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      Sistema tributário brasileiro         Sistema tributário saudável   

DESIGUAL, REGRESSIVO, INEFICIENTE                       EQUÂNIME, PROGRESSIVO, EFICIENTE 

 

 

Reforma para redistribuição e justiça fiscal E/OU Reforma para simplificação/modernização? 

 

Redução de carga tributária E/OU Redução de despesas? 

 

Segurança jurídica? 

 

 

 

 

 

CENÁRIO ATUAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 
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 Desigualdade: Múltiplos benefícios fiscais por setor, regimes de tributação diferenciada (SIMPLES, 
lucro presumido, etc.), ‘pejotização’, etc. 

 

 Regressividade: foco no consumo e não na renda (fonte Receita Federal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 
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 Alto custo de conformidade: 184º posição entre as 190 economias analisadas em ranking do 
Banco Mundial – média de 1958 horas anuais para preparar, declarar e pagar imposto de 
renda, tributos sobre consumo e contribuições previdenciárias); 

 

 Multiplicidade de regras para diferentes produtos (classificação fiscal, exonerações, etc.) 
 

 Multiplicidade de legislações (27 Estados e 5670 Municípios) 
 

 Tributos sobre tributos 
 

 Conflitos de competência (Estados/DF vs. Municípios) 
 

 Benefícios unilaterais (Guerra Fiscal) 
 

 

 

 

 

 

DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Falta de eficiência/complexidade: 
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 Alterações inesperadas de tributação (desoneração da folha de salários, redução das 
alíquotas do REINTEGRA) 

 Alterações de jurisprudência (constitucionalidade do FUNRURAL, recuperação do ICMS-ST, 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS) 

 Dever de apuração e pagamento repassado ao contribuinte, com direito-dever do fisco de 
revisar e penalizar 

 Soluções de consulta 

 Resolução via contencioso, com os custos inerentes 

 

 

 

 Em 2017, 32,43% do PIB (32,29% em 2016) 

 Em 2018, estimativa de 35,07% do PIB (R$ 2,39 trilhões) 

 Média OCDE em 2016: 34,3% do PIB 

 

DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Falta de segurança jurídica: 

Carga tributária: 
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DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 
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DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 
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SIMPLIFICAÇÃO/MODERNIZAÇÃO 

 

DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA FISCAL 

 

REDUÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA 

 

SEGURANÇA JURÍDICA 

 
 

 

QUAL É A REFORMA TRIBUTÁRIA QUE O BRASIL PRECISA?  

Definição do objetivo é essencial para escolha do caminho mais adequado 
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 Sistema tributário é constantemente alterado através atos legais e infralegais, sem a necessidade 
de alterar a Constituição Federal (nem sempre dentro dos parâmetros e limites estabelecidos pela 
Constituição) 
 

 Diversos projetos de lei em tramitação atualmente com importantes questões tributárias: 

 Correção da tabela do IRPF e deduções (PL nº 6.094/2013) 

 Tributação de dividendos (PL nº 1.485/2015) 

 Fim da dedução de Juros sobre Capital Próprio (PL nº 1.485/2015) 
 

 Algumas iniciativas de alteração pontual da Constituição: 

 Criação do Imposto sobre Grandes Heranças e Doações (PEC nº 96/2015) 

 

 Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, tivemos 6 Emendas de Revisão (previstas 
para ocorrer 5 anos após a promulgação) e 101 Emendas Constitucionais pontuais 

 

 

 

 

 

REFORMAS PONTUAIS NÃO PRECISAM SER DE 
NATUREZA CONSTITUCIONAL 
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 A definição das competências tributárias (arts. 149, 153, 154, 155 e 156) e a repartição do produto 
da arrecadação tributária (arts. 157, 158 e 159) está previsto na Constituição Federal 
 

 Reforma do sistema tributário = reforma da Constituição Federal 

 Votação em 2 turnos em cada casa legislativa e aprovação de 3/5 dos membros do 
Congresso (308 deputados e 49 Senadores) 
 

 

 Reformas mais profundas não foram bem sucedidas até o momento: 

 Governo Collor – Sem proposta 

 Governo Itamar – Sem proposta 

 Governos FHC – PEC 175/1995 (arquivada) 

