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A reforma tributária está na ordem do dia. Temos um sistema tributário que não permite 
ao Brasil promover crescimento econômico e desenvolvimento sustentáveis concomitan-
tes. No entanto, do ponto de vista dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, 
a discussão sobre o aprimoramento do Sistema Tributário Brasileiro parece tratada em 
ordem inversa. Entendemos que a proposição de uma “reforma tributária” deve ser pre-
cedida de uma profunda discussão sobre política tributária. A análise deve, obrigatoria-
mente, passar pela discussão do papel do Estado no desenvolvimento econômico e de 
sua atuação, como nos ensina Aliomar Baleeiro (1984, p. 171), para manter “o melhor 
equilíbrio entre o consumo, a produção, a poupança, o investimento e o pleno emprego”.

Na discussão ampliada sobre o Sistema Tributário Nacional, dois aspectos em particular 
merecem nossa atenção. O primeiro se refere às particularidades de nosso sistema fede-
rativo, que nos impõe a manutenção de um sistema tributário um pouco mais complexo. 
O segundo se refere à dificuldade de se promover uma transformação aguda e profunda 
do sistema tributário vigente sem que incorramos em ruptura da estrutura de sustenta-
ção do Estado ou em desequilíbrios que agravem ainda mais a distribuição de arrecada-
ção entre os entes federativos. Enxergar a realidade não significa, todavia, que não se 
deva buscar a simplificação do sistema, nem afasta a premência de seu aprimoramento. 
Pelo contrário, serve como baliza para que o debate seja mais objetivo e profícuo e pro-
duza efeitos concretos em nosso ordenamento no mais curto espaço de tempo.

Dentro desta perspectiva, os Analistas-Tributários, na qualidade de agentes do Fisco, tra-
zem ao debate público propostas pontuais de aprimoramento do Sistema Tributário Na-
cional com vistas a torná-lo, de modo factível, MAIS SIMPLES E MAIS JUSTO. São medidas 
que visam ao ajuste de nossa política tributária trazendo a tributação aos objetivos da 
justiça fiscal e do incentivo à atividade econômica.

Ao sabor de urgências e conveniências, construímos progressivamente um sistema tri-
butário ineficiente, regressivo e desequilibrado, impiedoso com os que têm menor ca-
pacidade contributiva, permissivo com os que têm meios de se planejar para escapar da 
tributação e pouco eficiente para trazer a tributação àqueles que se colocam à margem 
da lei. Esse “arranjo” tributário não atende mais às necessidades de nossa sociedade. 
Se fizermos tudo certo, levaremos uma geração para promover os ajustes necessários 
à concertação do Sistema Tributário Nacional. Por isso mesmo, esta mudança tem que 
começar agora. 

Mais que uma contribuição singela ao processo de discussão sobre a política tributária, 
o presente trabalho é um convite à integração e participação de todos brasileiros no pro-
cesso democrático de construção de um país mais justo, próspero e igualitário. 

Boa leitura a todos.

MAIS SIMPLES
E MAIS JUSTO
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UM SISTEMA ANACRÔNICO E INCONGRUENTE

Não há como fazermos transposições de sistemas tributários estrangeiros para o Brasil. Nosso federa-
lismo sui generis, as características da produção econômica do País, as discrepâncias regionais e a es-
trutura demográfica são fatores determinantes para calibragem do sistema de arrecadação de tributos. 
Isso não invalida, porém, o estudo comparado dos sistemas tributários nem a aplicação de determina-
das políticas exitosas em outros países. É a partir da análise da incidência qualitativa da tributação que 
perceberemos a discrepância do nosso sistema.

INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO (2015)

INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO

Rendimento, lucro e circulação financeira

Propriedade
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Folha de salários

OCDE
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INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO (COMPARATIVO)

O BRASIL NA CONTRAMÃO: 
TRIBUTAÇÃO CENTRADA NA PRODUÇÃO = MENOS 
EMPREGO E RENDA E MAIOR CARGA SOBRE OS POBRES

Fonte: OCDE Revenue Statistics 2017
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Comparativamente ao conjunto de países da OCDE, entidade que reúne economias mais desenvol-
vidas, fica evidente a incongruência da tributação brasileira, baseada preponderantemente sobre a 
produção e a circulação de bens e serviços. Em contrapartida, a tributação da renda, lucro e circulação 
da riqueza é nitidamente acanhada. Essa inversão qualitativa da tributação já seria contraproducente 
num país socialmente desenvolvido. No Brasil, o país dentre os mais desiguais do ponto de vista social 
e que necessita continuamente fomentar o setor produtivo para gerar emprego e renda é o retrato de 
um verdadeiro absurdo. 

Vejamos a questão do nível de industrialização da economia nacional. De um modo geral, a participa-
ção da indústria no cômputo geral da economia é decrescente. Ainda que isso seja um fato incontestá-
vel, é preciso analisar o ritmo desse decréscimo em cada caso. 

A INDÚSTRIA NO BRASIL VOLTOU AOS PATAMARES PRÉ-VARGAS:
MENOS EMPREGOS QUALIFICADOS
MENOS INVESTIMENTO E INOVAÇÃO
PAUTA DE EXPORTAÇÃO DE POUCO VALOR AGREGADO

Fonte: IBGE. Metodologia: Bonelli & Pessoa, 2010    Elaboração: DEPECON/FIESP
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CRISE NA INDÚSTRIA

Participação da Indústria de
transformação no PIB, em %

Participação do setor em 2014 é o mais baixo desde 1947

Na média dos países desenvolvidos, a indústria tem participação percentual na faixa de 15 a 20% da eco-
nomia. Se extrairmos apenas os países orientais que apresentaram um ritmo de desenvolvimento mais 
robusto nas últimas décadas, esta participação se aproxima dos 30%. Sem pretendermos concorrer com 
países que produzem a baixíssimo custo por meio da precarização das relações de trabalho, poderíamos 
tranquilamente nos colocar num patamar próximo dos países desenvolvidos, onde já estivemos pelo 
menos em torno dos 20% de participação da indústria no conjunto da economia. Reforça nossa crença a 
constatação da decrescente utilização da capacidade de nosso parque produtivo.
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Fonte: Sondagem Industrial -  CNI / nº 5, maio/2018

A tributação excessiva sobre o setor produtivo comprime as margens de lucro, inibe o reinvestimento 
e desestimula a inovação tecnológica. Quando esse excesso ocorre num ambiente econômico em que 
a remuneração do investimento produtivo se coloca sistematicamente aquém da remuneração das 
aplicações financeiras, a desindustrialização torna-se um fato inexorável. 

Ainda assim, o resultado mais dramático de uma política equivocada de tributação excessiva sobre a 
produção não é a desindustrialização ou o desestímulo ao empreendedorismo. A tributação sobre pro-
dução e circulação é indireta, muitas vezes cumulativa e acaba por elevar consideravelmente o valor de 
produtos e serviços de consumo básico e geral. Isso implica a inversão da lógica solidária da tributação. 
Produtos e serviços, como combustíveis, energia, telefonia, tratamento de água, medicamentos e ali-
mentos são diretamente afetados pela tributação indireta. Os mais pobres acabam por suportar uma 
carga tributária proporcionalmente muito maior, o que implica redução do poder de compra e retração 
do mercado interno.
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Não obstante, a tributação deficitária sobre a renda e riqueza e, muito mais grave, incidente prepon-
derantemente sobre o rendimento do trabalho assalariado, canaliza o excesso de recursos à disposição 
das camadas mais ricas da população para a ciranda financeira, uma vez desestimulados a empreende-
rem para gerar mais emprego e renda.

Em resumo, nossos sistemas tributário e financeiro constituem uma política de subdesenvolvimento, 
concentração de renda e desestímulo à produtividade. Criamos um círculo vicioso que progressiva-
mente vai concentrando a renda e precarizando o trabalho. Esta é a verdade de fundo que, uma vez 
não investigada e atacada, permanece mascarada por sucessivas crises econômicas e dificuldades orça-
mentárias crescentes que, por sua vez, redundam em crises políticas. E a cada crise as instituições têm 
respondido impondo novos vícios ao sistema.

