), além de associações que representam auditores ﬁscais,
contabilistas e agentes ﬁscais de renda. O Sindicato dos
Fazendários do Recife apoia esta inicia va.
Por outro lado, há a proposta Comitê Nacional de
Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos
Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), que é a emenda de nº
192, da PEC 45/2019, e foi subscrita pelo deputado Herculano
Passos (MDB/SP).
A emenda do Comitê foi deba da em duas audiências na
Comissão Mista da Reforma Tributária recentemente. Para o
presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem
Sindical), Fábio Macêdo, a proposta do Comsefaz favorece os
estados, em detrimento dos municípios. “Ela é o oposto do
movimento 'Simpliﬁca Já'. O Comsefaz quer criar um imposto
único sobre bens e serviços. O Simpliﬁca Já aperfeiçoa o ICMS e
ISS. Além disso, cria a Contribuição de Bens e Serviços (CBS)”,
explica Macêdo.

“O movimento “Simpliﬁca Já” tem como princípio
buscar soluções de consenso, evitando a criação de
desequilíbrios entre setores econômicos ou entre entes
federados, rupturas drás cas ou aumentos de
complexidade desnecessários. Justamente por isso, tratase de um projeto fac vel, que não tem os efeitos
colaterais de outras propostas, tais como a
PEC 45 ou a PEC 110.
O “Simpliﬁca Já” conta não só com
o respaldo de en dades técnicas, como a
Associação Brasileira de Advocacia
Tributária (Abat), o Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis (Sescon) e o Sindicato
dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São
Paulo (Sinafresp), mas também, com o apoio de

Macêdo
enfa za que nas
propostas do
Comsefaz e das
PECs 45 e 110,
da Câmara
Federal e do
Senado,
respec vamente, os
municípios têm uma redução de
50% da tributação sobre os serviços,
cabendo aos estados a maior parcela da
arrecadação sobre o setor econômico que
mais cresce. “No sistema tributário atual,
os estados detêm apenas 17%, atrás
da União e dos municípios, com as
propostas acima, estes
estados e municípios serão
os maiores tributantes
sobre os serviços e este
crescimento decorre
predominantemente da
diminuição da par cipação
dos municípios”.

en dades representa vas de setores empresariais de
âmbito nacional, como a Central Brasileira do Setor de
Serviços (Cebrasse), com mais de 800 mil empresas
ﬁliadas.
Relembro também do apoio da Associação
Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais
(Abrasf) e outras en dades municipalistas, como a
União de Vereadores do Brasil (UVB), a Associação
de Secretarias de Finanças do Estado de São Paulo
(Asseﬁn-SP) e a Federação Catarinense de
Municípios (Fecam). Todas já formalizaram seu
apoio à proposta”.
Cássio Vieira – presidente da Associação Nacional
dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e
do Distrito Federal (Anaﬁsco)

Conheça, na prá ca, como funciona a proposta do Movimento Simpliﬁca Já
O movimento “Simpliﬁca Já” tem por princípios:
simpliﬁcação, transparência, neutralidade ﬁscal, equidade
ver cal e equidade horizontal. Ou seja, todos os obje vos das
PECs 110 e 45, mas sem causar efeitos colaterais perversos e sem
promover uma absurda duplicidade com os sistemas tributários
por vários anos. Esse é o resumo apresentado pelo presidente da
Anaﬁsco, Cássio Vieira.
O “Simpliﬁca Já” propõe automa zar e simpliﬁcar as
etapas de recolhimento tributário, implantando um documento
ﬁscal eletrônico parametrizado, o que permite ao contribuinte

pagar os impostos com uma guia única de arrecadação gerida
tanto pelos comitês gestores nacionais do ICMS e ISS, juntamente
com a Receita Federal.
Com isso, milhares de recolhimentos junto ao ISS
municipais serão uniﬁcados em uma única conta. Essa é a mesma
lógica de simpliﬁcação que se aplica com relação às atuais 27
legislações do ICMS nos estados. Na esfera federal, o PIS e a
COFINS darão lugar a uma única contribuição sobre o valor
adicionado federal, e o IPI seria um imposto meramente sele vo.

Resumo das propostas do Simpliﬁca Já e do Comsefaz
Novo ICMS:
ICMS no des no – Redução da alíquota
interestadual Alíquota:

01

Ø 1 ICMS nacional;
Ø 1 ISS nacional;
Ø Melhorar a Contribuição de
Bens e Serviços (CBS).

