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Reforma Tributária
não trará redução

de carga de tributos

A pergunta que sempre 

faço é: o que uma boa 

Reforma Tributária 

deveria conter para 

melhorar o País? 

Dois pilares básicos: 
Primeiro, a redução 
expressiva da carga 

tributária, que é abusiva, e a 
simplifi cação do sistema de 
arrecadação.

Uma dúvida que paira no ar 
quando se fala em reformas é 
se essa reestruturação pode 
gerar aumento de tributos. Ao 
longo dos 30 anos dedicados ao 
estudo do Direito Tributário, 
nunca observei redução de car-
ga tributária, e sim constantes 
aumentos. 

Na Era do Império, onde a 
arrecadação era apenas uma, 
ou seja, um só imposto, havia a 
questão do “quinto”. Pois bem, 
no início da década de 1990, 
quando comecei a atuar na 
área, a arrecadação era mais 
simples e atingia 22,5% do 
PIB. No mês passado, chegou 
a 35%. Realmente não creio 
em redução de carga tributária, 
pelo menos enquanto o Execu-
tivo Federal não sanar a dívida 
interna próxima de um PIB.

O projeto de reforma que 
deve prosperar é o que pre-
tende unifi car alguns tributos, 
indo ao encontro da ideia de 
simplifi cação na arrecadação, 
visando também à redução da 
carga tributária, apontando 
para o crescimento econômi-
co, mais geração de emprego 
e credibilidade para atrair o 
capital estrangeiro.

Caso a Reforma passe pelos 
trâmites legais, deverão ser 
observadas e respeitadas as 
regras de validade da institui-
ção ou majoração de tributos, 
como a anterioridade de 90 
dias e o início do exercício 
fi scal seguinte.

Aqueles que pagam menos 
não terão interesse nessas mu-
danças, segundo o presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia. Caso 
o deputado esteja se referindo 
ao sistema de arrecadação das 
pequenas e médias empresas 
que recolhem pelo Simples 
Nacional ou pelo Lucro Pre-
sumido, a fala tem total cre-
dibilidade.

Outra questão que deve 
ser bem discutida é a PEC 
do IVA, que contém alguns 
pontos. Quando falamos em 
Imposto sobre o Valor Agre-
gado, estamos muito longe 
deste sistema para o Brasil. O 
que se comenta atualmente é 
um imposto “nanico”, que vai 
abraçar apenas alguns tribu-
tos. Na minha visão, isto não se 
chama IVA, mas simplifi cação 
de uma parte muito pequena 
dos mais de 90 tributos que o 
contribuinte tem que recolher, 
compulsoriamente.

Recentemente, o secretário 
da Fazenda de Pernambuco, 
Décio Padilha, apresentou um 
modelo de reforma tributária 
para os Estados, formulado 
em parceria com secretários 
de todo o País. A principal 
mudança é a substituição de 
cinco impostos, três federais, 
um estadual e um municipal, 
por dois: o Imposto Sobre Bens, 
Direitos e Serviços (IBS) e o 
Imposto Seletivo. 

Ele sugeriu outras altera-
ções, tais como a restituição 
parcial de impostos sobre o 
consumo, a criação de um 
comitê gestor da distribuição 
da receita gerada pelos impos-
tos, composto pelos estados e 
municípios, e a cobrança do 
imposto apenas no destino da 
atividade econômica, e não 
mais na origem. O secretário 
é muito bem-intencionado, 
porém muito longe da nossa 
realidade. 

Mas isso não quer dizer que 
não poderá ser um ótimo início 
de discussão do tema.

 
(*) - É advogado e sócio fundador do 
escritório Roncato Advogados, com 

mais de 40 anos de experiência na 
área do Direito Empresarial e 30 anos 

no Direito Tributário.