Importa também abordar o desequilíbrio da distribuição tributária entre os entes federativos. A partir 
da redemocratização, a arrecadação evoluiu muito mais sobre as contribuições, cuja arrecadação fica 
exclusivamente para a União. Essa lacuna de arrecadação que afetou, sobretudo, os estados da Fede-
ração, em parte, teve que ser suprida pela majoração das alíquotas do ICMS incidentes sobre combus-
tíveis, energia elétrica e outros produtos e serviços. Mesmo assim, esta compensação não é plena, os 
estados se tornaram mais dependentes da União, fragilizaram seu orçamento, perderam capacidade 
de investimento e autonomia de gestão. Chegando nos dias atuais a um quadro dramático, com a maio-
ria dos estados em calamidade fiscal e com o pacto federativo severamente comprometido. Vejamos a 
seguir a distribuição de arrecadação no País entre os entes federativos, com dados de 2015:

INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO (2015)

Entes Federativos

União            (68% RB) (59% RL)

Estados        (26% RB) (24% RL)

Municípios    (6% RB)   (17% RL)

Total

Receita Bruta

1.316.254

489.263

119.934

1.925.451

Destinações

-173.999

-117.257

-291.256

Recebimentos

87.924

203.332

291.256

Receita Líquida

1.142.255

459.930

323.266

1.925.451

Mudarmos esse quadro grave de desequilíbrio e injustiça depende da conscientização da sociedade 
e de seu profundo engajamento. Nesse sentido, os Analistas-Tributários levam ao debate público um 
conjunto de propostas para aprimoramento do Sistema Tributário Nacional tendo por pressupostos a 
redução gradual da carga tributária geral, a Tributação da Economia Subterrânea, o combate ao ilícito e 
à inadimplência contumaz, o incentivo à atividade produtiva e à proteção do mínimo essencial, ajustes 
que visam conferir maior progressividade e menor cumulatividade à tributação, além da simplificação 
do sistema. Subsidiariamente, o conjunto de propostas visa ajustar a arrecadação entre os entes fede-
rativos e fortalecer o pacto federativo.

TRIBUTO

ARRECADAÇÃO NO BRASIL POR TRIBUTO (2015)

Total da Receita Tributária

Tributos do Governo Federal

Orçamento Fiscal

Orçamento da Seguridade Social

Imposto de Renda

    IR Pessoas Físicas

    IR Pessoas Jurídicas

    IR Retido na Fonte

Imposto sobre Produtos Industrializados

Imposto sobre Operações Financeiras

Impostos sobre o Comércio Exterior

Taxas Federais

Cota-Parte Ad. Fr. Ren. Mar. Mercante

Contrib. Custeio Pensões Militares

Imposto Territorial Rural

R$ Milhões

1.925.451,14

1.316.253,83

475.738,09

673.918,57

341.964,79

27.198,66

104.910,17

209.855,96

48.048,71

34.681,05

38.969,36

5.314,60

3.004,83

2.649,78

1.104,97

% PIB

32,11%

21,95%

7,93%

11,24%

5,70%

0,45%

1,75%

3,50%

0,80%

0,58%

0,65%

0,09%

0,05%

0,04%

0,02%

%

100,00%

68,36%

Tributos do Governo Estadual 489.263,46 8,16% 25,41%

24,71%

35,00%

17,76%

1,41%

5,45%

10,90%

2,50%

1,80%

2,02%

0,28%

0,16%

0,14%

0,06%

Demais

Contribuição para a Seguridade Social

Cofins

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Contribuição para o PIS/PASEP

Contrib. Seg. Social Servidor Público

Contrib. s/ Receita de Concursos e Prognósticos

Contrib. Partic. Seguro DPVAT

Contribuições Rurais

Fundo de Saúde Militar (Beneficiário)

166.597,17

320.447,09

199.876,00

59.146,89

52.589,86

29.339,60

5.422,13

4.241,70

1.573,53

1.281,77

2,78%

5,34%

3,33%

0,99%

0,88%

0,49%

0,09%

0,07%

0,03%

0,02%

8,65%

16,64%

10,38%

3,07%

2,73%

1,52%

0,28%

0,22%

0,08%

0,07%

Outras Contribuições Federais

Contribuição para o FGTS

Salário Educação

Contribuições para o Sistema S

Cide Combustíveis

Cide Remessas

4.827,83

118.322,54

19.038,91

18.153,27

3.271,18

2.983,43

0,10%

1,97%

0,32%

0,30%

0,05%

0,05%

0,25%

6,15%

0,99%

0,94%

0,17%

0,15%

Tributos do Governo Municipal 119.933,85 2,00% 6,23%

Outros Tributos Estaduais

ICMS

IPVA

ITCD

Contrib. Regime Próprio Previd. Estadual

28.977,91

396.513,09

36.218,71

6.460,68

21.093,07

0,48%

6,61%

0,60%

0,11%

0,35%

1,50%

20,59%

1,88%

0,34%

1,10%

Outros Tributos Municipais

ISS

IPTU

ITBI

Contrib. Regime Próprio Previd. Municipal

14.054,13

54.820,00

31.690,82

10.097,61

9.271,29

0,23%

0,91%

0,53%

0,17%

0,15%

0,73%

2,85%

1,65%

0,52%

0,48%
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TRIBUTO

ARRECADAÇÃO NO BRASIL POR TRIBUTO (2015)

Total da Receita Tributária

Tributos do Governo Federal

Orçamento Fiscal

Orçamento da Seguridade Social

Imposto de Renda

    IR Pessoas Físicas

    IR Pessoas Jurídicas

    IR Retido na Fonte

Imposto sobre Produtos Industrializados

Imposto sobre Operações Financeiras

Impostos sobre o Comércio Exterior

Taxas Federais

Cota-Parte Ad. Fr. Ren. Mar. Mercante

Contrib. Custeio Pensões Militares

Imposto Territorial Rural

R$ Milhões

1.925.451,14

1.316.253,83

475.738,09

673.918,57

341.964,79

27.198,66

104.910,17

209.855,96

48.048,71

34.681,05

38.969,36

5.314,60

3.004,83

2.649,78

1.104,97

% PIB

32,11%

21,95%

7,93%

11,24%

5,70%

0,45%

1,75%

3,50%

0,80%

0,58%

0,65%

0,09%

0,05%

0,04%

0,02%

%

100,00%

68,36%

Tributos do Governo Estadual 489.263,46 8,16% 25,41%

24,71%

35,00%

17,76%

1,41%

5,45%

10,90%

2,50%

1,80%

2,02%

0,28%

0,16%

0,14%

0,06%

Demais

Contribuição para a Seguridade Social

Cofins

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Contribuição para o PIS/PASEP

Contrib. Seg. Social Servidor Público

Contrib. s/ Receita de Concursos e Prognósticos

Contrib. Partic. Seguro DPVAT

Contribuições Rurais

Fundo de Saúde Militar (Beneficiário)

166.597,17

320.447,09

199.876,00

59.146,89

52.589,86

29.339,60

5.422,13

4.241,70

1.573,53

1.281,77

2,78%

5,34%

3,33%

0,99%

0,88%

0,49%

0,09%

0,07%

0,03%

0,02%

8,65%

16,64%

10,38%

3,07%

2,73%

1,52%

0,28%

0,22%

0,08%

0,07%

Outras Contribuições Federais

Contribuição para o FGTS

Salário Educação

Contribuições para o Sistema S

Cide Combustíveis

Cide Remessas

4.827,83

118.322,54

19.038,91

18.153,27

3.271,18

2.983,43

0,10%

1,97%

0,32%

0,30%

0,05%

0,05%

0,25%

6,15%

0,99%

0,94%

0,17%

0,15%

Tributos do Governo Municipal 119.933,85 2,00% 6,23%

Outros Tributos Estaduais

ICMS

IPVA

ITCD

Contrib. Regime Próprio Previd. Estadual

28.977,91

396.513,09

36.218,71

6.460,68

21.093,07

0,48%

6,61%

0,60%

0,11%

0,35%

1,50%

20,59%

1,88%

0,34%

1,10%

Outros Tributos Municipais

ISS

IPTU

ITBI

Contrib. Regime Próprio Previd. Municipal

14.054,13

54.820,00

31.690,82

10.097,61

9.271,29

0,23%

0,91%

0,53%

0,17%

0,15%

0,73%

2,85%

1,65%

0,52%

0,48%

TRIBUTO

ARRECADAÇÃO NO BRASIL POR TRIBUTO (2015)

Total da Receita Tributária

Tributos do Governo Federal

Orçamento Fiscal

Orçamento da Seguridade Social

Imposto de Renda

    IR Pessoas Físicas

    IR Pessoas Jurídicas

    IR Retido na Fonte

Imposto sobre Produtos Industrializados

Imposto sobre Operações Financeiras

Impostos sobre o Comércio Exterior

Taxas Federais

Cota-Parte Ad. Fr. Ren. Mar. Mercante

Contrib. Custeio Pensões Militares

Imposto Territorial Rural

R$ Milhões

1.925.451,14

1.316.253,83

475.738,09

673.918,57

341.964,79

27.198,66

104.910,17

209.855,96

48.048,71

34.681,05

38.969,36

5.314,60

3.004,83

2.649,78

1.104,97

% PIB

32,11%

21,95%

7,93%

11,24%

5,70%

0,45%

1,75%

3,50%

0,80%

0,58%

0,65%

0,09%

0,05%

0,04%

0,02%

%

100,00%

68,36%

Tributos do Governo Estadual 489.263,46 8,16% 25,41%

24,71%

35,00%

17,76%

1,41%

5,45%

10,90%

2,50%

1,80%

2,02%

0,28%

0,16%

0,14%

0,06%

Demais

Contribuição para a Seguridade Social

Cofins

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Contribuição para o PIS/PASEP