Legislação Nacional

04

Ø Lei complementar nacional;
Resolução Comitê Gestor do
Ø ICMS: Regulamento Nacional;
Ø Portal nacional com a legislação
do ICMS.

02

Ø Única por Município;
Ø Mínima 2% e máxima 5%;
Ø Por fora.

Fortalecimento da não cumula vidade

05

Ø Crédito vinculado ao
pagamento (lastro ﬁnanceiro);
Ø Câmara de Compensação;
Ø Ampliação do crédito
ﬁnanceiro.

Nº restrito de alíquotas
efe vas de ICMS:
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Ø Resolução do Senado –
Alíquotas padrão;
Ø Leis Estaduais – enquadramento
das alíquotas;
Ø Previsão de ICMS “por fora”.

Mi gação da Regressividade

06

Ø Alíquota reduzida para
produtos essenciais;
Ø Subvenções para baixa renda
no ICMS (via orçamento
estadual).

COMSEFAZ
COMITÊ NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE FAZENDA DOS ESTADOS E DO DF

01

04

Ø Subs tui: 3 tributos da União (IPI, PIS, COFINS) ;
1 dos Estados (ICMS) e 1 dos Municípios (ISS)
por 1 Imposto sobre Bens, Direitos e
Serviços – IBS (estadual, municipal e federal)
e 1 Imposto Sele vo – IS (federal)

Ø Fim da guerra ﬁscal;
Ø Combater a Regressividade;
Ø Fundos de Desenvolvimento
Regional e Exportações;

05

Ø Simpliﬁcação;
Ø Padronização;
Ø Princípio de Des no;

02

Ø Contribuinte pode optar por
pagar os demais impostos pelo
regime simpliﬁcado e o IBS
pelo regime geral;

02

06

03

Ø Permanência da Zona
Franca;
Ø Não aumentar a carga
tributária;
Ø Simples Nacional:

Ø Contribuinte que pagar IBS
pela sistemá ca do Simples
não pode transferir créditos.

Apenas 35 cidades brasileiras ﬁcam com 65% da arrecadação do ISS
O percentual acima foi divulgado pelo presidente da
Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Glademir Aroldi,
que par cipou de uma audiência pública, no Senado, no dia 19/8,
sobre a Reforma Tributária. Ele defende a votação da Reforma
Tributária, com urgência, no Congresso Nacional.
“A Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) mostra que o Brasil tem a 14ª maior carga do
mundo. Cerca de 34% do que é produzido vira impostos. E, com
uma carga tributária dessa, a gente não consegue atender às
expecta vas da sociedade brasileira, através de serviços públicos à
disposição da população”, ques onou Aroldi.
De acordo com a CNM, que representa mais de 5,2 mil
municípios no Brasil, a reforma terá que simpliﬁcar o sistema, dar
segurança jurídica e não deixar que as prefeituras percam
arrecadação. E mais: precisa fazer tudo isso sem que haja aumento
da carga tributária para os cidadãos.

“O Brasil é o país onde as empresas gastam mais tempo
para calcular e pagar impostos. Gastamos em média 1.958
horas por ano. Ou seja, 244 dias, considerando oito horas
de trabalho diário. Não é possível que isso con nue dessa
maneira, daí a
necessidade urgente
da Reforma Tributária
no Brasil”
Glademir Aroldi presidente da
Confederação
Nacional
dos Municípios
(CNM)

Congresso promove audiências remotas com en dades
do ﬁsco para consolidar a Reforma Tributária
A Comissão Mista da Reforma Tributária, formada por
parlamentares da Câmara e do Senado, está promovendo
audiências remotas para ouvir en dades do ﬁsco sobre a Reforma
Tributária. A ideia é consolidar e uniﬁcar o texto da Reforma
Tributária no Congresso.
As propostas atuais são três: a PEC 110, do Senado; a PEC
45, da Câmara Federal; e a proposta enviada pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes. O Congresso quer votar a reforma ainda
em 2020.
O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), aﬁrmou
entre as questões em comum das propostas
apresentadas é a concordância de que não é possível
mais aumentar a carga tributária e de
que é preciso realizar uma mudança
ampla, que enfrente os
principais problemas na
tributação sobre o consumo.

