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Reforma Tributária é tema do Encontro de Auditores no Recife
Da esquerda para a direita, o vicepresidente da Fenaﬁm, Carlos
Cardoso; o auditor Roberto Melo;
a auditora Karla Barradas; o
secretário de Finanças, Ricardo
Dantas; e o diretor da Anaﬁsco,
Rafael Aguirrezábal.
A Reforma Tributária foi o tema principal deba do no
Encontro dos Auditores do Tesouro Municipal, realizado no dia
13/11, na sede do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem
Sindical). O evento reuniu 72 par cipantes e teve como
palestrantes e debatedores, o secretário de Finanças, Ricardo
Dantas; o diretor da Associação Nacional dos Auditores Fiscais
de Tributos Municipais e Distritais (Anaﬁsco), Rafael
Aguirrezábal; o presidente do Afrem, Fábio Macêdo; o vicepresidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de
Tributos Municipais (Fenaﬁm), Carlos Cardoso; e o auditor
Roberto Melo Gomes.
De acordo com o secretário Ricardo Dantas, o tema
Reforma Tributária vem sendo abordado no Brasil há mais de
30 anos. “Par cipei de inúmeros grupos de trabalho. Os
consensos já exis am: o privado sempre reclamando da
burocracia, depois essa burocracia teve o nome de custo Brasil.
A complexidade do nosso sistema tributário é muito grande.
Temos que reconhecer. Depois, esse sistema se tornou cada vez
mais regressivo. O consumo é tributado e aí, quem consome
quase toda sua renda, proporcionalmente, paga muito mais,
ou seja, os mais pobres”.
Ele enfa zou também que a forma como o ICMs se
desenrolou, depois de sua criação, trouxe a famosa guerra
ﬁscal. “Tudo isso leva a essa necessidade de mudar. Do jeito
que está não ﬁcou bom para os cidadãos, porque eles pagam
muito. A carga tributária está na casa dos 34-35%. É uma das
maiores do mundo, mas existem maiores. Qual a diferença
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para o Brasil? É que o nosso setor público entrega pouco. Há
países como Suíça e Suécia, que têm cargas tributárias acima
dos 40% do PIB, mas eles entregam tudo: educação, saúde,
serviços públicos de qualidade”.
Atualmente, o secretário explicou que há uma grande
quan dade de propostas de Reforma Tributária. “A maioria
delas caminhava no sen do de reunir vários impostos, faria
essa união do ICMs com PIS, Coﬁns e outros, mas criaria um
imposto sobre valor agregado. Teríamos aquelas diﬁculdades
de ﬁcarmos relegados a uma máquina que trabalharia
subsidiariamente em apoio à máquina federal. Poderia
trabalhar com repasse, não trabalhar arrecadando de maneira
direta. A competência primária não seria nossa, do ﬁsco
municipal”.
No entanto, ele explica que o cenário mudou. “Eis que
vem a eleição deste ano para presidente e nos deparamos com
um cenário que pode não ser nada disso. A equipe econômica
do presidente eleito, capitaneada por Paulo Guedes, tem na
sua equipe o economista Marcos Cintra. Ele defende um
imposto único, com a ex nção desses outros impostos, e
incidindo sobre movimentação ﬁnanceira. A base não seria
valor agregado. Então, toda aquela discussão que vinha sendo
tratada, em um imposto sobre valor agregado, pode
simplesmente não acontecer porque uma das alterna vas
defendida pelo economista Paulo Guedes, em no cias desde
maio, defende o imposto único sobre transação ﬁnanceira.
Estamos num momento histórico muito rico e também de
muita incerteza”