Contrib. Seg. Social Servidor Público

Contrib. s/ Receita de Concursos e Prognósticos

Contrib. Partic. Seguro DPVAT

Contribuições Rurais

Fundo de Saúde Militar (Beneficiário)

166.597,17

320.447,09

199.876,00

59.146,89

52.589,86

29.339,60

5.422,13

4.241,70

1.573,53

1.281,77

2,78%

5,34%

3,33%

0,99%

0,88%

0,49%

0,09%

0,07%

0,03%

0,02%

8,65%

16,64%

10,38%

3,07%

2,73%

1,52%

0,28%

0,22%

0,08%

0,07%

Outras Contribuições Federais

Contribuição para o FGTS

Salário Educação

Contribuições para o Sistema S

Cide Combustíveis

Cide Remessas

4.827,83

118.322,54

19.038,91

18.153,27

3.271,18

2.983,43

0,10%

1,97%

0,32%

0,30%

0,05%

0,05%

0,25%

6,15%

0,99%

0,94%

0,17%

0,15%

Tributos do Governo Municipal 119.933,85 2,00% 6,23%

Outros Tributos Estaduais

ICMS

IPVA

ITCD

Contrib. Regime Próprio Previd. Estadual

28.977,91

396.513,09

36.218,71

6.460,68

21.093,07

0,48%

6,61%

0,60%

0,11%

0,35%

1,50%

20,59%

1,88%

0,34%

1,10%

Outros Tributos Municipais

ISS

IPTU

ITBI

Contrib. Regime Próprio Previd. Municipal

14.054,13

54.820,00

31.690,82

10.097,61

9.271,29

0,23%

0,91%

0,53%

0,17%

0,15%

0,73%

2,85%

1,65%

0,52%

0,48%

Fonte: RFB (Carga Tributária 2016)

TRIBUTO

DISTRIBUIÇÃO QUALITATIVA DA TRIBUTAÇÃO  NO BRASIL (2015)

Total da Receita Tributária

Tributos sobre a Renda

Pessoa Física

Transferências Patrimoniais

Pessoa Jurídica

Retenções não Alocáveis

Tributos sobre a Folha de Salários

Previdência Social

Empregador

Empregado

Seguro Desemprego

Outros

Tributos sobre a Propriedade

Propriedade Imobiliária

Propriedade de Veículos Automotores

R$ Milhões

1.925.451,14

352.368,74

154.280,26

16.558,29

109.891,99

88.196,48

502.676,82

331.130,41

218.117,71

113.012,69

118.322,54

53.223,88

85.572,80

32.795,80

36.218,71

% PIB

32,11%

5,88%

2,57%

0,28%

1,83%

1,47%

8,38%

5,52%

3,64%

1,88%

1,97%

0,89%

1,43%

0,55%

0,60%

%

100,00%

18,30%

Outros 34.681,05 0,58% 1,80%

8,01%

0,86%

5,71%

4,58%

26,11%

17,20%

11,33%

5,87%

6,15%

2,76%

4,44%

1,70%

1,88%

Tabaco

Tributos sobre Bens e Serviços

Gerais

Não Cumulativos

Cumulativos

Seletivos

Automóveis

Bebidas

Combustíveis

Energia Elétrica

5.692,18

950.610,78

702.865,10

481.510,23

221.354,86

127.717,93

4.366,58

2.599,17

70.589,92

44.470,08

0,09%

15,85%

11,72%

8,03%

3,69%

2,13%

0,07%

0,04%

1,18%

0,74%

0,30%

49,37%

36,50%

25,01%

11,50%

6,63%

0,23%

0,13%

3,67%

2,31%

Trib. s/ Débitos e Créditos Bancários

Comércio Exterior

Taxas - Prest. Serv. e Poder Polícia

Contribuições Previdenciárias

Outras Contr. Sociais e Econômicas

Tributos sobre Transações Financeiras

5,25

38.969,36

48.346,63

18.196,73

14.515,03

34.686,30

0,00%

0,65%

0,81%

0,30%

0,24%

0,58%

0,00%

2,02%

2,51%

0,95%

0,75%

1,80%

Outros Tributos -464,30 -0,01% -0,02%
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1ª MEDIDA - DESONERAÇÃO DA PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS  POR MEIO DA TRIBUTAÇÃO

DA ECONOMIA SUBTERRÂNEA 

Não há como operarmos uma redução aguda da carga tributária geral no Brasil. Além de toda difi-
culdade fiscal que enfrentamos, alterações profundas no sistema tributário que não apontem com-
pensações imediatas e seguras podem comprometer o fluxo do tesouro e desequilibrar o balanço de 
distribuição de recursos entre os entes federativos. Todavia, não há mais como permanecermos inertes 
diante das profundas discrepâncias do sistema tributário que comprometem a capacidade do Estado 
de promover o desenvolvimento e inviabilizam a atividade econômica.

Qualquer proposição de reforma do sistema tributário deve ter por premissas: a garantia de recursos 
suficientes à manutenção do Estado; a busca por maior progressividade dos tributos; a desoneração do 
setor produtivo; e o reequilíbrio do orçamento de estados e municípios severamente comprometido 
pelos sucessivos ajustes nas bases da arrecadação. Não há como tributar mais quem já paga muito, 
nem há como aliviar a carga no curto prazo. Só resta então trazer a tributação àqueles que se mantêm 
à margem do sistema, fora do alcance do Fisco. E não são poucos.

É inadiável tratarmos da Tributação da Economia Subterrânea, primeiro para alargar a base de modo a 
não sobrecarregar ainda mais quem já opera nos limites da lei, depois para proporcionar algum alívio 
ao setor produtivo, fomentando a atividade econômica, gerando emprego e renda e tornando o siste-
ma mais equilibrado ao reduzir a carga sobre a produção de bens e serviços e compensar esta redução 
com a tributação da circulação de riqueza. Ressalte-se, ainda, que a tributação da circulação financeira 
é um instrumento muito mais justo e eficaz de tributação da renda que o imposto de renda das pes-
soas físicas, por exemplo, incidente preponderantemente sobre a renda do trabalho assalariado. Além 
disso, a tributação da circulação financeira confere parâmetros de acompanhamento essenciais à iden-
tificação de evasão de divisas e dos fluxos do crime organizado.

A seguir, demonstraremos como podemos, por meio da Tributação da Economia Subterrânea, equili-
brar o sistema tributário e incentivar a economia nacional, sem repetir os erros pregressos da experi-
ência da CPMF, com sua cumulatividade indesejada.

Equivalente a

do PIB nacional
16,3%

Estima-se que a economia
subterrânea movimentou em 2016

Evitar custos decorrentes
das normas aplicáveis
a cada atividade

Sonegar impostos

Evadir contribuições
para a seguridade social

Driblar o cumprimento
de leis e regulamentações
trabalhistas

R$ 983 BILHÕES

Fonte: FGV/ETCO

Economia Subterrânea é a produção de bens e serviços não reportada ao governo, 
deliberadamente, para:
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A Economia Subterrânea é estimada utilizando a média de 2 importantes indicadores da economia:
 

• Elevação da Moeda -  O aumento da Economia Subterrânea gera o aumento da 
demanda por moeda,  pois na tentativa de permanecer oculta evita os instrumen-
tos bancários para suas transações.
• Informalidade no Mercado de Trabalho - Com base na PNAD (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios - IBGE), calcula-se a média entre o percentual de traba-
lhadores informais e o percentual da renda do trabalho que é informal.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados ETCO e Ibre/FGV (2017)

Estimativa da Economia Subterrânea no Brasil

A Preços de 2016

849.646

872.475

891.976

928.836

981.656

967.686

984.132

1.032.994

1.048.273

1.064.564

1.094.664

1.092.985

1.029.040

983.283

Valor Nominal

361.116

409.324

444.139

485.836

527.910

581.011

615.500

685.367

738.451

794.587

862.675

915.909

956.898

983.283

% do PIB

21,00%

20,90%

20,50%

20,20%

19,40%

18,70%

18,50%

17,60%

16,90%

16,50%

16,20%

16,10%

16,20%

16,30%

Ano

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A partir da projeção da Economia Subterrânea, podemos dimensionar o potencial de arrecadação. O 
instrumento mais eficaz para alcançar esse fluxo de recursos - que não se encontram declarados nem 
são tributados - é a instituição de imposto sobre a movimentação financeira, calibrado para, com a 
menor taxação possível, compensar a desoneração do setor produtivo e equilibrar o sistema concor-
rencial. Há ainda dois efeitos decorrentes desta tributação, um de apuração do ilícito, com repercussão 
arrecadatória inerente à fiscalização, e outro de fomento à atividade produtiva, com efeito multiplica-
dor em toda economia. Outro fator importante é trazer novo vigor à presença fiscal, incentivando a 
adimplência voluntária e a regularização tributária. Como podemos ver no gráfico a seguir, o modelo 
de tributação vigente dá sinais claros de esgotamento:

