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Política tributária para a pandemia
Medidas tributárias são relevantes, mas precisamos prover meios de sustento digno à população
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Recentemente, a OCDE compilou as medidas tributárias adotadas por países afetados pela pandemia de covid-19.
Segundo o documento publicado pela organização, as medidas podem ser divididas em quatro categorias: tempo
adicional para lidar com obrigações tributárias, restituições mais rápidas aos contribuintes, alterações temporárias
nas fiscalizações e melhoria na comunicação e serviços entre fisco e contribuintes.
Do ponto de vista do design das providências, alguns países, como a Argentina, optaram por concentrar os
benefícios em segmentos específicos, que têm relação direta com a crise – como os serviços de saúde. Nesse
sentido, previu redução temporária, em 95%, das contribuições para a Seguridade Social devidas pelas empresas
que prestam serviços de saúde, ao lado da redução de 59% do imposto sobre crédito bancário e 17% do imposto
sobre a dívida bancária dessas mesmas empresas. Da perspectiva da tributação do consumo, instituiu-se isenção de
Imposto de Importação para suprimentos médicos e vacinas.
Outra possibilidade é a concessão de prorrogações no pagamento e eventuais isenções para todos os contribuintes,
indistintamente. Um exemplo vem do Reino Unido: a suspensão do pagamento do IVA por três meses,
independentemente de qualquer requisito ou solicitação. Há, ainda, a opção de concentrar as benesses em
segmentos específicos, como profissionais autônomos, microempresas e empresas de pequeno porte ou, ainda,
grandes companhias.
A Itália, um dos países mais afetados pela pandemia, entre outras determinações, adiou o pagamento de tributos
devidos por pequenas e médias empresas e profissionais com receita total inferior à € 2 milhões em 75 dias. Já as
empresas dos setores mais afetados pela crise se beneficiarão de tal diferimento independentemente da receita. Há
a estimativa que esses benefícios, somados com diversas outras iniciativas tributárias custarão ao país € 25 bilhões.
Ao lado disso, há ações focadas na renda familiar. Portugal é exemplar nesse sentido: previu 66% da remuneração
anterior para trabalhadores que devem ficar em casa, com filhos de até 12 anos. Nesse caso, metade do valor será
pago pelo Estado, pela utilização de fundos da Seguridade Social, e metade pelo empregador. Já para os autônomos,
será assegurada um terço da remuneração média, integralmente com recursos públicos. Some-se a isso a licença
saúde de 14 dias para os trabalhadores que precisem se autoisolar ou isolar filhos ou netos, e subsídio de
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treinamento de 50% de ganhos anteriores, até o salario mínimo, para trabalhadores sem ocupação por um longo
período como resultado da crise ocasionada pela pandemia.
As medidas tributárias, como se vê, são um coadjuvante relevante no combate à crise econômica que se aproxima
de alguns países e que já se instalou em vários outros. No Brasil, o cenário não poderia ser diferente. Em pouco
tempo, tivemos providências diversas.
Do ponto de vista procedimental, prazos processuais foram suspensos, tanto judicialmente quanto
administrativamente; certidões tiveram suas validades prorrogadas. Quanto à comunicação, o Ministério da
Economia acaba de lançar um site que pretende compilar todas as medidas de auxílio aprovadas em razão da
pandemia.
Da perspectiva material, algumas iniciativas merecem ser destacadas. Considerando o curto espaço, vou me
concentrar em algumas das ações federais. Em primeiro lugar, destaque-se a prorrogação, em 60 dias, do prazo de
entrega da declaração do Imposto de Renda das pessoas físicas. Também houve suspensão, por três meses, do
prazo para as empresas recolherem a parcela da União no Simples Nacional, ao lado da redução de 50% das
contribuições devidas ao Sistema S. Deve-se destacar ainda o diferimento do pagamento do PIS e da Cofins devidos
em abril e maio para os meses de agosto e outubro. Mencione-se, ainda, a concessão de alíquota zero de Imposto
de Importação para produtos farmacêuticos e médico-hospitalares utilizados no combate à covid-19.
Em linhas gerais, é possível dizer que o Brasil trilha percurso parecido com o de outros países: diferimento no
pagamento de tributos, melhoria na comunicação com a administração pública e suspensão de fiscalizações e
outros atos procedimentais da Fazenda. Cabe perguntar, no entanto, se apenas essas medidas, necessárias e
importantes, são suficientes. O Brasil, diferente de muitos outros países afetados pelo vírus, tem um nível de
informalidade considerável: 41,1% é a taxa média para 2019. Ao lado disso, possui um dos maiores níveis de
desigualdade na concentração de renda no mundo – ficamos apenas atrás do Qatar. Disso decorre que, mesmo
entre a população com empregos formais, a diferença entre ricos e pobres é alarmante.
É bem verdade que o vírus não escolhe classe social - até o príncipe Charles foi infectado. Porém, as condições
sociais que a enorme parte da população se encontra não permite um isolamento adequado, nem sequer a
segurança que um regime de home office possibilita. Em muitos casos, se não trabalhadores informais, são
trabalhadores registrados, mas de baixa renda, cujo trabalho é braçal e necessário, inclusive, para a prestação dos
serviços essenciais – como supermercados, correios, postos de gasolina, limpeza urbana e outros.
Como conferir, então, segurança a essas pessoas, que são a grande parcela da nossa população? Uma saída seria
conceder benefícios sociais mais amplos, também a elas. O auxílio de R$ 600,00 aos trabalhadores informais
aprovado pelo Congresso Nacional é um grande e importante passo, mas insuficiente. É preciso, também, cogitar
daqueles trabalhadores formais que estão na base da pirâmide de remuneração e que precisam receber benefícios
assistenciais para que possam optar por ficar em casa, preservando sua saúde e a saúde de seus familiares.
Medidas tributárias são relevantes, mas não podem ser focadas, exclusivamente, nas empresas. Precisamos prover
meios de sustento digno à população que ficará sem trabalho e mesmo àqueles que, empregados, também têm o
direito de se autoisolar. Benefícios sociais, que podem ser financiados com receitas provenientes da tributação da
alta renda, ou mesmo de fundos cujos recursos encontram-se sem utilização específica – como os decorrentes de
contribuições setoriais – podem ser respostas financeiras à essa demanda. Nesse sentido, Portugal pode ser
inspiração para os brasileiros.
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Aneel mantém bandeira verde em maio, sem custo adicional na conta de luz
É o quarto mês consecutivo de bandeira tarifária verde na conta de luz

24/04/2020 18:45 — Em Brasil

Sobe para 210 os infectados que acessaram instalações de petróleo no mar
Eles fazem parte dos 413 casos confirmados entre as empresas de E&P no Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
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24/04/2020 18:37 — Em Brasil

Vulcabras Azaleia fará retomada parcial das operações em todas as unidades
Segundo a companhia, nas unidades de Horizonte (CE) e Itapetinga (BA), a retomada acontecerá a partir de segunda (27), com
redução de jornada e salário em 70%

24/04/2020 18:36 — Em Empresas

Governo avalia suspensão temporária de contribuições em fundos de pensão
Diante da pandemia, Conselho de Previdência avalia ainda permitir o resgate de 10% das reservas ou 50% das contribuições
facultativas pelos trabalhadores
24/04/2020 18:32 — Em Finanças

Moro nega ter condicionado troca na PF por indicação ao STF
Acusação foi feita por Bolsonaro
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24/04/2020 18:32 — Em Política

Análise: Acuado, presidente apela ao núcleo duro do bolsonarismo

24/04/2020 18:32 — Em Política

VEJA MAIS
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