Pedro Roncato (*)

Com 55 votos favoráveis, o 
Plenário do Senado aprovou 
o projeto da Câmara, que 
autoriza o uso de garantia 
solidária por microempresas 
que precisam tomar emprés-
timos financeiros. O texto 
prevê a criação de sociedades 
exclusivamente para fornecer 
caução em operações de cré-
dito. O projeto segue agora 
para sanção presidencial. O 
texto é de autoria do senador 
Esperidião Amin (PP-SC).

As Sociedades de Garantia 
Solidária (SGS) podem ser 
compostas por dois tipos de 
acionistas. Os sócios partici-
pantes são preferencialmente 
microempresas e empresas de 
pequeno porte. O texto exige 
a reunião de pelo menos dez 
delas, e cada uma deve inves-
tir no máximo 10% no capital 
social da SGS. Já os sócios 
investidores são pessoas físicas 
ou jurídicas que aplicam na 
sociedade com o objetivo ex-
clusivo de auferir rendimentos. 

A participação em conjunto 
deles não pode exceder 49% 
do capital social. O projeto 
autoriza ainda investimento 
público e incentivos estatais 
nesse tipo de sociedade, 
cujas ações serão de livre 
negociação. Esse novo tipo 
de sociedade poderá integrar 
o Sistema Financeiro Nacio-

Esperidião Amin informou que o projeto foi inspirado na vida 

do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus.

O estado será seguido por 
Mato Grosso, com R$ 
665 milhões. 

No outro extremo, Santa Ca-
tarina fi cará com a menor fatia, 
de R$ 189 milhões, além do DF, 
que levará R$ 64 milhões. A di-
visão dos recursos do petróleo 
direcionados a cada estado é 
resultado de um grande embate 
entre as bancadas estaduais, 
tanto na Câmara quanto no 
Senado, e colocou de um lado 
os estados do Norte e do outro, 
os do Sul.

A princípio, a proposta previa 
que estados e municípios re-
ceberiam os recursos segundo 
os critérios do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e dos 
Municípios. Ao chegar à Câmara 
com esse critério, a proposta 
não agradou aos estados mais 
ricos — exatamente os que mais 
perdem com as desonerações 
de exportações previstas pela 
Lei Kandir. Como o número 
de deputados de cada estado 
depende do tamanho da popu-
lação, e esses estados, além de 

Novo critério para distribuição dos recursos considera o Fundo de Participação

dos Estados e a Lei Kandir.

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) destacou a 
cerimônia de canonização do 
“Anjo Bom da Bahia”, Irmã Dul-
ce (1914-1992), reconhecida 
no domingo (13), no Vaticano, 
como Santa Dulce dos Pobres. 
O senador disse que graças às 
iniciativas da religiosa católica, 
milhões de pessoas foram be-
nefi ciadas.

“Só no ano de 2018, para 
vocês terem uma ideia, foram 
catalogados mais de 3,5 milhões 
de atendimentos ambulatoriais, 
11,5 mil atendimentos, por mês, 
para tratamento de câncer; 
quase 20 mil cirurgias realiza-
das; 1.333 leitos hospitalares, 
e 726 crianças e adolescentes 
acolhidos no centro educa-
cional”, destacou o senador, 
referindo às obras assistenciais 
desenvolvidas pela Irmã Dulce.

Eduardo Girão lembrou a 

indicação da irmã, em 1988, ao 
Prêmio Nobel da Paz pelo então 
presidente da República, José 
Sarney, com o apoio da rainha 
Sílvia, da Suécia. Ele ressal-
tou que, mesmo não sendo 
contemplada com o prêmio, a 
indicação foi responsável pelo 
reconhecimento mundial da 
obra de Irmã Dulce, a quem o 
senador considerou ser “nossa 
Madre Teresa de Calcutá”.

“Apesar de frágil fi sicamente, 
Irmã Dulce foi um exemplo de 
força espiritual. Sem medir 
qualquer esforço, desde que 
fosse para auxiliar os mais 
necessitados, essa mulher 
conseguiu fundar, em 1959, as 
Obras Sociais Irmã Dulce, cuja 
missão é “amar e servir ao pró-
ximo, oferecendo atendimento 
gratuito na saúde, educação e 
assistência social”, destacou o 
senador (Ag.Senado).