97%

96,5%

96%

95,5%

95%

94,5%

94%

93,5%

93%

Fev/14

Abr/14

Jun/14

Ago/14

Out/
14

Dez/14

Fev/15

Abr/15

Jun/15

Ago/15

Out/
15

Dez/15

Fev/16

Abr/16

Jun/16

Ago/16

Out/
16

Dez/16

Fev/17

Abr/17

Jun/17

Índice de Cumprimento da Obrigação Principal - 2014 a 2017

Fonte: Nota de indicadores CODAC/RFB 004/2017 

MENOS PESSOAS FÍSICAS E 
EMPRESAS PAGANDO SEUS 
TRIBUTOS EM DIA

PROPOSTA PARA TRIBUTAÇÃO DA ECONOMIA SUBTERRÂNEA

A proposta dos Analistas-Tributários, da instituição de um imposto sobre a movimentação financeira, 
está pautada por algumas premissas:

• Implementar com natureza jurídica de imposto (repartição de recursos com es-
tes federativos, garantir maior flexibilidade ao orçamento público)

• Tributar exclusivamente da Economia Subterrânea:

a) Considerar a tributação como antecipação do imposto de renda PF ou PJ 
devido e de contribuições;

b) Não onerar pequenos empreendimentos – considerar como antecipação 
dos impostos e contribuições devidos no Simples Nacional;

• Não tributar os rendimentos do trabalho; 

• Respeitar a responsabilidade fiscal com mecanismos de compensação entre os 
entes federativos;
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• Não onerar os poupadores (investimentos de médio e longo prazo);

• Incentivar a competitividade – não onerar os investimentos produtivos e afastar 
a concorrência desleal;

• Possibilitar a desoneração do setor produtivo;

• Dar transparência aos dados agregados para dirigir políticas públicas.

O IMF, em sua concepção presente, sem qualquer ônus para economia formal, por meio da compensa-
ção de outros tributos devidos, apresenta inúmeras vantagens em relação a outros impostos: 

• reduz a concorrência desleal pelo aumento da formalização; 

• tem baixo custo operacional de arrecadação se comparado aos demais tributos; 

• não amplia distorções alocativas e serve para testar a qualidade dos demais tri-
butos devidos, identificando com mais facilidade desvios no adimplemento volun-
tário.

Importante repisar que todo o valor pago a título de IMF deve ser compensado pelo Imposto de Renda 
ou pelas contribuições devidas, ou pelo Simples Nacional. Também deve-se reservar de sua incidência 
a remuneração do trabalho assalariado. Só pagará IMF aquele que se coloca em todo ou em parte à 
margem da tributação.

A SOLUÇÃO É TRIBUTAR QUEM SONEGA  
PARA ALIVIAR QUEM PRODUZ E ESTÁ 
DENTRO DA LEI

DESONERAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO

Com base nos dados da arrecadação histórica da CPMF - a contribuição de base similar apresenta uma 
alíquota efetiva bem maior que a alíquota nominal, sobretudo pelo efeito da Tributação da Economia 
Subterrânea  – podemos projetar os valores brutos de arrecadação do IMF com dados da arrecadação 
de 2016. A partir daí, podemos projetar as compensações da atividade formal para encontrar a proje-
ção de arrecadação líquida para o PIB de 2016.

Para efeito de padronização do presente estudo, trouxemos a projeção para o PIB de 2015. Assim, 
podemos prever que a calibragem do imposto a uma taxa de 0,45% seria suficiente para, de uma só ta-
cada, suprimir toda a tributação do IPI não-seletivo e sobre automóveis (restando apenas a tributação 
de caráter parafiscal sobre tabaco, álcool e importações), do IOF incidente sobre operações de crédito 
e da CIDE combustíveis.

Arrecadação Projetada do IMF

Ano

2016

PIB
(R$ bilhões)

6.259,22

Alíquota %

0,10%

Arrec. Bruta
(R$ bilhões)

22,25

Compensações  
(R$ bilhões)

4,30

Arrec. Líquida  
(R$ bilhões)

17,96

Ano

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Arrecadação
CPMF

6,90

8,11

7,95

17,20

17,20

20,30

23,10

26,40

29,20

32,50

36,48

Alíquota
CPMF

0,20%

0,20%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

Arrecadação
Total da União

160,64

183,28

204,02

234,25

263,26

317,12

356,00

418,77

474,64

617,96

701,74

Carga
Tributária

(% PIB)

16,01

16,51

17,64

18,42

19,12

20,31

19,65

20,26

21,07

21,37

21,37

PIB

952,08

1.002,35

1.087,71

1.179,45

1.310,42

1.478,19

1.700,49

1.941,27

2.147,26

2.369,44

2.720,26

Média Alíquota Efetiva 0,38%

Alíquota Efetiva s/ PIB 0,10%

Compensações (média histórica)

1,35%

0,36 %

19,31%

Alíquota
Efetiva CPMF
0,38% /PIB

1,38

1,54

0,97

1,21

1,31

1,37

1,34

1,35

1,35

1,33

1,34

Alíquota de 0,20% até 05/1999

Projeção da arrecadação do IMF a partir do histórico da CPMF
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ARRECADAÇÃO IPI  (2015) - R$ Milhões

49.266,00 20.165,00 4.050,00

24.215,00

2.548,00 5.682,00 16.821,00

Total Não Seletivo Automóveis Bebidas Tabaco Importações

ARRECADAÇÃO IOF (2015) - R$ Milhões

38.423,00 14.919,00 10.917,00

25.836,00

4.974,00 1.810,00 5.803,00

Total Crédito PF Crédito PJ Câmbio Tít. Val. Mob. Outros

ARRECADAÇÃO CIDE COMBUSTÍVEIS (2015) - R$ Milhões

3.607,00

Total

TOTAL A SER COMPENSADO PELO IMF

53.658,00

Total

ARRECADAÇÃO LÍQUIDA PROJETADA IMF (2015) - ALÍQUOTA DE 0,45%

78.375,65

Total

Desoneração do setor produtivo a partir da instruição do IMFDesoneração do setor produtivo a partir da instituição do IMF

Apenas com a Tributação da Economia Subterrânea, poderíamos criar um efeito multiplicador na eco-
nomia ao desonerar o crédito, o transporte e a produção industrial, com repercussão direta na geração 
de emprego e renda e benefícios majoritariamente revertidos à população mais carente.

Outro efeito da substituição da tributação sobre bens e serviços pela da Economia Subterrânea é a 
distribuição de recursos entre os entes federativos, mesma lógica de repartição do IPI, favorecendo 
estados e municípios, conferindo-lhes maior autonomia administrativa e capacidade de investimento, 
com efeito efetivo de fortalecimento do pacto federativo. O pequeno decréscimo apurado no estudo 
para arrecadação da União seria largamente compensado pelo efeito multiplicador da arrecadação 
fruto da expansão econômica.

IPI

CIDE

IOF

TOTAL

24.215,00

3.607,00

25.836,00

53.658,00

12.349,65

2.560,97

25.836,00

40.746,62

0,00

1.046,03

0,00

1.046,03

5.206,23

0,00

0,00

5.206,23

0,00

0,00

0,00

0,00

5.932,68

0,00

0,00

5.932,68

726,45

0,00

0,00

726,45

MUNICÍPIOS FUNDOS REGIONAISUNIÃO ESTADOS

5.932,68 726,45TOTAL 40.746,62 6.252,26

TRIBUTO ARR. TOTAL UNIÃO ESTADOS/DF FPE MUNICÍPIOS FPM FUNDOS REGIONAIS

IMF 79.375,65 40.481,58 0,00 17.065,76 0,00 19.447,03 2.381,27

MUNICÍPIOS FUNDOS REGIONAISUNIÃO ESTADOS

19.447,03 2.381,27TOTAL 40.481,58 17.065,76

MUNICÍPIOS FUNDOS REGIONAISUNIÃO ESTADOS

13.514,36 1.654,82ACRÉSCIMO -265,04 10.813,51

TRIBUTO ARR. TOTAL UNIÃO ESTADOS/DF FPE MUNICÍPIOS FPM FUNDOS REGIONAIS

Redistribuição de recursos com a desoneração de
tributos sobre bens e serviços e arrecadação do IMF

A Tributação da Economia Subterrânea, pode, alternativamente, ser revertida para financiamento da 
seguridade social. Proposta formulada pelo Centro de Cidadania Fiscal  - CCiF - para reforma do sistema 
tributário prevê a desoneração da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento para paga-
mento de benefícios mínimos – hoje fixados em um salário mínimo. Ocorre que o sistema contributivo 
se encontra tão subvertido que em muitos casos há um desestímulo à formalização do trabalhador e, 
consequentemente, à contribuição regular em virtude das condições mais vantajosas do benefício de 
prestação continuada - BPC, da previdência especial do trabalhador rural, das donas de casa de baixa 
renda ou do microempreendedor individual – MEI. A solução apresentada pelo CciF visa reconhecer 
esse conjunto de aposentadorias como o que de fato são, um programa de renda mínima. 