 Governos Lula – PEC 41/2003 e 223/2008 (geraram EC 42 e 44 – desmembrada na PEC 
255/2004, que foi desmembrada na PEC 293-A/2004 – proposta Hauly) – Reforma não 
aprovada  

 Governos Dilma – Sem proposta 

 Governo Temer – Sem proposta 

 

 

 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA MAIS PROFUNDA É DE 
NATUREZA CONSTITUCIONAL 
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 Formalizada em um estudo 
 

 Premissas: 

 Sem alteração na Constituição; apenas no âmbito infralegal 

 Ônus financeiro deverá recair, quando não na totalidade, no consumidor final 

 Tributação focada no valor agregado 

 Regime único para todos os setores de bens e serviços (tributação não é instrumento de 
política social, setorial ou regional) 

 Respeito ao pacto Federativo (através da criação de um Imposto sobre Vendas a Varejo – 
IVV de competência dos Estados e Municípios) 

 Manutenção da destinação constitucional das receitas 

 Tributação de novas tecnologias 
 

 Nível Federal: 

 IVA Federal (repartido entre União e Estados), em substituição ao PIS, COFINS 

 Imposto Seletivo (combustíveis, veículos, cigarros e bebidas, por exemplo), em 
substituição ao IPI 

 

 

PROPOSTA IPEA (INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA AVANÇADA) 
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 Nível Estadual e Municipal: 

 Alteração da arrecadação da origem para o destino 

 Imposto sobre Consumo (IVA Estadual, com repartição aos municípios), em 
substituição ao ICMS e ao ISS 

 Imposto sobre Venda a Varejo (IVV), repartido entre Estados e municípios, que pode 
funcionar como um adicional do IVA Estadual 

 

 Última etapa: harmonização do IVA Federal + IVA Estadual 

 

 

PROPOSTA IPEA (INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA AVANÇADA) 
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 Iniciativa da Associação Nacional dos Auditores Fiscais (ANFIP) e da Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (FENAFISCO) 
 

 Estrutura: por ora 36 artigos com um diagnóstico do sistema tributário 
 

 Foco na minimização da desigualdade social via reforma 
 

 Oito premissas: 

 Desenvolvimento 

 Redução de desigualdades 

 Progressividade via ampliação da tributação direta 

 Progressividade via redução da tributação indireta 

 Restabelecimento do equilíbrio federativo 

 Tributação ambiental 

 Aperfeiçoamento da tributação sobre o comércio internacional 

 Aumento de receitas sem aumento da carga tributária 
 

 Poderá ser encampada pela Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado 
(CDH) 

 

 

REFORMA SOLIDÁRIA (ANFIP E FENAFISCO) 
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 Proposta por empresários 
 

 Substituição de todos os impostos, inclusive IPTU e IPVA            Imposto Único (mega CPMF) 
 

 Imposto seria cobrado sobre qualquer transação financeira entre contas correntes, à alíquota de 
2,5% para as duas pontas (do lado de quem paga e de quem recebe); no caso dos saques, a 
alíquota seria dobrada: de 5% para tributar as compras em dinheiro 
 

 A retenção seria feita automaticamente pelos bancos, sem necessidade de os contribuintes 
preencherem uma guia para declarar os tributos devidos 
 

 A distribuição das receitas entre União, estados e municípios seguiria a proporção atual 
 

 O imposto seria cumulativo, eliminando o sistema de compensação de créditos e débitos 
 

 Redução no custo de conformidade e nas disputas judiciais e administrativas 
 

 Ainda não foi definida a estratégia de implementação da medida na prática 

 

 

PROPOSTA INSTITUTO BRASIL 200 
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 Ainda não formalizada 
 

 Substituição do PIS, COFINS e IPI            IVA Federal 
 

 Criação do Imposto sobre Transações (alíquota de 0,5% ou 0,6%)            Contribuição sobre a Folha 
de Salários 

 

 

PROPOSTA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
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 Base sólida, baixa sonegação e baixo custo 
 

 Pode possuir efeito perverso para setores da economia que operam com margens reduzidas e com 
longas cadeias produtivas (cumulativo) 
 

 Tributo regressivo, pois taxa desproporcionalmente contribuintes de diferentes classes sociais 
 