Irmã Dulce (1914-1992).

Indígenas viajarão 
à Europa para 
pressionar 
Bolsonaro

Uma delegação de líderes 
indígenas visitará 12 países 
da Europa entre os dias 17 de 
outubro e 20 de novembro para 
denunciar “violações dos direi-
tos” das populações nativas no 
Brasil. A ação foi divulgada pela 
ONG Greenpeace, que afi rmou 
que o roteiro terá início no 
Vaticano, com a presença dos 
índios no Sínodo dos Bispos 
para a Amazônia, inaugurado 
pelo papa Francisco em 6 de 
outubro.

Após o Vaticano, a delegação 
passará por Turim e Bolonha, 
na Itália, Berlim e Munique, na 
Alemanha, Estocolmo (Sué-
cia), Oslo (Noruega), Amster-
dã (Países Baixos), Bruxelas 
(Bélgica), Genebra e Berna, 
na Suíça, Paris (França), Porto 
(Portugal) e Londres (Reino 
Unido). A viagem terminará na 
Espanha, com compromissos 
em Madri, Barcelona e Valência. 

A missão será liderada pela 
Articulação dos Povos Indí-
genas do Brasil (APIB), em 
colaboração com organizações 
da sociedade civil. O objetivo 
da campanha, chamada “San-
gue indígena: nem uma gota a 
mais”, é fazer pressão para que 
o governo Bolsonaro e o setor 
agrícola respeitem tratados 
climáticos internacionais, como 
o Acordo de Paris (ANSA).

Deputados, especialistas, 
consultores internacionais, 
representantes do governo, 
Ongs e habitantes da Amazô-
nia defenderam, em audiência 
na Câmara, o manejo sustentá-
vel da exploração madeireira 
e dos produtos da biodiver-
sidade local para enfrentar 
o desmatamento ilegal, as 
queimadas e a uso predatório 
dos recursos naturais da maior 
fl oresta tropical do mundo. 
O debate foi promovido pela 
Comissão de Integração Na-
cional, a pedido do deputado 
Airton Faleiro (PT-PA).

“Não venceremos a guerra 
do desmatamento, da ilega-
lidade, do crime ambiental 
apenas com discursos, apenas 
com manifestações contrárias 
à ilegalidade. Venceremos 
com uma proposta alterna-
tiva do uso sustentável dos 
produtos da biodiversidade 
da Amazônia”, disse.

Cerca de 80% da exploração 
de madeira no Brasil é feita de 
forma ilegal. Para evitar isso, 
é preciso fazer a extração de 
madeira de forma certifi cada, 
segundo Aline Tristão Bernar-
des, do Conselho de Manejo 
Florestal, conhecida como 
FSC, na sua sigla em inglês 
(Forest Stewardship Council).

Faleiro acredita que uso sustentável pode ser saída para coibir 

desmatamento ilegal.

Registro em cartório 
de criança nascida 
morta

A CCJ da Câmara dos De-
putados aprovou o projeto 
do deputado Carlos Bezerra 
(MDB-MT), que altera a Lei 
dos Registros Públicos para 
que os pais possam registrar 
em cartório a criança nascida 
morta ou que tenha morrido 
durante o parto. A relatora, 
deputada Chris Tonietto (PSL-
-RJ), apresentou parecer pela 
aprovação. 

Segundo ela, por falta de 
uma norma clara na lei, alguns 
ofi ciais de registro público têm 
se negado a registrar o nome e 
o prenome da criança, trazendo 
sofrimento adicional e desne-
cessário aos genitores.

“É um dos direitos funda-
mentais do nascituro o da 
personalidade, entre os quais o 
direito ao nome e ao prenome”, 
afi rmou Tonietto. 

