
Opinião
SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2019 ● DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOSA2

EDITORIAL

A
forma de repartição
das receitas tributá-
rias entre União, es-
tados, Distrito Fede-

ral e municípios, e a questão
da vedação à concessão de
benefícios fiscais, que sempre
foram utilizados como ferra-
menta para os governos esta-
duais e prefeituras atraírem
investimentos, são os pontos
mais sensíveis da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
da reforma tributária aprova-
da na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados, na semana
passada. A avaliação é de João
Cipriano, sócio da área tribu-
tária do Miguel Neto Advoga-
dos. “O mais importante pon-
to sensível do projeto é
conseguir a adesão de todas
as partes envolvidas.”

A RT I G O

Divisão de receitas
vai travar reforma

Juntar cinco tributos em um
Isso porque, em decorrência das mudanças propostas, tanto de-
terminados estados e municípios, quanto algumas empresas e
segmentos econômicos, se sentirão prejudicados, e tendem a
opor resistência à implementação do único Imposto sobre Bens e
Serviços (IBS), consolidando cinco tributos (IPI, PIS, COFINS,
ICMS e ISS). A partir da adoção da tributação no destino, ou seja,
onde ocorre o consumo e não mais na origem, isto é, no local da
produção, e da vedação à concessão de benefícios fiscais, vai mu-
dar a atual configuração da arrecadação de estados e municípios.

Ninguém quer perder
Além disso, também será alterada a tributação de determinadas
atividades econômica e de empresas. “Considerando que investi-
mentos foram realizados a partir do atual modelo vigente, tais
mudanças podem acarretar perda competitiva das corporações e
até encerramento de suas operações, bem como desarranjo das
contas públicas de governos estaduais e municipais”, enfatiza o
tributarista. Por essa razão é que se justifica um período de transi-
ção relativamente longo e com a garantia de que a receita auferi-
da pelo novo imposto será distribuída, sem perda de receitas.

Muitos interesses conflitantes

Além de um papo
de ‘e c o c h at o s’
●●●

Apesar de todas as evidências já indicadas
cientificamente e dos fenômenos que vêm
ocorrendo nos últimos anos, com alto poten-
cial destrutivo, uma boa parte das lideranças –
políticas, empresariais, governamentais – con-
tinua tentando ignorar os efeitos das mudan-
ças climáticas e, especialmente, a necessidade
de medidas concretas para minimizá-los.

Infelizmente, no Brasil, considerado uma das
maiores reservas de biodiversidade do mundo,
incluindo a Amazônia e outros biomas am-
bientais, não é diferente. Ou melhor, ultima-
mente está havendo uma radicalização dos
contrários à proteção ambiental responsável e
madura, por parte daqueles que ainda acredi-
tam que o assunto é coisa de “e c o c h a t o s”.

Uma mostra desse movimento foi dada an-
teontem (29) à noite, na Câmara dos Deputa-
dos, na votação de flexibilização do Código
Florestal, liberando de recuperação milhões de

hectares que foram des-
matados País afora, no
passado. Essa postura
perante a questão am-
biental está sendo incen-
tivada pelo governo fe-
deral, aliado de parcela
do agronegócio que não
vê as vantagens econô-
micas de se aliar a uma
onda global de produção
sustentável, tendência já
praticada em vários paí-
ses desenvolvidos.

O irônico é que o go-
verno federal tem como prioridade colocar o
Brasil na Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico ou Econômico
(OCDE).

Para além das consequências ambientais, e,
diga-se, para toda a humanidade, a proteção
dos recursos naturais é relevante também pa-
ra as empresas. Por exemplo, após o rompi-
mento da barragem da Vale, na Mina do Fei-
jão, em Minas Gerais, um pente fino nas
mineradoras tem levado à paralisação das
operações em diversas estruturas. E isso aju-
dou a empurrar, para baixo, o Produto Interno
Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano,
que foi de menos 0,2% frente aos últimos três
meses de 2018. A produção da indústria extra-
tiva recuou 6,3% na mesma comparação, com
destaque para a extração de minérios ferrosos.

O ideal é que essas lições amargas fossem
consideradas e a questão ambiental entrasse
na agenda do País. Para valer.
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DEVIA
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CONSIDERADO

Eficiência do Sistema E-CAC
Plataforma virtual da Receita Federal merece mais atenção dos contribuintes

A
tualmente, sabe-se que a Receita Fede-
ral do Brasil disponibiliza aos contri-
buintes uma plataforma virtual de aces-
so a informações a eles pertinentes, on-

de é possível promover consultas relativas à si-
tuação fiscal, emitir documentos de arrecadação
bem como os respectivos comprovantes de pa-
gamento, consultar informações sobre obriga-
ções acessórias já apresentadas, en-
tre outros serviços extremamente
impor tantes.