 Adotado por poucos países no mundo 
 

 Não permite desoneração das exportações e acaba por onerar excessivamente os investimentos 
 

 Incentivo às operações em papel moeda e em caráter informal (fora do sistema financeiro) 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES 



16 

 

 

CONSIDERAÇÕES AO IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES 
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 Aprovada na Câmara e em tramitação no Senado. Senador Roberto Rocha (PSDB-MA) irá relatar a 
proposta na CCJ 
 

 Extinção do IPI, IOF, CSLL (incorporação ao IRPJ), PIS, COFINS, Salário-Educação, CIDE, ICMS e ISS 
 

 Criação de novos tributos 

 Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) 

• Fato gerador: Incide sobre operação com bens, serviços e direitos 

• Arrecadação: Estado de destino 

• Não-cumulatividade: todos os gastos (bens, serviços de qualquer natureza) 

dão direito a crédito, com exceção de bens e serviços considerados com de 

uso pessoal 

• Pode ter adicional para financiamento da previdência social 

 Imposto Seletivo 

 Transfere o ITCMD para a União e produto da arrecadação para os Municípios 

Amplia a base do IPVA para aeronaves e embarcações e transfere produto da arrecadação para os 
Municípios 
 

 

 

 

 

PEC 110/2019 (ANTIGA PEC 293/2004 – 
EX-DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY) 
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 Deputado Hildo Rocha (MDB-MA) foi escolhido presidente da comissão especial que analisará a 
proposta na Câmara dos Deputados. Aguardando parecer. 

 Extinção do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS (foco no consumo) 

 Criação de novos tributos 

 Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) 

• Fato gerador: Incide sobre operação com bens, serviços e direitos 

• Arrecadação: para Estado e Município de destino gerida por um Comitê 

Gestor 

• Não-cumulatividade: todos os gastos (bens, serviços de qualquer natureza) 

dão direito a crédito 

 Imposto Seletivo 
 

 

 

 

 

PEC 45/2019 – DEPUTADO BALEIA ROSSI 
(MDB-SP) – CCIF (BERNARD APPY) 
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Competência para instituir o IBS 

PEC 110 Tributo estadual instituído por 
intermédio do Congresso Nacional 

PEC 45 Tributo federal instituído 
mediante lei complementar 
(alíquotas por cada ente) 

COMPARAÇÃO PEC 110/2019 VS. PEC 45/2018 

Competência para gerir e fiscalizar o IBS 

PEC 110 Conjunto das administrações 
tributárias dos Estados e do DF 
(superfisco) 

PEC 45 Comitê Gestor (União, Estados, DF 
e Municípios) competente para 
gerir; fiscalização continuará com 
os entes federativos 
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COMPARAÇÃO PEC 110/2019 VS. PEC 45/2018 

Alíquotas 

PEC 110 Alíquota padrão fixada via lei 
complementar, que podem variar 
em relação à determinados bens e 
serviços, mas é aplicada de 
maneira uniforme por todo o 
território nacional 

PEC 45 Cada ente federativo propõe a sua 
alíquota que, somadas, formam 
uma alíquota de referência, que se 
aplica a todos os bens e serviços 
consumidos em ou destinados a 
cada um dos Municípios e 
Estados/DF; mas não é uniforme. 
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COMPARAÇÃO PEC 110/2019 VS. PEC 45/2018 

Benefícios fiscais 

PEC 110 Autoriza a concessão por lei 
complementar nas operações com 
alimentos (inclusive os destinados 
ao consumo animal), 
medicamentos, transporte público 
coletivo de passageiros urbano e 
de caráter urbano, bens do ativo 
imobilizado, saneamento básico e 
educação infantil, ensino 
fundamental, médio, superior e 
educação profissional 

PEC 45 Não autoriza. 
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COMPARAÇÃO PEC 110/2019 VS. PEC 45/2018 

Partilha da arrecadação 

PEC 110 Partilha entre União, Estados, DF e 
Municípios de acordo com os 
novos percentuais previstos na 
Constituição 

PEC 45 Cada ente federativo tem a sua 
parcela da arrecadação calculada 
de acordo com a alíquota 
individual previamente 
estabelecida 
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COMPARAÇÃO PEC 110/2019 VS. PEC 45/2018 