Conheça as propostas
da Reforma Tributária
Pág. 03

Apresentações de
Haroldo e Adriana
Pág. 04

Anaﬁsco e Fenaﬁm avaliam os bas dores polí cos e sociais da Reforma
Para o diretor da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais de Tributos Municipais e Distritais (Anaﬁsco), Rafael
Aguirrezábal, o cenário nacional está um pouco nebuloso. “O
Congresso Nacional teve uma renovação muito grande. Em
torno de 50% de novos parlamentares e isso deixou algumas
interrogações no ar. Muitos desses não têm experiência
polí ca. Não sabemos o que vai acontecer no início deste novo
governo, embora o presidente eleito tenha uma experiência
muito grande da Câmara Federal. Porém, a nova Câmara tem
um formato diferente. Temos blogueiros, ar stas. São pessoas
que não têm experiência polí ca e isso não se aprende do dia
para a noite. Então, há muita expecta va, muito jogo de cena,
até sentar a poeira e os novos parlamentares começarem a
entender como as coisas funcionam”.
Ele disse que no momento não há crí cas a fazer ao
novo governo porque o governo ainda não começou. “Seria o
mesmo que antes de chegar na festa, dizer que o salgadinho tá
frio e o chopp tá quente e não tem lugar para estacionar o
carro. Então, vamos aguardar para ver as duas reformas que
estão aí, a Tributária e a Previdenciária”.
Rafael explicou que a Anaﬁsco é en dade muito nova,
sendo criada em junho, tendo o registro homologado em
cartório em 9/11. “Temos andado pelo Brasil, conversando
com os prefeitos, e temos muitos desaﬁos pela frente. A
Anaﬁsco, talvez muitos ainda não a conheçam, mas a en dade
já existe de fato e de direito. Temos uma sede em Brasília, no
Setor de Autarquias Sul. Além disso, promovemos seminário
sobre a Reforma Tributária, que aconteceu em agosto em São
Paulo, e contou com a Frente
Nacional de Prefeitos, CCiF,
Fenaﬁsco e Fenaﬁm, entre
outros”.

Para Carlos Cardoso, vice-presidente da Fenaﬁm, a
tributação é um compromisso social de manter status social
ﬁscal. “Agora há uma tendência de fazer um estado liberal
democrata, que vai ter diﬁculdade de encaixar na Cons tuição
Federal. Desde o começo até o ﬁm, a Carta Magna diz que o
estado é social e democrata. Agora estão pensando em fazer
um estado liberal e democrata. Vai dar problema. É o mesmo
que calçar num pé 42 um sapato 38. Vai dar problema”.
Ele explicou que 51,02% de tudo que se arrecada é de
bens e serviços, ou seja, sacriﬁca quem tem menos.
“Propriedade tem 4,17%, quase nada. Renda, 18%; transações
ﬁnanceiras 1.61%, e 25,18% sobre folha de salários. Essa é a
realidade que faz com que a Fenaﬁm defenda uma Reforma
Tributária. Isso provoca o seguinte: Famílias que recebem até 2
salários mínimos, contribuem com 50% do que recebem,
pagam com tributo. Enquanto isso, famílias que recebem mais
de 30 salários mínimos tem o comprome mento de apenas
26%. É uma distorção tremenda. Esse é um cenário de injus ça,
que nós, que operamos o ﬁsco, acabamos reproduzindo no dia
a dia”.
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Fábio Macêdo e Roberto Melo apresentam as propostas de Reforma Tributária
O presidente, Fábio Macêdo, do Afrem Sindical apresentou as
repercussões prá cas das propostas da Reforma Tributária, além de suas
negociações na Câmara Federal. “A Reforma Tributária não tem nada
ainda deﬁnido. Há a PEC 293/2004, apresentada pelo deputado Hauly,
relator da proposta; há a emenda do deputado Vicente Cândido, que
mantém o ISS e o ICMS, e tem a emenda do deputado Mendes Thame,
que é a proposta do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF)”. Ele explicou que o
deputado Rodrigo Maia patrocinou a emenda
do CCiF, pois ele prorrogou o prazo para
protocolar a emenda.
“Com a eleição, já começa a circular
uma proposta de imposto único, que já foi
apresentada na década de 90 e agora voltou
pela nova equipe econômica de Bolsonaro.
Essa proposta é aparentemente simples.
Mas para todo problema complexo, existe
uma solução simples e errada. Ela traz que a
Reforma Tributária vai ser sobre transações
bancárias. Ela é uma CPMF, só que vira imposto”, explica.
Tal proposta, segundo Macêdo, passa pelas transações
bancárias, ex ngue ICMS, IPI, ex ngue todos os tributos
estaduais. “Estados e municípios só vão poder cobrar suas
taxas e as contribuições previdenciárias dos seus servidores.
Só. Não tem IPTU. Isso é a proposta do professor Marcos Cintra,
que é em tese uma bandeira do par do do presidente eleito
Bolsonaro. A proposta dele acaba todos os impostos: o IPTU,
ITBI, ICMS, ISS; e ﬁca esse imposto de movimentação
ﬁnanceira. Não tem mais contribuição patronal da previdência.
Só vai exis r a do empregado. O empregador não paga mais
nada. Vai exis r um imposto de importação, um outro imposto
de exportação e por incrível que pareça, o ITR. O governo quer
acabar os impostos e acabar o ITR. Todo mundo ﬁcará
dependente do sistema ﬁnanceiro repassar o recurso”.
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Roberto Melo apresentou quais são os argumentos
que são u lizados pelas pessoas que defendem as propostas de
reforma. “Se há poucos consensos que existem pelo país, um
deles é a necessária Reforma Tributária. É emblemá ca”, falou,
acrescentando que há as 3 propostas que estão sendo
apresentadas: Subs tuição dos impostos federais por um
imposto sobre movimentação ﬁnanceira, defendida por
Marcos Cintra; Criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA),
de Bernard Appy; Simpliﬁcação Tributária, de Everardo Maciel.
“A crí ca maior que há na proposta de Marcos Cintra é
que não há nenhum país no mundo que adotou a proposta
apresentada por ele. Mas de fato, ele tem sido apontado como
um dos conselheiros do presidente eleito”, explicou Roberto.