Partindo dessa lógica, a tributação se daria apenas na parcela de renda que estivesse acima desse míni-
mo existencial. Contudo, é necessário que se encontre uma fonte de financiamento para a garantia dos 
benefícios mínimos. A Tributação da Economia Subterrânea pode ser a solução sem afetar a economia 
formal e sem onerar a folha de pagamentos.

A arrecadação previdenciária em 2015 (empregadores e empregados) somou R$ 331 bilhões. A Arreca-
dação líquida projetada para o IMF para uma alíquota de 1% é de R$ 179 bilhões. Naturalmente, para 
esta finalidade, a tributação deveria ocorrer não como imposto, mas como contribuição, sem reparti-
ção e vinculada ao financiamento da renda mínima de aposentadoria.

Redistribuição de recursos com a desoneração de tributos sobre bens e serviços e arrecadação do IMF
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Com este ajuste, apenas, o Sistema Tributário Nacional se tornaria menos regressivo e mais equânime:
Entre 3% a 4% da arrecadação deixariam de incidir sobre a produção de bens e serviços para passar 
a incidência sobre a circulação de riqueza. Teríamos um sistema um pouco mais simples e mais justo.

INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO BASE 2015 PASSO 1 - IMF

VALOR

386.053

85.490

956.564

497.344

1.925.450

%

20,05%

4,44%

49,68%

25,83%

100,00%

VALOR

464.428

85.490

902.906

497.344

1.950.168

%

23,81%

4,38%

46,30%

25,50%

100,00%

20,90%

TRIBUTOS SOBRE A RENDA, LUCRO E CIRC.

TRIBUTOS SOBRE A PROPRIEDADE

TRIBUTOS SOBRE BENS E SERVIÇOS

TRIBUTOS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS

TOTAL

50 BILHÕES A MENOS DE 
TRIBUTAÇÃO SOBRE A 
PRODUÇÃO E O CRÉDITO

2ª MEDIDA – ADEQUAÇÕES DO IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA

O Imposto sobre a Renda é o tributo que mais plenamente pode exercer a justiça tributária. Contudo, 
isso só se dará pela estrita observância dos princípios da capacidade contributiva, da igualdade, da 
personalização, da progressividade, da generalidade e da universalidade. 

O arcabouço legal infraconstitucional relativo ao Imposto sobre a Renda, entretanto, tem, ao longo do 
tempo, caminhado na direção oposta de seus princípios. Não obstante, a tributação incidente prepon-
derantemente sobre a renda formal e assalariada se torna a cada dia mais ineficaz e desproporcional, 
ao passo que as relações de trabalho são desregulamentadas e a renda se distribui por meios não inse-
ridos no campo de incidência da tributação. 

As propostas de ajuste que elencaremos a seguir pretendem trazer à tributação do imposto de renda 
da pessoa física melhor adequação à conjuntura social e econômica, de forma a resgatá-lo como ins-
trumento de distribuição de renda e justiça tributária. As propostas formam também um conjunto de 
medidas complementares ao tomo anterior – sobre a Economia Subterrânea – para que a tributação 
da renda e da riqueza se distribua de forma mais equânime dentre os contribuintes. 

Sempre tomamos o devido cuidado ao traçar comparativos entre o Brasil e outros países. Temos carac-
terísticas e necessidades muito particulares que não permitem a simples transposição das experiências 
estrangeiras à nossa realidade. Contudo, vale verificar, num comparativo superficial, a discrepância da 
participação da tributação da renda das pessoas físicas no Brasil e nos países da OCDE.

QUEM PAGA MAIS IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL:

- AS FAIXAS DE RENDA MAIS BAIXAS

- OS TRABALHADORES ASSALARIADOS

QUEM MENOS PAGA IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL:

- AS FAIXAS DE RENDA MAIS ALTAS

- AQUELES QUE RECEBEM LUCROS E DIVIDENDOS
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Comparativo da Estrutura do IRPF nos países da OCDE e no Brasil (2012)

24,8

39,3

28,3

35,7

14,8

50,7

14

19

25

15

6

5,83

Alíquotas Marginais (%)

Alemanha #

Austrália #

Bélgica

Canadá *

Coreia

Dinamarca*

9,1

IRPF/PIB
(%)

Número de
Alíquotas

Rec. IRPF/
Rec. TOTAL

(%)

10,4

12,5

10,9

3,8

24,2

45

Mínima Máxima

45

50

29

38

20,83

2

4

5

4

5

2

37,1

22,4

29,3

17,0

21,4

26,8

10

12,75

6,5

5,5

5,85

23

Estados Unidos

Espanha*

Finlândia #

França #

Holanda

Itália

8,9

7,2

12,8

7,5

8,3

11,5

39,6

30,5

31,75

45

52

43

7

7

5

5

4

5

18,4

23,2

36,9

13,8

18,6

27,7

5

13,75

10,5

18

14,5

20

Japão

Noruega*

Nova Zelândia

Polônia

Portugal

Suécia* #

5,3

10,1

11,6

4,5

6,1

12,2

40

25,75

33

32

48

25

6

3

4

2

5

2

28,2

13,5

7,6

24,1

20

15

7,5

+++

Reino Unido

Turquia

Brasil

Média OCDE (34)

10,1

3,8

2,7

8,5

(*) Esses países informam à OCDE alíquotas do governo central, mas há tributação de IRPF por entes sub-nacionais.
(#) Países com limite de isenção. Alíquota mínima é da 1a faixa posterior à faixa de isenção.
Obs: A média da OCDE é média aritimética simples sem ponderação.

45

35

27,5

+++

3

4

4

+++

Comparativo da Estrutura do IRPF nos países da OCDE e no Brasil (2012)

(*) Esses países informam à OCDE alíquotas do governo central, mas há tributação de IRPF por entes sub-nacionais.
(#) Países com limite de isenção. Alíquota mínima é da 1a faixa posterior à faixa de isenção.
Obs: A média da OCDE é média aritmética simples sem ponderação. 
Fonte: UNB – Universidade de Brasília http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/16511/1/2014_F%C3%A1bioAvilaDeCastro.pdf

FAIXAS DE RENDA, PROGRESSIVIDADE E PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL

Tomaremos os dados da RFB de 2015 para traçar um diagnóstico da tributação da pessoa física.

Em 2015 estavam sujeitos ao IRPF os contribuintes cuja renda anual se situava acima de R$ 22.847,76, 
o que equivalia a R$ 1.903,98 mensais.

Sempre que tratamos de Imposto de Renda da Pessoa Física, devemos considerar o objetivo da pre-
servação do mínimo existencial, o que, em termos de tributação, equivale à renda mínima necessária 
para manutenção digna das famílias. Faltam no Brasil estudos que se aprofundem no tema e que jus-
tifiquem a decisão do Estado ao estabelecer a tabela de tributação. O único parâmetro levantado com 
maior rigor que dispomos para aferir o mínimo existencial no Brasil é o salário mínimo necessário para 
manutenção de uma família de quatro pessoas, levantado pelo DIEESE (www.dieese.org.br), que em 
dezembro de 2015 equivalia a R$ 3.518,51. Este valor é quase o dobro do limite de isenção do imposto 
de renda. Num país onde o Estado tem dificuldades de reverter a tributação em benefícios de qualida-
de aos seus cidadãos, o que obriga muitas vezes a contratação particular de serviços básicos garantidos 
pela Constituição como de responsabilidade estatal, a tributação desta faixa de baixa renda tem um 
duplo sentido de injustiça.

Mas boa parte desta faixa de renda, preponderantemente correspondente ao trabalho assalariado, 
não deveria estar sujeita à tributação. Ocorre que a instituição da declaração simplificada, que aplica 
um desconto-padrão na declaração anual de ajuste, funciona, na prática, como uma amplificação do 
limite de isenção. Todos os trabalhadores que receberam em 2015 entre R$ 22.847,76 e R$ 28.559,70 
(equivalente a três salários mínimos mensais) ficaram sujeitos à tributação, tiveram imposto retido na 
fonte, viram-se obrigados a entregar declaração anual de ajuste e, ao final, obtiverem todo o imposto 
antecipado restituído, uma vez que, independentemente de terem direito a qualquer benefício de 
abatimento (despesas com saúde, educação, dependentes, etc), bastava terem optado pelo modelo 
simplificado para obterem um desconto-padrão de 20% sobre o rendimento tributável.

Não há nada de prático nisso, nem de justo. O custo de tributação distribuído aos trabalhadores, às 
empresas e ao Fisco não se reverte em qualquer benefício, não resulta qualquer tributação. O descon-
to simplificado, portanto, fere o princípio da praticabilidade e deve ser expurgado, permitindo que se 
eleve o limite de isenção para melhor preservação do mínimo existencial e redução do custo tributário 
em toda cadeia de arrecadação.