“A alteração na lei tem caráter 
humanitário, podendo trazer 
algum alívio aos pais em hora 
tão difícil, sem que sua insti-
tuição implique em qualquer 
difi culdade ou gasto adicional 
para os ofi ciais de registro”, 
acrescentou. Como tramita em 
caráter conclusivo, a proposta 
poderá seguir direto para a 
análise do Senado, a menos que 
haja recurso para votação pelo 
Plenário (Ag.Câmara).
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Acordo sobre pré-sal renderá 
mais de R$ 10 bilhões a estados
Se o Senado aprovar o acordo costurado entre governadores, senadores e deputados sobre a divisão 
dos R$ 10,9 bilhões provenientes do bônus de assinatura pela exploração do petróleo que cabem aos 
estados, Minas Gerais vai ser o maior benefi ciário dos recursos, recebendo R$ 849 milhões

mais ricos, estão entre os mais 
populosos, começou a luta para 
derrubar o critério.

O resultado foi o projeto que 
divide os R$ 10,9 bilhões em 
três partes, colocando dois 
terços no critério do Fundo e 
um terço no critério de reposi-

ções por perdas da Lei Kandir. 
O primeiro critério agrada os 
estados mais pobres, o se-
gundo, os exportadores, e por 
conseguinte, mais ricos. “Havia 
uma discordância quanto à uti-
lização direta dos coefi cientes 
do FPE, que estava no texto 

da PEC aprovada no Senado. 
Nesse contexto, o projeto 
foi uma solução política mais 
célere para regulamentar a 
distribuição desses recursos”, 
explica Flávio Luz, consultor 
de Orçamento do Senado (Ag.
Senado).

Em votação unânime, Senado aprovou 
garantia solidária para microempresas

nal e terá sua constituição, 
organização e funcionamento 
disciplinados pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN). 

Como relator da Comissão 
de Assuntos Econômicos, o 
senador Cid Gomes (PDT-CE) 
apresentou parecer favorável 
ao texto. Esperidião Amin disse 
que o projeto foi inspirado na 
vida do Prêmio Nobel da Paz de 
2006, professor Muhammad Yu-
nus, e no instrumento chamado 
microcrédito, modalidade de 
empréstimo fi nanceiro criado 
por ele na década de 70 para 
atender à população pobre de 
Bangladesh, sua terra natal.

O texto estabelece que será 

livre a negociação, entre os 
sócios participantes, de suas 
ações na respectiva sociedade 
de garantia solidária, contanto 
que seja seguido o limite de 
participação máxima.

Entre os sócios participan-
tes poderão ser admitidos 
os pequenos empresários, 
microempreendedores e as 
pessoas jurídicas constituídas 
por esses associados. A so-
ciedade de garantia solidária 
poderá ainda receber recursos 
públicos e outros tipos de 
incentivos estatais voltados 
ao fomento de sua atividade 
principal, na forma defi nida 
por lei (Ag.Senado).

Milhões de pessoas 
foram benefi ciadas com 

obras da Irmã Dulce

Manejo sustentável como 
alternativa ao desmatamento

Segundo Aline, pouco mais 
de um milhão de hectares de 
floresta são explorados no 
Brasil por meio de concessões 
de manejo, enquanto o país tem 
cerca de 65 milhões de hectares 
de fl orestas públicas - federais 
e estaduais - que podem ser 
usadas com esse fi m. Para se 
ter uma ideia, um hectare é 
aproximadamente o tamanho 
de um campo de futebol. 

Presentes na audiência, os 
representantes do Serviço 
Florestal Brasileiro, deputa-
dos e moradores da região 

manifestaram-se favoráveis a 
esse projeto, incentivando o 
fi nanciamento público dessas 
atividades e a sua fi scalização 
por meio de satélites georrefe-
renciados. Além das madeiras, 
os debatedores defenderam o 
uso sustentável do extrativis-
mo dos produtos da fl oresta, 
como os óleos de copaíba 
e andiroba, por exemplo, a 
fabricação de medicamentos 
com a imensa biodiversidade 
da Amazônia, bem como o uso 
variado das frutas da região 
(Ag.Câmara). 


