AS OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS TRIBUTÁRIAS
Ana Carolina F. Bessa1

RESUMO

A explanação aborda os efeitos da pandemia da COVID-19 na
economia brasileira, bem como as oportunidades tributárias por trás da crise.
Nesse aspecto, o estudo ressalta a reforma tributária como urgente e
imprescindível, assim como elenca as propostas em trâmite.
Dentre as principais, Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019,
apresentada em abril de 2019 pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP), a
Proposta de Emenda à Constituição nº 110/2019, sugerida em julho 2019 pelo
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presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Projeto de Lei nº
3.887/2020, exposta em julho de 2020, como a primeira parte da proposta pelo
governo federal.
Considerando que todas as propostas sugerem a unificação de
tributos, resta necessário pontuar o oceano azul de oportunidades para os
atuantes da área tributária, tanto no campo consultivo, como no contencioso,
antecipando e projetando possibilidades.
Diante disso, o breve artigo demonstra o cenário atual econômico e as
perspectivas tributárias.

Palavras-chaves: COVID-19; crise; reforma tributária; oportunidade; novos
mercados.
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A pandemia da COVID-19 alterou não só a ordem social, mas também
a economia global e, segundo o Fundo Monetário Internacional, a crise
provocará um impacto econômico que será o maior desde a Grande Depressão
de 1929.
No Brasil, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou uma queda histórica
de 9,7% no segundo trimestre de 2020, em relação aos primeiros três meses
do ano, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Em outras palavras, o referido declínio demonstra que o país está
oficialmente em recessão.
Ressalta-se, o mergulho da atividade econômica brasileira nos últimos
meses resultou na mais intensa contração já registrada pela série histórica do
IBGE.
Nesse sentido, apesar de o governo federal ter injetado estímulos
fiscais e financeiros como medidas de contenção e de apoio aos sistemas de
saúde, bem como proteção às pessoas e às empresas afetadas e a redução do
trânsito de pessoas a fim de evitar contágio, os efeitos da crise foram
inevitáveis.
Dentre as medidas tributárias tomadas pelo governo federal, a
liberação de 200 bilhões para a saúde e para a manutenção de empregos, a
ampliação da lista de produtos médico-hospitalares com Imposto Sobre
Produto Industrializado zerado, o lançamento de Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego2, a redução em 50% contribuições das empresas
para o Sistema S, a prorrogação do prazo para contribuições e a dilação do
prazo para entrega da declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física3, não impediram as consequências da COVID-19.
Assim como a desoneração do Imposto sobre Operações Financeiras
para operações de crédito, a autorização pelo Conselho Monetário Nacional ao
Banco Central a conceder empréstimos a Instituições Financeiras, o
diferimento do prazo para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de
2
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Serviço, pelo período de três meses, a redução a zero dos tributos incidentes
na importação de produtos essenciais para contenção da pandemia, o
diferimento do prazo para pagamento do Simples Nacional da parcela federal,
antecipação do 13º salário, bem como o pagamento do abono salarial em
junho, crédito a micro e pequenas empresas (Programa de Geração de
Emprego e Renda do Fundo de Amparo ao Trabalhador)4 igualmente não
embargaram os desdobramentos da pandemia.
Assim, apesar dos esforços despendidos pelo governo federal, o
cenário de recessão levou ao aumento do desemprego, a diminuição da
produtividade, ao crescimento nos índices de falências e de recuperações
judiciais, bem como à redução da lucratividade,
Felizmente, porém, todo o momento de crise traz aos mais atentos um
novo olhar, da oportunidade.

OPORTUNIDADE
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Em razão da pandemia da COVID-19, não só os setores privados
foram atingidos economicamente, mas também os próprios entes tributantes.
Nesse patamar, a reforma tributária que já era amplamente debatida
como necessária, tornou-se urgente, dada a perda da arrecadação e a
complexidade do sistema tributário nacional.
Em discussão, três são as principais propostas de reforma tributária:
Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019, apresentada em abril de 2019
pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP), a Proposta de Emenda à Constituição
nº 110/2019, sugerida em julho 2019 pelo presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP) e Projeto de Lei nº 3.887/2020, exposta em julho de
2020, como a primeira parte da proposta pelo governo federal.
A Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019 tem como base a
fusão do Programa de Integração Social, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, bem como a transformação
em um Valor Agregado.
Na sequência, a Proposta de Emenda à Constituição nº 110/2019
pretende extinguir 8 tributos federais Imposto sobre Produto Industrializado,
Imposto sobre Operações Financeiras, Contribuição sobre o Lucro Líquido,
Programa de Integração Social, Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social, Salário-Educação e Cide-Combustíveis, o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços estadual e Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza municipal.
A última proposta, então, do governo federal, prevê a criação da
Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, unificando em um
único tributo o Programa de Integração Social e a Contribuição ao
Financiamento Social, que serão extintos. O texto entregue ao Poder
Legislativo é apenas parte da proposta de reforma tributária.
Em comum, todas as propostas defendem a unificação de tributos e
não retiram a excessiva carga tributária sobre o consumo, pois, além de
complexo, o sistema tributário nacional opera na contramão do crescimento.
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Diante do cenário de crise desenhado pela pandemia da COVID-19, as
propostas de reforma tributária são, sem dúvidas, os novos horizontes a serem
trilhados pelos profissionais da área tributária.
Isso porque, quanto mais cedo o profissional inteirar-se de cada uma
das propostas de reforma, bem como dominar as possíveis alterações do
sistema tributário, terá ao seu alcance um mercado novo, o tal chamado
oceano azul, que permite identificar novas estratégias que, por certo, trará
inovação e novos mercados.
Portanto, antecipar o cenário da reforma tributária para aquele
determinado cliente, é saber extrair a oportunidade da crise, na medida em que
aguardar o desfecho das votações para começar a se preparar, é chorar
enquanto

outros

já

vendem
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