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Para evitar que o
seu projeto de
reforma tribu-
tária termine na
gaveta como to-
das as tentativas
anteriores, que
apareceram a
partir de 1988, a

presidente Dilma Rousseff ado-
tou a estratégia cautelosa de fa-
tiar a proposta em várias partes.
Enquanto espera as primeiras
iniciativas do Palácio do Planal-
to, o Congresso criou um grupo
de trabalho para esmiuçar cada
uma das partes. Além de buscar
consensos e fazer o processo an-
dar, a subcomissão de reforma
tributária da Comissão de Orça-
mento tentará aproveitar o re-
pertório acumulado em anos de
debate para mostrar que nem
tudo foi tempo perdido.

A última tentativa frustrada
de modificar o confuso sistema
tributário brasileiro aconteceu
em 2008. O projeto foi elaborado
pela equipe econômica do então
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e enviado ao Congresso na
forma de Projeto de Emenda
Constitucional (PEC). Na oca-
sião, a linha de frente era ocupa-

da por dois políticos de campos
opostos: o deputado Antonio Pa-
locci (PT-SP), que era presidente
da Comissão Especial de Refor-
ma Tributária, e Sandro Mabel
(PSDB-GO), o relator do projeto.
“A proposta sofreu uma forte re-
sistência de São Paulo porque
deslocava para o destino a maior
parte da tributação. Isso favore-
cia os estados menos industriali-
zados”, diz o economista Mauro
Santos Silva, doutor em econo-
mia pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro e assessor técnico
da Comissão de Finanças a Tri-
butação da Câmara, explicando
que, hoje, a maior parte da alí-
quota fica com o estado de ori-
gem do produto ou serviço, ou
seja, os mais industrializados.

“O projeto foi aprovado na
Comissão, mas acabou engave-
tado por falta de consenso políti-
co, depois que José Serra foi con-
tra. O que Dilma pretende enviar
agora não pode ser chamado de
reforma, mas de ajustes tributá-

rios”, diz Mabel. “Ao primeiro
sinal de embate na base gover-
nista entre as bancadas dos esta-
dos a presidente vai repetir o que
aconteceu no passado e tirar a
reforma da pauta. Esta é uma
gestão movida por marketing”,
diz o senador José Agripino
(DEM-RN). Como a maioria dos
parlamentares da oposição, ele
está cético em relação a nova
tentativa de reforma tributária,
“seja ela fatiada ou não”.

A expectativa no Congresso é
que a nova versão da reforma
apresentada pelo Palácio do Pla-
nalto comece pelos pontos onde
há mais convergência: aperfei-
çoamento da legislação do Su-
persimples, com alargamento
da faixa de inclusão de empresas
no sistema, e a desoneração da
folha de pagamento, mas com
contrapartidas de oneração em
outra base, como o faturamento
das empresas. A mais polêmica
fatia deve ser o debate sobre o
deslocamento do montante ar-

recadado da origem para desti-
no do ICMS. “O governo na prá-
tica abandonou o projeto de
2008. Ainda não sabemos se,
desta vez, a reforma será via
Medida Provisória ou Projeto de
Lei. A ideia é começar pelos
consensos e deixar os pontos
polêmicos, como o deslocamen-
to do ICMS, para o final”, afirma
o deputado Claudio Puty (PT-
PA), presidente da Comissão de
Finanças e Tributação da Câma-
ra. Reservadamente, deputados
paulistas dizem que, em nome
do consenso, aceitariam a co-
brança de 4% na origem. Por
outro lado, parlamentares de
estados nordestinos e do Cen-
tro-Oeste acham que, na hora
de ir ao Plenário, haverá um
novo recuo. Na próxima terça-
feira, o secretário executivo do
Ministério da Fazenda, Nelson
Barbosa, comandará, em nome
do governo, um seminário na
Câmara sobre a viabilidade de
mudanças no ICMS. ■

Polêmica sobre deslocamento do
ICMS será última fatia da reforma
Considerado ousado demais, projeto de reforma tributária enviado por Lula, em 2008, será descartado

“Ainda não sabemos
se, desta vez, a
reforma será via
medida provisória
ou projeto de lei.
A ideia é começar
pelos consensos
e deixar os pontos
polêmicos para o final

Deputado Claudio Puty,
presidente da Comissão de

Finanças e Tributação da Câmara

● Desoneração da folha de
pagamento para incentivar
a formalização, mas com
contrapartidas para a Previdência.

CONSENSOS QUE DEVEM SER VOTADOS PRIMEIRO

● Aperfeiçoamento da
legislação do Supersimples, com
alargamento da faixa de inclusão
de empresas no sistema.

● Reforma do Programa
de Integração Social (PIS) e
Cofins e criação de um novo
imposto sobre valor agregado.

Divulgação

Por redistribuir arrecadação, projeto de reforma de
2008, relatado por Sandro Mabel, foi engavetado
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