
COMISSÃO DE REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
Texto aprovado no CD de Gramado, em 11 de agosto de 2017. 
 
a) PONTOS CONDICIONANTES: 
 

1. Imposto seletivo de competência dos Estados e Distrito Federal, com o 
produto da arrecadação partilhado com a União (ou totalmente 
destinado a ela, se necessário), com destinação exclusiva para a 
seguridade social; 

2. Diante da extinção de diversos tributos que compõem as receitas da 
Seguridade Social, a proposta deve prever quais as fontes e formas de 
financiamento que comporão o Orçamento da Seguridade Social, de 
forma a contemplar as necessidades para a manutenção do sistema, 
dentre as quais a proposta anterior; 

3. A inserção, no bojo da proposta, da PEC 186 e da Lei Orgânica do 
Fisco. 

 
 
b) PREMISSAS DA PROPOSTA COM SUGESTÕES: 
 

1. Diminuição da regressividade do sistema tributário brasileiro, 
mediante sujeição à tabela progressiva do Imposto de Renda de 
rendimentos de qualquer origem, inclusive lucros e dividendos; 

2. Alimento e remédio com IVA devolvido para classe baixa, mediante 
sistema de crédito do tributo pago, com base nos cadastros de 
programas sociais; 

3. Industrializar o Brasil, mediante isenção na exportação de produtos 
industrializados e na aquisição de bens de ativo fixo de origem nacional 
ou de importados sem similar nacional; 

4. Seletividade e IVA para racionalizar e simplificar, com IVA clássico 
para toda a base de bens e serviços e Imposto Seletivo monofásico, de 
competência de fiscalização e arrecadação estadual, com o produto 
repassado a União (parcial ou total, conforme a necessidade), destinado 
exclusivamente à Seguridade Social; 

5. Fortalecimento dos municípios, mediante a atribuição dos tributos 
sobre a propriedade para os municípios; 

6. Acabar com a cunha fiscal nos empréstimos bancários, não 
cobrando o tributo IOF sobre operações de crédito, mantendo-o somente 
para câmbio e seguros; 

7. Manter sistema diferenciado para micros e pequenas empresas, 
adequando-o às realidades regionais e com limites adequados aos 
praticados internacionalmente, com regras mais rígidas para aqueles 
que estiverem enquadrados indevidamente;  

8. Equilíbrio entre o fator trabalho e o fator capital, com alíquotas 
uniformes e progressivas dos tributos sobre toda e qualquer renda e o 
patrimônio;  

9. Diminuir o contencioso administrativo e judicial, pela simplificação 
dos tributos e obrigações acessórias, uniformização da legislação 
tributária e transparência.  

 
O CD aprovou o apoio a proposta de Reforma Tributária, no que diz respeito a 
estrutura tributária brasileira, desde que inseridos no projeto os pontos 
condicionantes e o deputado aceite discutir a melhoria das premissas, 
conforme apresentados acima. 



Quanto a proposta da "Super Receita", o CD analisou os modelos a seguir: 
 
SUPER RECEITA: 

Foi analisada a proposta da criação do "Super Fisco", mediante unificação 
dos fiscos Estaduais, Distrital e Municipais, com a possibilidade de quatro 
modelos: 
 
1. Criação de uma autarquia nacional, comandada por um colegiado de 
Estados e municípios, sujeita a orçamento inserto no da União, mesmo que 
valores oriundos das receitas dos entes subnacionais, e controle do TCU, 
com Lei Orgânica e Teto remuneratório nacional; 
 
2. Criação de um consórcio nacional, nos mesmo moldes do item anterior, 
mas com ratificação do seu orçamento nas assembleias estaduais, sujeito 
ao controle dos TCEs, com Lei Orgânica e Teto remuneratório nacional; 
 
3. Criação de uma cúpula normativa nacional, integrada pelos estados e 
municípios, que cuidarão das regras tributárias unificadas para o IVA, 
juntamente com uma câmara de compensação do IVA, também unificada, 
que poderia compensar tributos devidos a uma unidade com créditos 
existentes em outra, com Lei Orgânica e Teto Remuneratório nacional e 
integração das carreiras dos Estados e Municípios em órgãos estaduais 
(com competência originária do tributo sobre consumo e derivada - através 
de convênios, dos tributos sobre propriedade); 
 
4. Criação de uma cúpula normativa nacional, integrada pelos estados e 
municípios, que cuidarão das regras tributárias unificadas para o IVA, 
juntamente com uma câmara de compensação do IVA, também unificada, 
que poderia compensar tributos devidos a uma unidade com créditos 
existentes em outra, com Lei Orgânica e Teto Remuneratório nacional e 
criação do IVV - Imposto sobre Vendas a Varejo, monofásico e de 
competência dos municípios, para substituir o ISS, incorporado ao IVA; 
 
Após debate, a Comissão decidiu encaminhar o apoio a proposta 3, por 
entender que a estrutura nacionalizada tem sérias implicações jurídicas e 
que, ao juntar os tributos e consequentemente as estruturas das ATs, 
fortalecemos o fisco estadual, além de simplificar o Sistema Tributário 
Nacional, ao enxugar o número de tributos, enquanto a proposta 4 prevê a 
criação de um outro tributo sobre consumo, concorrente com a mesma base 
do IVA. 
 
Apresentado ao CD, os modelos devem ser discutidos e debatidos nas 
bases, para que possa ser definido se apoiamos a criação e, se formos 
favoráveis, qual o modelo que defendemos. 

 
Gramado/RS, em 11 de agosto de 2017. 
 