Inserida dentro das possibilida-
des da referida plataforma, se en-
contra também a caixa postal ele-
trônica, a qual é utilizada pela Re-
ceita Federal do Brasil para intimar
e informar o contribuinte da exis-
tência de eventuais pendências e
andamentos referentes a processos
e procedimentos administrativos a
ele referentes.

Ocorre que, não obstante a agili-
dade e a eficiência que repousa so-
bre o mencionado sistema eletrôni-
co, patente é a existência de contri-
buintes que, por um descuido ou
ausência de atenção, acabam sendo
prejudicados por não atenderem
ou prestarem determinadas informações solici-
tadas pela Receita Federal do Brasil.

Tal afirmativa, destaque-se, advém de um
possível cenário em que o contribuinte toma co-
nhecimento de alguma intimação e, não obstan-
te a presunção da efetiva ciência de seu conteú-
do, deixa de tomar as consequentes providên-
cias por não ter adotado a atenção e a cautela
necessárias para identificar com clareza o quan-
to fora informado ou solicitado pela Receita Fe-
deral do Brasil.

Em que pese o sistema tenha sido instituído,
dentre outros objetivos, para facilitar o anda-
mento das solicitações dos contribuintes bem
como a tomada de conhecimento das decisões
proferidas pela Receita Federal do Brasil, certo é
que em muitos casos a eficiência do sistema

acaba não sendo interpretada de forma correta
pelos contribuintes.

Nesses termos, uma outra possível hipótese
consiste na ausência de conhecimento por parte
dos contribuintes de como utilizarem integral-
mente todas as ferramentas que o referido siste-
ma eletrônico possui, o que, consequentemente,
pode ter o condão de inviabilizar, em algum de-

terminado momento, a prestação
negativa de solicitações emanadas
do Fisco.

Não obstante os referidos cená-
rios, os contribuintes devem buscar
se atentarem de forma efetiva para
todas as informações que a Receita
Federal do Brasil a eles disponibili-
za, para que não sofram prejuízos
desnecessários que eventualmente
possam acarretar cobrança de en-
cargos que não fazem parte do
montante tributário devido.

De forma clara, é notório que ne-
nhum contribuinte deseja ser pre-
judicado por ter – de forma total-
mente desmotivada – se esquecido
de tomar uma providência solicita-
da pelo Fisco Federal, a qual pode
possuir o condão de lhe acarretar,

inclusive, o pagamento de multas pecuniárias.
Por essa razão, os contribuintes devem redo-

brar a atenção despendida com a plataforma
eletrônica da Receita Federal do Brasil, além de
analisar minuciosamente o manual de instru-
ções de uso e realizar o acompanhamento efeti-
vo da plataforma, se possível, por mais de um re-
p re s e n t a n t e.

Assim, é possível obstar qualquer equívoco
que eventualmente possa ocorrer por um pe-
queno descuido que seja, ou a ausência de aten-
ção em quaisquer informações constantes no
sistema eletrônico.
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Outro ponto sensível será a adequada e eficiente condução ou co-
ordenação do Comitê Gestor Nacional do IBS, que terá a função
de publicar o regulamento do tributo e será formado por repre-
sentantes da União, dos estados e dos municípios. “Co n s i d e ra n d o
os interesses conflitantes envolvidos, a capacidade de articulação
política pela liderança desse comitê será definidora para o suces-
so do projeto”, ressalta o sócio da área tributária do Miguel Neto
Advogados. “Ainda teremos muitos debates sobre diversos temas
da proposta”, prevê, diante da importância do tema.

O lado bom da proposta
Cipriano, no entanto, ressalta os benefícios da mudança em aná-
lise na Câmara dos Deputados. “Essa fusão de tributos, com alí-
quota uniforme, vai tornar nosso complexo e pesado ambiente
tributário mais amigável e atrativo, pelo fato de simplificar o sis-
tema tributário”, avalia o especialista. O projeto mantém iniciati-
vas de sucesso já existentes como a não incidência sobre exporta-
ções e investimentos, a previsão da devolução dos créditos
acumulados pelos exportadores, bem como a possibilidade de
pequenas empresas optarem pelo SIMPLES.
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