Base de cálculo (R$)

Até 22.847,76

De 22.847,77 até 33.919,81

De 33.919,81 até 45.012,60

De 45.012,61 até 55.976,16

Alíquota (%)

-

7,5

15

22,5

Parcela a deduzir do IRPF (R$)

-

1.713,58

Acima de 55.976,16 27,5

4.257,57

10.432,32

7.633,51
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Das 16.119.150 declarações entregues no modelo simplificado em 2015, pelo menos 4.729.635, equi-
valentes ao rendimento tributável entre 2 e 3 salários mínimos (grandes números IRPF2016 – RFB), 
deixariam de existir com a eliminação do modelo simplificado e a concomitante elevação do limite 
de isenção. Apenas o custo indireto de desoneração da cadeia de arrecadação já seria suficiente para 
cobrir a perda de arrecadação de R$ 446 milhões, apurada nestas declarações.

Do ponto de vista da progressividade, temos hoje 4 faixas de tributação, com 1 faixa de isenção:

A DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA NÃO OBEDECE 
AOS PRINCÍPIOS DA PERSONALIZAÇÃO E DA 
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
OBRIGA A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 
DAQUELES QUE GANHAM MENOS, ONERA AS 
EMPRESAS E O FISCO.

Declaração IRPF em 2015 (por modelo)

16.119.150

11.399.694

Modelo Completo

Modelo Simplificado
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 %

De 22.847,76 até
33.919,81

De 33.919,82 até
45.012,60

De 45.012,61 até
55.976,16

Acima de 55.976,16

Progressividade do IRPF

A tributação é progressiva, linear, mas carece de alguns acertos: elevação da faixa de isenção para 
preservação do mínimo existencial e acréscimo de, pelo menos, uma alíquota adicional na faixa de 
rendimento superior. É preciso frisar que não é tão efetiva, como se propaga, a tributação excessiva 
das faixas de renda superior. 

Primeiro, para uma considerável parcela de contribuintes situados nas faixas de renda acima de 10 
salários mínimos, sobretudo profissionais liberais, já vivemos no País o fenômeno da “pejotização”, 
entendido como a criação de pessoas jurídicas para cumprir atividades inerentes à atividade técni-
ca e intelectual de pessoas físicas. Este é um fenômeno crescente, reconhecido cada vez mais pelo 
ordenamento jurídico (vide regras do SIMPLES) e que deve ser contornado por outros meios mais 
eficazes, como a correta tributação das pessoas físicas submetidas aos regimes de tributação especial, 
tributação da circulação financeira e tributação dos lucros excedentes – todas estas medidas contidas 
no presente trabalho. Para uma outra parcela de contribuintes situada acima de 60 salários mínimos, 
predominantemente formada pelo empresariado, a sobretaxação é improfícua haja vista que a renda 
tributável é relativamente pequena diante dos rendimentos isentos (lucros e dividendos distribuídos) 
e o número de contribuintes reduzidos. Nesse caso, os efeitos seriam o incremento da “pejotização” e 
a transferência de recursos para o exterior. Por isso, o acréscimo de uma nova faixa superior de tribu-
tação deve ser apenas suficiente para corrigir a curva de progressividade com a concomitante elevação 
da faixa de isenção, que beneficia todas as demais faixas de renda.

DEDUÇÕES LEGAIS E CONFORMAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE SEGUNDO OS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS

As deduções legais conferem maior equidade à tributação das pessoas físicas ao dosar a tributação 
conforme a real capacidade contributiva de cada indivíduo, constituem importante instrumento de 
atendimento à exigência constitucional da personalização (art. 145, § 1º). É um instrumento eficaz de 
justiça tributária da mesma forma que a eliminação do desconto simplificado permite a elevação da 
faixa de isenção, algumas medidas de acerto das deduções legais podem conferir mais justiça à tribu-
tação sem comprometer a arrecadação global do tributo.

LIMITAÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Nas palavras de Regina Helena Costa: “o direito à saúde, direito de todos e dever do Estado, assegurado 
pelo art. 196 da Lei Maior, deve ser tutelado pela tributação, não podendo, por exemplo, os valores 
referentes às despesas médicas e ao seguro-saúde ser considerados renda tributável para efeito do 
imposto sobre a Renda. Outrossim, recordemos que a educação, ‘direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’ 
(art. 205). E, do mesmo modo, as despesas com a educação, do contribuinte e seus dependentes, não 
podem integrar a renda tributável, sob pena de se violar direito fundamental”. (COSTA, 2007, p. 301)

A essa limitação arbitrária, não corresponde nenhum argumento válido. Vejam que, enquanto as des-
pesas com saúde não sofrem quaisquer limitações, ainda que sejam de cunho eletivo, não se garante 
ao cidadão o afastamento de sua despesa familiar com educação de qualidade, a despeito de o Estado 
não suportar fazê-lo de modo universal. Naturalmente, alguma limitação deve haver para se evitar a 
concessão de benefício fiscal a despesas excessivas ou supérfluas, bem como o objetivo de pleno alcan-
ce deve ser perseguido com a devida observância do equilíbrio fiscal. Em um rápido levantamento de 
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mercado, podemos apontar, como limite suficiente e razoável para um primeiro ajuste, que abarcaria 
já um grande contingente de contribuintes de forma integral, melhorando consideravelmente a cober-
tura da dedução para os demais, o valor equivalente a meio salário mínimo ao mês para dedução com 
despesas de educação por titular ou dependente.

 
AJUSTES PROPOSTOS PARA EQUIDADE DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA

1. Supressão da Declaração Simplificada e Ajustes na Tabela Progressiva

A primeira solução visa:
 

a) a preservação do mínimo existencial; 
b) o aprimoramento da praticabilidade do sistema de arrecadação; 
c) correção da progressividade da tributação;
d) equilíbrio da arrecadação global do tributo.

Para tanto, verificamos que é possível a supressão da primeira tabela de faixa de tributação (7,5% para 
rendimento entre R$ 22.847,76 e R$ 33.919,81), com benefícios para todas as faixas de renda, sobre-
tudo para as faixas de renda inferiores, mediante a supressão do modelo de declaração simplificada e 
criação de uma última faixa de tributação para rendimentos acima de 10 salários mínimos com peque-
na elevação de alíquota de 27,5% para 30%.

A EDUCAÇÃO DEVE SER PRIORIDADE DO PAÍS E DAS 
FAMÍLIAS BRASILEIRAS.

AS CORREÇÕES PROPOSTAS PARA O IRPF 
PERMITIRIAM QUE AS DEDUÇÕES COM EDUCAÇÃO 
FOSSEM MAIS ADEQUADAS ÀS DESPESAS REAIS DAS 
FAMÍLIAS DE CLASSE MÉDIA.

Base de cálculo (R$)

Até 22.847,76

De 22.847,77 até 33.919,81

De 33.919,81 até 45.012,60

De 45.012,61 até 55.976,16

Alíquota (%)

-

7,5

15

22,5

Parcela a deduzir do IRPF (R$)

-

1.713,58

Acima de 55.976,16 27,5

4.257,57

10.432,32

7.633,51

Base de cálculo (R$)

Até 33.919,80

De 33.919,81 até 45.012,60

De 45.012,61 até 55.976,16

Acima de 55.976,16

Alíquota (%)

-

15

22,5

27,5

Parcela a deduzir do IRPF (R$)

-

5.087,97

Acima de 111.952.32 30

8.463,91

13.231,13

11.262,72

Tabela Atual

Tabela Proposta

A elevação da faixa de isenção para R$ 33.919,80, ou R$ 2.826,65 mensais aproxima bastante esse limi-
te do mínimo existencial (medido pelo DIEESE em R$ 3.518,51 mensais para uma família de 4 pessoas), 
além de beneficiar todas as demais faixas de renda na medida em que a parcela de rendimentos de 
todos nesta faixa é suprimida. Como compensação à desoneração, optamos pela introdução de uma 
faixa adicional, acima do limite de 10 salários mínimos mensais, com uma pequena elevação de alíquo-
ta nominal de 27,5% para 30%. Importante frisar que o balanço entre a desoneração da faixa inferior 
e o acréscimo na faixa superior só produz efeitos de incremento da tributação para as faixas de renda 
superiores, de modo progressivo, tendo por efeito apenas uma leve sobretaxação das rendas de uma 
pequena parcela dos contribuintes (menor que 3% do total de contribuintes). Os efeitos destas medi-
das na arrecadação global do tributo pode ser verificados nas tabelas a seguir:

Balanço entre a Supressão da Primeira Faixa de Tributação e a Exclusão do Modelo Simplificado

R$ 22.847,76Faixa de 7,5% (a expurgar)

Limite
Inferior

R$ 33.919,80

Limite
Superior

R$ 11.072,04

Faixa de
Renda

R$ 830,40

Renúncia por
Contribuinte

Balanço entre a Supressão da Primeira Faixa de
Tributação e a Exclusão do Modelo Simplificado

