06.03.2020

SÍNTESE

Plano de trabalho da Comissão Mista
✓ No primeiro encontro formal da Comissão Mista da Reforma Tributária o dep. Aguinaldo
Ribeiro apresentou uma sugestão de plano para os trabalhos do colegiado, composta por
reuniões ordinárias e deliberativas, além de uma série de audiências. Este ainda precisa ser
aprovado pelos parlamentares, o que deve ocorrer na terça-feira (10/03).
✓ A expectativa inicial é que o grupo apresente o texto unificado em 45 dias. Todavia, os
trabalhos do grupo nem bem começaram e já foi lançado um cronograma que extrapola esse
período. A votação do documento final está prevista para o dia 06/05, daqui a 60 dias.
✓ No cronograma do relator estão previstas seis audiências públicas, eventos em que serão
convidados representantes do setor privado, de Governos (Federal e do COMSEFAZ0, dos
municípios e especialistas, além de reuniões para apreciação e votação, abaixo listadas:
✓

Data e Horário

Atividade

Temas

Participantes

10/03, às 14:30

Audiência Pública

Especialista no Sistema Tributário
Europeu

Doutora Rita de La Feria

11/03, às 14:30

Audiência Pública

Visão do Governo Federal

17/03, às 14:30

Audiência Pública

Abordagem Estadual

18/03, às 14:30

Audiência Pública

Abordagem Municipal

24/03, às 14:30
25/03, às 14:30

Audiência Pública
Audiência Pública

28/04, às 14:30

Reunião

05/05, às 14:30

Reunião

06/05, às 14:30

Reunião

Visão do Setor Privado
Abordagem sobre Economia Digital
Apresentação do relatório e pedido de
vistas
Votação do relatório
Encerramento dos trabalhos e entrega
do parecer da Comissão

Ministro Paulo Guedes
José Tostes, Secretário Especial da
RFB
Pres. do COMSEFAZ: Rafael Fonteles
Pres. da CNM: Glademir Aroldi
Pres. da FNP: Jonas Donizette
A definir
A definir
-