Propostas de Reforma Tributária
Pretexto de promover um
desenvolvimento econômico
vigoroso e con nuo;

Concentração de competência
tributária em entes maiores;

Maior dependência ﬁnanceira
dos Municípios em relação
aos demais entes federados
(menor autonomia
municipal);

Promoção da simpliﬁcação do
sistema tributário com a
uniﬁcação de tributos;

Re ra competência tributária do
ISS dos Municípios e diminuição
da par cipação do imposto de
consumo (mercadorias e serviços),
100% do IPVA e arrecadação do

Há proposta da União
assumir toda competência
tributária municipal (inverso
do modelo atual – ITR).
Fonte: Fábio Macêdo

Haroldo Barros falou sobre o propósito da vida
e Adriana Luzia deu boas-vindas aos novos auditores
Haroldo Barros, que palestrou sobre o “Trabalho como
fator de desenvolvimento”, es mulou uma reﬂexão com os
par cipantes do Encontro de Auditores sobre o que deveria
estar escrito no epitáﬁo de cada um. Ele argumentou que a
pergunta não é sobre a morte e, sim, sobre a vida. “Está
associado na realidade, a outra pergunta e podemos traduzir
por: qual o seu propósito, qual a sua intenção nesta vida?”.
Ele ques onou: “O que a gente veio fazer neste
simpá co planeta azul? Ninguém vem aqui para esse mundo
para no ﬁnal do mês pagar contas e começar de novo. Não, nós
temos um propósito. E nós, auditores, sabemos que é no
município onde as coisas acontecem. O estado é uma ﬁcção”.
Aproveitando a questão do propósito de vida, Adriana
Luzia falou que o evento foi pensado para reﬂe r sobre um
tema comum, que foi a Reforma Tributária, que fosse abordado
independentemente das ideologias de cada um, e além disso,
houvesse um espaço para a reﬂexão sobre o propósito da
função pública.
Adriana citou uma fala do ex-presidente do Uruguai, o
Pepe Mujica, onde ele falou que os seres humanos são seres
gregários e que todos precisam de ferramentas cole vas para
tentar mudar a realidade. “Por isso estamos aqui hoje. Eu
acredito que santo de casa faz milagre, sim. E sonho com uma
categoria coesa, forte, mo vada e com nobres propósitos.Não
sou Poliana. Sei que um encontro não é capaz de promover

Haroldo citou a importância da existência
de um propósito de vida.

Adriana Luzia apresentou os recém empossados para a categoria. Da
esquerda para direita: Cecília, Aline, João Marcelo, Jéssica, Rafael e Felipe.

um milagre, mas pode ser um ponta pé inicial nesta jornada”.
Adriana Luzia fez as boas-vindas aos recém
empossados. “Vocês estão ingressando numa área muito
nobre. Quais vão ser os seus legados e como vocês querem ser
lembrados? Eu digo que eu promovo jus ça! E vocês, que
fazem parte do nosso novo me, o que pretendem?”.

Festa de fim de ano do Afrem Sindical
A tradicional festa de fim de ano do Afrem Sindical será no dia 13
de dezembro, no Red Lounge, a partir das 13h.
Endereço: Av. 17 de Agosto, 2513, Casa Forte, Recife.
Cada associado tem direito a um convidado.
Participe!
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