Período de transição para implementação 

PEC 110 1 ano, alíquota teste de 
contribuição sobre bens e serviços 
1% cobrado pela União e 
compensável com a COFINS, mais 
5 anos de com os atuais tributos 
sendo reduzidos à razão de 1/5 
por ano (entes federativos não 
podem alterar as alíquotas dos 
tributos a serem substituídos) 

PEC 45 2 anos, alíquota teste de 1% do 
IBS cobrável apenas pela União e 
compensável com a COFINS e 
COFINS-Importação, mais 8 anos 
de com os atuais tributos sendo 
reduzidos à razão de 1/8 por ano 
(entes federativos podem alterar 
as alíquotas dos tributos a serem 
substituídos) 
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COMPARAÇÃO PEC 110/2019 VS. PEC 45/2018 

Imposto Seletivo 

PEC 110 A ser criado pela União sobre 
operações com petróleo e seus 
derivados, combustíveis e 
lubrificantes de qualquer origem, 
gás natural, cigarros e outros 
produtos do fumo, energia 
elétrica, serviços de 
telecomunicações, bebidas 
alcoólicas, veículos automotores 
novos, terrestres, aquáticos e 
aéreos, pneus, acessórios e partes 
nestes empregados 

PEC 45 A ser criado pela União sobre mas 
não especifica base 
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 Simplificação da base de incidência e alíquotas 

 Quem paga é o consumidor final e no destino; irrelevante a localização do comerciante/prestador 
de serviços 

 Aumento da segurança jurídica com melhor delineação dos fatos imponíveis, insumos creditáveis, 
fim de benefícios setoriais/regionais 

 Diminuição das obrigações acessórias 

 Tributação da economia digital 

 Pode representar aumento da carga tributária para setores com poucos ou vedação de créditos 
(prestadores de serviço, setor de construção e imobiliário (consumidores finais), etc.) vs. aumento 
da renda de consumidores finais e aumento na compra de serviços e bens 

 Forte oposição dos Estados e Municípios contra a presença da União no Comitê Gestor; oposição 
dos Municípios contra o fim do ISS 

 Senado e Câmara prometem uma única reforma após a Reforma da Previdência; pode ser “fatiada” 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O IBS 
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 Proposta alternativa dos Estados e Municípios 

 Não foi formalmente proposta no Congresso ainda 

 Texto substancialmente igual à PEC 45, mas atribui competência para legislar apenas aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios 

 Institui o “Imposto sobre Bens e Serviços” (“IBS”) em substituição ao IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS 

 Possibilidade de adoção de 3 alíquotas: principal, reduzida e ampliada 

 Possibilidade de adoção de regime de substituição tributária com definitividade 

 Benefícios Fiscais: proibida a concessão de quaisquer benefícios ou incentivos, mas mantida a Zona 
Franca de Manaus 

 Arrecadação: para estado de destino gerida por um Comitê Gestor dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios 

 Não-cumulatividade: todos os gastos (bens, serviços de qualquer natureza) dão direito a crédito, 
inclusive em exportações 

 Parte da arrecadação para o Fundo de Desenvolvimento Regional (redução de desigualdades 
regionais) e para o Fundo de Equalização de Perda (para equilibrar perdas de receitas), ambos para os 
Estados e Distrito Federal 

 Institui um Imposto Seletivo, de competência da União, para desestimular o consumo de cigarros, 
bebidas alcoólicas, armas e munições 

 

 

PEC IVA AMPLO (ÚNICO) GT 47 
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 Institui Imposto sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira.  

 Competência para União; 

 Fato Gerador: débitos e créditos; 

 Cumulativo: não se elimina o efeito em cascata 

 Substitui: IPI e ITR (incisos IV a VI do art. 153), PIS, COFINS, INSS do empregador, CSLL (incisos I e III do 
art. 195), CIDE-Royalties (Lei 10168/00), CIDE-Combustíveis (§ 4º do 177 CF), Contribuição para o 
Salário-Educação (§ 5º do art. 212 CF) e Contribuições para o Sistema S (art. 240 CF). 

 

 

EMENDA SUBSTITUTIVA À PEC 45 
DEPUTADO LUCIANO BIVAR 
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Marcos Prado 

11 3755-5432 

mprado@stoccheforbes.com.br 
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