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A reforma tributária pro-
posta pelo Governo Federal 
foi tema de debate online en-
tre governadores das cinco 
regiões do país ontem. Pro-
movido pela Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban) 
em parceria com a Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI), a videoconferência 
contou também com a par-
ticipação dos presidentes da 
CNI e Febraban, Robson An-
drade e Isaac Sidney, respec-
tivamente, e os governadores 
Ronaldo Caiado (Goiás), Rui 
Costa (Bahia), Eduardo Leite 
(Rio Grande do Sul) e Renato 
Casagrande (Espírito Santo).

Atualmente, além do Pro-
jeto de Lei 3887/2020 do Go-
verno Federal para a reforma 

tributária, enviado em etapas 
ao Congresso e que inclui a 
criação da alíquota para a 
Contribuição sobre Bens e 
Serviços (CBS), mais duas 
propostas estão tramitando 
no parlamento. A preferida 
do setor produtivo é a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC 45/2019), que está na 
Câmara dos Deputados. No 
Senado tramita a PEC 110/2-
19. A proposta da Câmara 
prevê a uni� cação de impos-
tos federais e estaduais.

Durante o evento, Helder 
Barbalho a� rmou que apoia 
a PEC 45/2019, porém com a 
emenda número 192. Na pro-
posta, após debates internos, 
os secretários estaduais de 
Fazenda recomendam que 

a reforma de� na o � nancia-
mento do Fundo de Desen-
volvimento Regional e do 
Fundo de Compensação das 
Exportações por meio de tri-
butos recolhidos pela União, 
em vez de royalties. 

Helder Barbalho declarou 
que o melhor caminho é for-
talecer os estados e municí-
pios para o desenvolvimento 
local. Para o governador, o 
protagonismo tributário de 
estados e municípios não im-
plica con� ito institucional 
com a União, e sim destina-
ção dos recursos tributários 
para onde são arrecadados. 
“Desejamos um equilíbrio 
para que efetivamente esta 
reforma possa aprimorar, 
mas garantir que os Estados 

possam ter saúde � nanceira 
para enfrentamento de suas 
responsabilidades”, frisou 
Helder. “Devemos buscar e 
encontrar uma equação de 
equilíbrio e preservação de 
cada ente federativo sem que, 
para tal, tenhamos que imagi-
nar a criação de um novo tri-
buto”, completou Barbalho.

Quanto à uni� cação dos 
tributos da União, estados e 
municípios, que passariam 
a ser destinados para um 
fundo gerido por um comitê 
gestor, o governador Helder 
Barbalho foi enfático ao a� r-
mar a necessidade de o grupo 
ser composto de forma téc-
nica e equilibrada por repre-
sentantes de todos os entes 
federativos.

Helder apoia reforma
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