✓ Para o dep. Aguinaldo Ribeiro, há possibilidade de serem avaliadas outras contribuições no
âmbito da Comissão Mista, com a devida readequação do plano de trabalho.
✓ Diante da demora da equipe econômica do Ministério da Economia em enviar suas
sugestões, o relator da Comissão Mista da Reforma Tributária, dep. Aguinaldo Ribeiro, já deu
o seu recado: sem a participação do Governo não é possível reformular o sistema tributário
nacional.
✓ Os parlamentares esperam que o ministro Guedes participe da reunião da Comissão Mista
no dia 11/03, trazendo sua visão e propostas.
E o Governo? Quando manda sua proposta? Será PIS/COFINS? E que proposta de PIS/COFINS?
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✓ Em almoço realizado com empresários, Guedes afirmou que o Executivo enviará a Reforma
Tributária na próxima semana.
✓ Após ter se reunido com o presidente do Senado, o ministro Guedes se comprometeu a
conversar com os integrantes da Comissão Mista da Reforma Tributária e apresentar
sugestões e tópicos a serem incorporados ao texto. A ideia do ministro é apresentar algum
tipo de contribuição até abril.
✓ Paulo Guedes apresentou, a representantes de movimentos de rua, um cronograma de 15
semanas para “mudar o Brasil”: no rol constam as reformas econômicas que estão em
análise no Congresso e a administrativa que sequer saiu do Planalto. O prazo dado por
Guedes coincide com o recesso do meio do ano do Legislativo.
✓ CPMF: O impasse continua, no entanto, em torno da criação de um imposto sobre
transações financeiras, algo que é defendido por Guedes como forma de compensar a
desoneração da folha de pagamento. O tributo funcionaria como uma nova CPMF, o que é
rejeitado pelo Parlamento e pelo presidente Bolsonaro.
Judiciário: Agenda tributária para 2020
✓ O STF definiu sua agenda tributária e econômica para este ano, conforme quadro abaixo,
editado pelo jornal Valor Econômico. A ideia é concluir julgamentos pautados, em plenário,
que podem destravar mais de 34 mil processos paralisados em instâncias inferiores.
✓ PIS/COFINS: Em destaque, há o julgamento do RE 574706, pautado para 01/04, em que o
Supremo julgará recurso da PGFN contra a decisão de que o ICMS não pode ser incluído na
base
de
cálculo
do
PIS/COFINS. O plenário
sanará as seguintes dúvidas:
se a decisão tomada em
2017 só vale para casos
futuros ou se precisa
retroagir; e, se o valor do
imposto a ser excluído é
aquele destacado na nota
fiscal ou o efetivamente
pago pelo contribuinte.
✓ Pressão por Reforma: A
decisão, se efetivada na
data, significará uma queda
imediata expressiva na
arrecadação do PIS/COFINS.
Caso não haja modulação, o
Ministério da Economia
estima que o impacto dessa
decisão será de R$ 229
bilhões em cinco anos.
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NOTÍCIAS COMPLEMENTARES
A resposta contra a crise e o vírus
O Globo, 06 de março
Que surpresa?
Estadão, 06 de março
'Semana que vem vamos entrar com a reforma tributária', diz Guedes
Estadão, 05 de março
Iedi reúne-se com Guedes para apoiar novo imposto de valor agregado
Valor Econômico, 05 de março
Comissão da reforma tributária pretende ouvir Paulo Guedes na quarta-feira
Agência Senado, 05 de março
As mudanças que Bolsonaro fez na proposta de reforma administrativa
O Globo/Bom dia Brasil, 05 de março
Promessa de mandar reformas precisa ser cumprida
BR Político/Estadão, 05 de março
Tributação de dividendos é inoportuna, diz especialista
Suno Research, 05 de março
A professor da USP, Guedes diz que vai se 'dedicar' e 'empenhar' em reforma tributária
Estadão, 04 de março
Comissão deve votar proposta de reforma tributária em 5 de maio, diz relator
Agência Senado, 04 de março
Primeira reunião de comissão tem bate-boca e cobrança ao governo
Valor Econômico, 04 de março
Para Maia, atrasos em projetos podem desanimar investidores
Valor Econômico, 04 de março
Comissão da reforma tributária deve demorar mais tempo que o previsto para concluir trabalho
O Globo, 04 de março
Em reunião, parlamentares do PSD cobram de Bolsonaro envio de reformas
Valor Econômico, 04 de março
Comissão da Reforma Tributária começa hoje seus trabalhos
Câmara dos Deputados, 04 de março
Discutir agora agenda econômica e tributária foi estratégia, diz ministro
Valor Econômico, 04 de março
Ministro coloca prazo de 15 semanas para reformas
Valor Econômico, 04 de março
Congresso é protagonista no debate da reforma tributária
Revista Exame, 04 de março
Por trás das cortinas em reforma tributária, equipe econômica não vê vida fácil para PEC 45
Site Uol/ Reuters, 03 de março
Guedes: ‘Temos só 15 semanas para mudar o Brasil’
BR Político/Estadão, 03 de março
Impasse sobre Orçamento não deve atrasar reformas, diz líder do governo
O Globo, em 03 de fevereiro
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Equipe econômica negocia com setor de serviços alíquotas da reforma tributária
Estadão, 03 de março
Os setores na reforma tributária
Estadão, 03 de março
Guedes promete participar de discussões
Valor Econômico, 03 de março
Príncipe vai propor reforma tributária alternativa
Folha de São Paulo, 03 de março
Fenafisco vai questionar regressividade do sistema tributário no STF
Valor Econômico, 03 de março
Guedes diz a Alcolumbre que enviará reformas do governo entre março e abril
O Globo, em 02 de março
Passado o Carnaval, agenda econômica volta com força
BR Político/Estadão, 02 de março
Negociações sobre tributação digital
Portal ANJ/Folha de São Paulo, 02 de março
Dá para conciliar crise política com as reformas?
BR Político/Estadão, 02 de março
Paim: reforma tributária deveria incluir imposto sobre grandes fortunas
Agência Senado, 02 de março
Decisão do STF sobre ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins pode causar insegurança jurídica
Portal Migalhas, 02 de março
Desoneração da folha é principal debate na reforma tributária
Valor Econômico, 02 de março
Governo sonha com uma nova CPMF proposta pelo Congresso
Valor Econômico, 02 de março
Impasse trava reforma tributária no Congresso
Correio Braziliense, 02 de março
Grupo de empresários diz que não vai a ato contra Congresso
Folha de São Paulo, 02 de março
Trabalho no Congresso Nacional deve se intensificar a partir de março
Correio Braziliense, 1º de março
Reforma tributária: gente, é urgente!
MoneyTimes, 1º de março
Contribuintes vencem casos de juros sobre capital próprio
Valor Econômico, 1º de março
A reforma que Rodrigo Maia quer chamar de sua
O Globo, 1º de março
Pró-reformas, Fiesp recebe Bolsonaro, Paulo Guedes e megaempresários na 5ª
Poder 360, 29 de fevereiro
Comissão da Reforma Tributária começa seus trabalhos na quarta-feira
Agência Senado, 28 de fevereiro
Equipe econômica e Congresso ainda apostam em reformas, apesar de crise política e coronavírus
Valor Econômico, 28 de fevereiro
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