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A demanda por reforma tributária é fenômeno cíclico. Retorna periodicamente e
representa justo anseio popular de aprimoramento do complexo sistema brasileiro.
No atual debate, surgiram propostas de alteração do imposto sobre a renda das
pessoas físicas (IRPF). Falou-se em estabelecer alíquota única e, mais recentemente,
vem sendo defendida a extinção das deduções de despesas com saúde e educação.
Antes de avaliá-las, é necessário refletir sobre quais seriam, de fato, os problemas
do imposto.
Diferentemente de outros tributos, o IRPF brasileiro é cobrado de forma eficiente e
moderna. Fomos precursores da informatização da declaração, o que permitiu a
adoção de mecanismos de interação entre as informações de contribuintes, fontes
pagadoras e demais agentes, tornando mais eficiente o combate à sonegação.
No sistema vigente, todas as rendas tributáveis se sujeitam a algum mecanismo de
antecipação, em geral mediante incidência na fonte, o que concentra a tributação
nas empresas e dificulta tentativas de escape pelos indivíduos. Quanto aos
problemas do imposto, uma boa estratégia para identificá-los é verificar se os
princípios constitucionais que o regem foram atendidos pelo legislador.
O princípio da generalidade determina que todas as rendas devem ser tributadas,
sem distinção, salvo exceção fundada em outro princípio, como o da dignidade da
pessoa humana, que atua em paralelo, por exemplo, quando fundamenta as
isenções para pacientes de doenças graves e para a faixa mais baixa da renda, apta
somente a atender às necessidades básicas do indivíduo.
O princípio não vem sendo plenamente aplicado. Uma considerável parcela da
renda de pessoas físicas, como dividendos e heranças, resta fora do alcance do
imposto, sem respaldo constitucional. Também há tributação diferenciada e
vantajosa para certas rendas, enquanto o princípio da generalidade recomenda que
todas sejam submetidas a tributação progressiva com ajuste na declaração, para
que a incidência seja uniforme e equânime.
O Projeto de Lei no 1952/2019 prevê a tributação dos dividendos pagos a pessoas
físicas. Incidiria à alíquota de 15% e os contribuintes poderiam optar entre
tributação exclusiva na fonte ou ajustável na declaração. Atende melhor à
generalidade, contudo, a tributação antecipada ajustável na declaração pela tabela
progressiva.
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A Constituição também determina a aplicação imperativa do princípio da
progressividade ao imposto. Para muitos, a progressividade é essencial ao respeito à
capacidade contributiva. Para outros, seu objetivo é extrafiscal, de distribuir renda e
reduzir desigualdades. Contudo, atualmente a progressividade deixa de ser aplicada
em diversas situações, como na previsão de alíquota única de 15% para aplicações
financeiras em renda variável e na tributação por alíquotas regressivas, conforme o
prazo de acumulação, para renda fixa e previdência privada, opcionalmente.
A correção dessas inconsistências sistêmicas, por simples lei ordinária, tornaria o
imposto mais justo, equânime e adequado às finalidades constitucionais, além de
propiciar aumento de arrecadação útil ao equilíbrio das contas do governo.
Quanto à ideia de estabelecer alíquota única para o imposto, violaria o princípio da
progressividade, o qual exige que quanto maior a base tributável, mais alta deve ser
a alíquota. A ofensa à Constituição permaneceria ainda que estabelecida uma faixa
de isenção mais ampla, pois uma só alíquota é insuficiente para garantir o
obrigatório escalonamento. Cabe, isto sim, revisar a atual tabela pela inflação, o que
não é feito desde 2015.
No que se refere à proposta de extinção das deduções, é incompatível com o
conceito de “renda”, o qual requer o cômputo de receitas e despesas e a
identificação de saldo positivo ao final de um período. Impedir a dedução dos gastos
essenciais com educação e saúde equivaleria a tributar receita bruta em lugar de
renda, em flagrante inconstitucionalidade. As deduções de despesas não
configuram mero benefício para a classe média, como vem sendo alegado, mas
elemento essencial do conceito de renda. Há notícias de que a extinção dessas
deduções seria requisito para a entrada do Brasil na OCDE, mas tais exigências não
poderiam afastar o império da Constituição.
Caso se conclua ser necessária uma reforma do imposto sobre a renda pessoa
física, esta deve buscar resolver os reais problemas da legislação, tendo sempre
como norte os princípios constitucionais que orientam o imposto no sentido do
respeito à capacidade contributiva, e os objetivos da Constituição de distribuir
renda, reduzir desigualdades e garantir a dignidade da pessoa humana. Do
contrário, veremos falsas soluções para problemas inexistentes, que acabarão
gerando novos problemas e discussões indesejadas, ao invés de aprimorar o
sistema.
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* Julia de Menezes Nogueira é advogada, mestre e doutora pela PUC-SP; membro da
Comissão Especial de Direito Tributário da OAB-SP
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Mais do Valor Econômico
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
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24/04/2020 18:32 — Em Finanças

Moro nega ter condicionado troca na PF por indicação ao STF
Acusação foi feita por Bolsonaro

24/04/2020 18:32 — Em Política

Análise: Acuado, presidente apela ao núcleo duro do bolsonarismo
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24/04/2020 18:32 — Em Política

VEJA MAIS
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