
 

 

Hildo Rocha é eleito presidente da comissão da PEC 

da Reforma Tributária 

O relator da proposta, deputado Luiz Carlos Hauly, apresentará texto que simplifica o sistema 
tributário 

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) foi eleito nesta terça-feira (26) presidente da comissão especial 
que vai analisar a reforma tributária – Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 293/04. Rocha 

escolheu o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) 
como relator. Já o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) 
foi eleito 1º vice-presidente. 
Hauly disse que apresentará um substitutivo à PEC. 
Esse texto reunirá medidas apresentadas por ele em 
agosto de 2017 em uma comissão de estudos. Trata-se 
de um texto que propõe a simplificação do sistema, 
unificando tributos sobre o consumo de modo que a 
carga tributária não aumente – e União, estados e 
municípios não percam arrecadação. 

Outro objetivo é aumentar gradativamente os impostos 
sobre a renda e sobre o patrimônio e melhorar a eficácia da arrecadação, com menos burocracia. 

“Se você falar com dez empresários, os dez concordam. Com dez auditores federais, estaduais e 
municipais, os dez concordam. Não temos mais o que discutir, agora é o detalhe do detalhe”, 
afirmou Hauly. A expectativa é fazer a apresentação formal do texto assim que o prazo regimental 
de dez sessões para emendas acabar. 

Gesto econômico 

Hauly disse que é importante aprovar a PEC em Plenário ainda neste ano, pelo menos em primeiro 
turno, como um “gesto econômico e político” do Congresso sobre a necessidade da reforma. “Uma 
perna da PEC sinaliza para o eleitor que estamos dispostos a fazer mudanças. É bom para todos, 
para nós, para os candidatos e para o País.” 

No fim do mês passado, em meio à greve dos caminhoneiros, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, disse que era preciso priorizar o andamento da reforma tributária. 

Desafios 
Hildo Rocha elogiou o trabalho da comissão de estudos, da qual também é presidente. “Sei que é 
uma proposta revolucionária, que resolve realmente os nossos problemas”, afirmou. 

Para o deputado Pauderney Avelino (DEM-AM), a proposta amadureceu e pode dar modernidade 
ao sistema tributário. “Quando se fala em reforma tributária, há sempre o medo de perder receita 
ou aumentar a tributação. Acho que fazer o convencimento não vai ser uma missão simples.” 
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O deputado Júlio Cesar (PSD-PI) disse estar “entusiasmadíssimo” com a proposta por ela ter apoio 
dos estados e municípios e também do governo federal. Ele reconheceu, porém, que há pessoas 
no Executivo federal ainda reticentes ao texto. 

Para o deputado Ivan Valente (Psol-SP), a reforma tributária é chamada de mãe de todas as 
reformas, mas parece ser uma reforma “sem mãe” por nunca sair. “Os interesses envolvidos e as 
pressões que surgem pela distribuição da arrecadação são muito fortes. E no Brasil vinga a lei do 
mais forte”, afirmou. 

Simplificação 
A proposta de Hauly extingue tributos federais (IPI, IOF, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, salário-
educação, Cide-Combustíveis), o ICMS estadual e o ISS municipal. No lugar deles, seria criado um 
imposto sobre o valor agregado de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações 
com Bens e Serviços (IBS), e um imposto sobre bens e serviços específicos (Imposto Seletivo), de 
competência federal, que incidirá sobre produtos específicos, como petróleo e derivados; 
combustíveis e lubrificantes; e cigarros. 
 
Saiba mais sobre a tramitação de PECs 

ÍNTEGRA DA PROPOSTA: 

 PEC-293/2004 

Reportagem – Tiago Miranda 
Edição – Pierre Triboli 
 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/481883-CONHECA-A-TRAMITACAO-DE-PROPOSTAS-DE-EMENDA-A-CONSTITUICAO.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=259094