Alíquota 7,5%

Renda
Tributável

Arrecadação
Efetiva

Alíquota
Efetiva Renúncia

Desconto
Padrão

Excl. Desc.
Padrão

Alíquota 15%

Alíquota 22,5%

Alíquota 27,5%

Acréscimos/Decréscimos

Número
Declarantes

227,16

168,15

126,57

808

2,16

5,06

6,88

127,4

0,95%

3,01%

5,44%

15,77%

6.123.411

3.250.838

1.924.400

5.228.880

-2,16

-2,69

-1,59

-4,34

-10,78

18,35

14,55

37,68

0,55

0,79

5,94

7,28

141,5

39,6

101,9

110,4

8,5

(imposto devido)

(em R$ bilhões)

(em R$ bilhões)

((2,5%/30%) x arr ac 10 SM)

(projetado R$ bilhões)

Arrecadação total

Arrecadação até 10 sm

Arrecadação acima de 10 sm

Arrecadação acima de 10 sm com alíquota de 30%

Acréscimo de arrecedação

Acréscimo da faixa com alíquota de 30%
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R$ 22.847,76Faixa de 7,5% (a expurgar)

Limite
Inferior

R$ 33.919,80

Limite
Superior

R$ 11.072,04

Faixa de
Renda

R$ 830,40

Renúncia por
Contribuinte

Balanço entre a Supressão da Primeira Faixa de
Tributação e a Exclusão do Modelo Simplificado

Alíquota 7,5%

Renda
Tributável

Arrecadação
Efetiva

Alíquota
Efetiva Renúncia

Desconto
Padrão

Excl. Desc.
Padrão

Alíquota 15%

Alíquota 22,5%

Alíquota 27,5%

Acréscimos/Decréscimos

Número
Declarantes

227,16

168,15

126,57

808

2,16

5,06

6,88

127,4

0,95%

3,01%

5,44%

15,77%

6.123.411

3.250.838

1.924.400

5.228.880

-2,16

-2,69

-1,59

-4,34

-10,78

18,35

14,55

37,68

0,55

0,79

5,94

7,28

141,5

39,6

101,9

110,4

8,5

(imposto devido)

(em R$ bilhões)

(em R$ bilhões)

((2,5%/30%) x arr ac 10 SM)

(projetado R$ bilhões)

Arrecadação total

Arrecadação até 10 sm

Arrecadação acima de 10 sm

Arrecadação acima de 10 sm com alíquota de 30%

Acréscimo de arrecedação

Acréscimo da faixa com alíquota de 30%

No balanço das medidas, temos a projeção de acréscimos de R$ 7,28 bi com a eliminação da declaração 
simplificada e de R$ 8,50 bi com a criação da alíquota de 30% na faixa superior a 10 salários mínimos. 
Em contrapartida, temos a renúncia projetada em R$ 10,78 bi com a supressão da primeira faixa de 
tributação. No geral, as medidas projetam um ganho de arrecadação da ordem de R$ 5 bilhões.

Ajustes nas Deduções Legais - Ampliação do Limite de Dedução para Despesas com Instrução

Uma das maiores necessidades que se impõe ao País é a qualificação educacional da população como 
fator de promoção social e ganho de produtividade na atividade econômica. Infelizmente, o Estado tem 
severas limitações para oferecer qualificação de qualidade a todos, o que leva, sobretudo, a classe mé-
dia a arcar integralmente por meio de seus rendimentos particulares com as despesas com instrução. 
Sempre a partir dos dados de 2015, podemos projetar os efeitos da ampliação do limite de dedução 
para despesas com educação dos R$ 3.561,50 anuais (DIRPF 2016/15) para o valor equivalente a meio 
salário mínimo mensal, à época R$ 394,00, ou R$ 4.728,00.

Em 2015, as deduções com instrução somaram R$ 20,78 bilhões. A majoração do limite de dedução em 
32,75%, conforme proposto, elevaria essa renúncia para algo próximo de R$ 3,4 bilhões, se considerar-
mos que, em média, os contribuintes elevarão suas deduções em 50% da diferença possível.

A ideia central é que esta dedução seja calibrada à medida que os demais ajustes propostos sejam 
aferidos, de fato, na arrecadação, compensando-se integralmente os ganhos produzidos pelas medidas 
propostas no Item 1, estimados em R$ 5 bilhões.

O conjunto de medidas, enfim, pode evitar a tributação da baixa renda (até 3 salários mínimos) e aliviar 
a tributação da renda média (entre 3 e 10 salários mínimos), compensando estes benefícios com uma 
leve tributação adicional daqueles que efetivamente podem e devem contribuir com um pouco mais, 
seja pelo nível, seja pela qualidade da renda. Enfim, temos a proposição de um conjunto de medidas 
que independe de alteração constitucional ou de lei complementar e que pode tornar, no curto prazo, 
a tributação da pessoa física mais simples e justa, com ganhos diretos relativos à distribuição de renda 
e ao custo administrativo das empresas e do Estado e com efeitos sobre a atividade econômica, como 
efeito indireto dos acertos da tributação.

3ª MEDIDA - SIMPLIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS

Os regimes tributários simplificados são bastante adequados às economias em desenvolvimento, como 
a brasileira. Se configurados de forma correta, são mecanismos de incentivo ao empreendedorismo, à 
competitividade e à adimplência voluntária dos contribuintes.

Há um conjunto de regimes tributários hoje em vigor no Brasil – MEI, SIMPLES e Lucro Presumido. 
Ocorre que as transformações de nossa economia e as alterações legais processadas ao longo do tem-
po acabaram por afastar esses regimes de seu propósito. O sistema brasileiro possui uma série de 
distorções que causam desequilíbrio no mercado concorrencial, desencorajam o crescimento das em-
presas e favorecem a elisão fiscal. É fundamental remodelar esses sistemas para que o Brasil ganhe em 
produtividade e competitividade e para que o sistema tributário se torne mais simples e mais justo.

DISTORÇÕES DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS SIMPLIFICADOS

Antes de abordarmos cada uma das incongruências do regime de tributação simplificada no Brasil, é 
necessário dimensionar o que significa sua aplicação como renúncia tributária:

2006

11,1

19,5
25,6 23,3

31 30

41,2

61,7

72,4 74,5

82,9 80,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Renúncia de Receita - Simples Nacional (em R$ bilhões)

Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório de Gastos Tributário anexos as Leis Orçamentárias de 2006 a 2018

Em 2015, a renúncia advinda do Simples Nacional somou R$ 82,9 bilhões, ou mais da metade do déficit 
orçamentário corrente. Pelo gráfico anterior, fica também evidente que esta renúncia pronunciada é 
crescente. Vamos aos problemas encontrados nos regimes especiais:
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Fonte: * Estatísticas SN (2018) / ** Dados Setoriais RFB (2009-2013)

- Os limites para permanência nos regimes especiais são elevados:

REGIME TRIBUTÁRIO

Microempreendedor
Individual *

FATURAMENTO

Até R$ 81.000

Nº EMPRESAS

6.944.065

PROPÓSITO

Formalização das pessoas que realizam,
individualmente ou com até um funcionário,
micronegócios empresariais.

Lucro Presumido ** Até R$ 78.000.000 1.092.684
Simplificação para apuração de
tributos devidos.

Simples Nacional * Até R$ 4.800.000 4.889.711
Simplificação tributária das micro
e pequenas empresas.

Lucro Real **

Fonte: * Estatísticas SN (2018) / ** Dados Setoriais RFB (2009-2013)

Sem limite 155.312Regime ordinário

Comparativamente, o limite do regime simplificado brasileiro, se considerarmos apenas o SIMPLES, se 
coloca muito acima do praticado em outros países:

0,00

Brasil

México

Canadá

Reino Unido

Colômbia

Estados Unidos

Argentina

2.000,00 4.000,00 6.000,00

Limite do Regime Simplificado (em R$ mil)

- O lucro acima da presunção não é tributado: estimativa de R$ 120 Bilhões anuais*
( *Grandes Números das Declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2016)

- Fragmentação de PJ (controladas ou coligadas) – Planejamento Tributário Indesejado: a soma da 
receita bruta dos grupos empresariais ultrapassa, com frequência, o limite do lucro presumido

- “Pejotização” nas atividades personalíssimas em conflito com o princípio da Isonomia

Exemplo de disformidade na tributação:

Adesão de ADVOGADOS ao SIMPLES

2014 – antes da Adesão

(em 2015 Lei Complementar nº 147 incluiu atividades de natureza intelectual exercidas por profissionais autônomos:
advocacia,  dontologia, medicina, publicidade, corretagem de imóveis e de seguros, etc)

Perda na Arrecadação Percentual2015 – no SIMPLES

R$ 547 Mi R$ 204 Mi 37%R$ 342 Mi

Adesão de CORRETORES ao SIMPLES

2014 – antes da Adesão Perda na Arrecadação Percentual2015 – no SIMPLES

R$ 622 Mi R$ 303 Mi 49%R$ 319 Mi

(Em 2015 Lei Complementar 147 incluiu atividades de natureza intelectual exercidas por profissionais autônomos: advo-
cacia,  odontologia, medicina, publicidade, corretagem de imóveis e de seguros, etc)

- Sobreposição de faixas de faturamento de regimes diferentes: migração progressiva para regimes 
menos onerosos como instrumento de elisão fiscal:

Adesões ao SIMPLES 2010 a 2014

Ano
Empresas migradas de

outro Regime Tributário
Total

2010 133.286 109.305 82% 23.981 18%

2011 124.570 98.461 79% 26.109 21%

2012 127.671 101.783 80% 25.888 20%

2014 125.064 102.055 82% 23.009 18%

2013 118.769 93.050 78% 25.719 22%

Empresas Novas

- Os sistemas não têm limite de tempo de permanência: desestímulo ao crescimento das empresas

- A tributação do MEI não é suficiente sequer para a formação de poupança suficiente à concessão do 
benefício de aposentadoria: agravamento do déficit previdenciário

- Os regimes de lucro presumido e lucro real têm, geralmente, carga efetiva muito próxima e lidam com 
a mesma complexidade para cumprir com suas obrigações acessórias, de modo que sua convivência é 
injustificada.