“Não dá para tratar da tributação sobre o consumo sem
enfrentar a legislação e a complexidade do ICMS, que traz
profundas distorções ao nosso sistema. Acho que isso é
uma convergência muito importante porque muita gente
dizia que os estados não queriam par cipar de uma
reforma como essa. [...] E me parece muito clara a visão
dos estados que foi colocada agora, no sen do de
tratarmos de uma
reforma ampla, sem
aumento de carga
tributária”.
Deputado Aguinaldo
Ribeiro (PP-PB) relator da Comissão
Mista da Reforma
Tributária

Petrônio Magalhães
Adriana Bezerra

Setembro/2020

2020/2021

e-mail: andrea.pessoa14@gmail.com
e-mail: alexandre@afrem.org.br

03

Reforma Tributária de Paulo Guedes é cri cada por
diversos setores e já pensa em se juntar ao Simpliﬁca Já
em média, 2,6 mil horas por ano. Ele também cobrou uma reforma
mais abrangente.
“Esse fa amento da Reforma Tributária é nega vo para o
país. É necessária uma reforma única e ampla. A ideia é fazer uma
reforma que simpliﬁque todo o processo. A maior complexidade
do sistema tributário brasileiro é o ICMS. São diversos setores em
cada estado com alíquotas diferentes. A complexidade é enorme.
A mo vação inicial da Reforma Tributária é dar mais
compe vidade ao Brasil e simpliﬁcar o processo. Para isso, é
fundamental a reforma do ICMS”, reforçou Meirellis.

Entregue em julho pelo ministro da Economia, Paulo
Guedes, ao Congresso, a proposta do governo Bolsonaro (PL
3.887/2020) foi muito cri cada pelos secretários estaduais da
Fazenda, durante audiência remota no Senado, no dia 12/8, na
Comissão Mista da Reforma Tributária. Diante desse cenário, o
governo federal já pensa em acoplar ao seu projeto a proposta
mais enxuta do movimento “Simpliﬁca Já”, que reúne especialistas
de en dades representa vas dos setores público e privado.
O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, pretende acabar
com o Programa de Integração Social (PIS) e com a Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Coﬁns) para criar a
Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com alíquota de 12%.
Na audiência, o secretário da Fazenda de São Paulo,
Henrique Meirelles, alertou para a “complexidade tributária” do
Brasil. Ele lembrou que a burocracia enfrentada pelas empresas
para apenas conseguir descobrir quais impostos pagar consome,

Reforma ampla - O secretário da Fazenda de Pernambuco,
Décio Padilha, também defendeu uma reforma “mais
ampla” do que a apresentada pelo Palácio do Planalto.
“Olhar a proposta de forma parcelada pode trazer algum
percalço, em vez de uma aceleração na tramitação. Essa
questão fa ada e em regime de urgência nos preocupa
muito porque a gente está diante de alguns dilemas. Como
vamos analisar isoladamente a CBS? Ela não é só a fusão
de PIS e Coﬁns. Ela tem um olhar de amplitude, com
avanço de base tributária. A
gente não está par cipando da
CBS. É uma solução para o
governo federal. Um imposto
amplo é a verdadeira reforma
tributária que o país precisa
porque cria harmonização”,
explicou.

Secretário da Fazenda de Pernambuco fala
da emenda do Comsefaz na Reforma Tributária
O secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio José
Padilha, falou durante a audiência remota do Senado sobre a
proposta Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças,
Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal
(Comsefaz). A proposta tornou-se emenda da Comissão Mista, de
nº 192, da PEC 45/2019, feita pelo deputado Herculano Passos
(MDB/SP).
Padilha disse que, em mais de um ano de trabalho do
Comitê, foram observadas e estudadas as melhores prá cas
ﬁscais, que envolvem as exper ses do Canadá, da Índia e do
modelo europeu, que – segundo ele - já está esgotado, mas que
ainda é referência mundial.
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“Veriﬁcamos que as PECs 45 e 110 precisavam de
determinados ajustes, na visão dos 27 secretários da Fazenda, para
que houvesse melhor operacionalidade e menores encargos”.
Ele reforça que não estão contemplados nas três propostas
em tramitação da Reforma Tributária: o fundo de desenvolvimento
regional, devolução parcial de tributos no combate à regressividade e
o fato da representa vidade judicial ser de competência de estados,
pois na PEC 45 diz que a competência seria federal. “Ao nosso ver, o
custo seria muito elevado para estruturar a Jus ça Federal Brasileira
e as promotorias federais, numa quan dade imensa de municípios e
estados, para que a gente ﬁzesse o contencioso federal. Então essa
representação con nuaria na esfera estadual”.