- A carga tributária efetiva produzida pelo SIMPLES merece melhor gradação (pouca gradação nas pri-
meiras faixas com elevação abrupta nas faixas superiores) para adequação progressiva da empresa e 
incentivo ao seu crescimento e adimplemento espontâneo.

No exemplo a seguir, tomamos uma empresa comercial para demonstrar como se dá a evolução da 
carga tributária com a evolução do faturamento, com foco nas faixas de transição do SIMPLES para o 
regime ordinário:
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Para um faturamento de R$ 3,6 milhões

% Valor

0,39% R$ 1.184,04

1,82% R$ 5.465,46

4,79% R$ 14.371,50

% Valor

0,65 R$ 1.950,00

3,00% R$ 9.000,00

18,00% R$ 54.000,00

%

Faturamento 12 meses

Atividade comercial

Faturamento mensal

Folha de pagamento

Lucro apurado

Tributos sobre a receita

R$ 3.600.000,00

R$ 300.000,00

R$ 75.000,00

R$ 30.000,00

PIS

COFINS

ICMS*

Valor

LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO SIMPLES

1,65% R$ 4.950,00

7,60% R$ 22.800,00

18,00% R$ 54.000,00

% Valor

0,79% R$ 2.359,50

0,50% R$ 1.501,50

% Valor

15,00% R$ 4.000,00

9,00% R$ 3.240,00

%Tributos sobre o lucro

IRPJ**

CSLL

Valor

15,00% R$ 5.500,00

9,00% R$ 2.700,00

% Valor

6,01% R$ 18.018,00

- -

% Valor

20,00% R$ 15.000,00

3,00% R$ 2.250,00

%Tributos sobre o lucro

Alíquota efetiva

CPP

RAT

Valor

20,00% R$ 15.000,00

3,00% R$ 2.250,00

- -5,80% R$ 4.350,00Terceiros 5,80% R$ 4.350,00

R$ 42.900,00

-R$ 7.275,00

Simples apurado

DeduçãoPara o simples

ICMS

11,88% R$ 35.625,0031,26% R$ 93.790,0037,18% R$ 111.550,00

Para um faturamento de R$ 4,2 milhões

% Valor

1,16% R$ 4.076,45

5,37% R$ 18.799,55

4,79% R$ 14.370,00

% Valor

0,65 R$ 2.275,00

3,00% R$ 10.500,00

18,00% R$ 63.000,00

%

Faturamento 12 meses

Atividade comercial

Faturamento mensal

Folha de pagamento

Lucro apurado

Tributos sobre a receita

R$ 4.200.000,00

R$ 350.000,00

R$ 87.500,00

R$ 35.000,00

PIS

COFINS

ICMS*

Valor

LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO SIMPLES

1,65% R$ 5.775,00

7,60% R$ 26.600,00

18,00% R$ 63.000,00

% Valor

2,57% R$ 8.977,50

1,90% R$ 6.650,00

% Valor

15,00% R$ 5.000,00

9,00% R$ 3.780,00

%Tributos sobre o lucro

IRPJ**

CSLL

Valor

15,00% R$ 6.750,00

9,00% R$ 3.150,00

% Valor

8,00% R$ 27.996,50

- -

% Valor

20,00% R$ 17.500,00

3,00% R$ 2.625,00

%Tributos sobre o lucro

Alíquota efetiva

CPP

RAT

Valor

20,00% R$ 17.500,00

3,00% R$ 2.625,00

- -5,80% R$ 5.075,00Terceiros 5,80% R$ 5.075,00

R$ 80.870,00

-R$ 31.500,00

R$ 9.000,00

Simples apurado

DeduçãoPara o simples

ICMS

16,68% R$ 58.370,0031,36% R$ 109.755,0037,28% R$ 130.475,00
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Para um faturamento de R$ 4,8 milhões

% Valor

1,16% R$ 4.658,80

5,37% R$ 21.485,20

18,00% R$ 72.000,00

% Valor

0,65 R$ 2.600,00

3,00% R$ 12.000,00

18,00% R$ 72.000,00

%

Faturamento 12 meses

ATIVIDADE COMERCIAL - ANEXO I SN

Faturamento mensal

Folha de pagamento

Lucro apurado

Tributos sobre a receita

R$ 4.800.000,00

R$ 400.000,00

R$ 100.000,00

R$ 40.000,00

PIS

COFINS

ICMS*

Valor

LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO SIMPLES

1,65% R$ 6.600,00

7,60% R$ 30.400,00

18,00% R$ 72.000,00

% Valor

2,57% R$ 10.260,00

1,90% R$ 7.600,00

% Valor

15,00% R$ 6.000,00

9,00% R$ 4.320,00

%Tributos sobre o lucro

IRPJ**

CSLL

Valor

15,00% R$ 8.000,00

9,00% R$ 3.600,00

% Valor

8,00% R$ 31.996,00

- -

% Valor

20,00% R$ 20.000,00

3,00% R$ 3.000,00

%Tributos sobre o lucro

Alíquota efetiva

CPP

RAT

Valor

20,00% R$ 20.000,00

3,00% R$ 3.000,00

- -5,80% R$ 5.800,00Terceiros 5,80% R$ 5.800,00

R$ 76.000,00

-R$ 31.500,00

R$ 72.000,00

Simples apurado

DeduçãoPara o simples

ICMS

29,13% R$ 116.500,0031,43% R$ 125.720,0037,35% R$ 149.400,00

Para um faturamento de R$ 6,0 milhões

% Valor

- -

- -

- -

% Valor

0,65 R$ 3.250,00

3,00% R$ 15.000,00

18,00% R$ 90.000,00

%

Faturamento 12 meses

ATIVIDADE COMERCIAL - ANEXO I SN

Faturamento mensal

Folha de pagamento

Lucro apurado

Tributos sobre a receita

R$ 6.000.000,00

R$ 500.000,00

R$ 125.000,00

R$ 50.000,00

PIS

COFINS

ICMS*

Valor

LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO SIMPLES

1,65% R$ 8.250,00

7,60% R$ 38.000,00

18,00% R$ 90.000,00

% Valor

- -

- -

% Valor

15,00% R$ 8.000,00

9,00% R$ 5.400,00

%Tributos sobre o lucro

IRPJ**

CSLL

Valor

15,00% R$ 10.500,00

9,00% R$ 4.500,00

% Valor

- -

- -

% Valor

20,00% R$ 25.000,00

3,00% R$ 3.750,00

%Tributos sobre o lucro

Alíquota efetiva

CPP

RAT

Valor

20,00% R$ 25.000,00

3,00% R$ 3.750,00

- -5,80% R$ 7.250,00Terceiros 5,80% R$ 7.250,00

-

-

-

Simples apurado

DeduçãoPara o simples

ICMS

- -31,53% R$ 157.650,0037,45% R$ 187.250,00
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A última faixa do SIMPLES, entre R$ 3,6 milhões e R$ 4,8 milhões anuais foi concebida, de fato, como 
uma transição entre as faixas anteriores e o limite do sistema. Parece-nos, no entanto, que a gradação 
muito abrupta nesta faixa, em contraste com a tímida gradação nas faixas anteriores, deve ser corrigida 
por meio da majoração leve e gradativa das alíquotas relativas do IRPJ e CSLL de cada faixa para que 
tenhamos, ao final, uma transição mais uniforme ao longo de todo percurso do SIMPLES.

Importante ressaltar que a projeção se refere apenas à comercial. Outras atividades com margens de 
lucro distintas certamente apresentarão curvas de progresão da tributação bastante diferentes. Esta 
análise de todo conjunto de tabelas do Simples será construída futuramente de modo a aprimorar as 
conclusões da proposta. 

O quadro-resumo a seguir mostra as obrigações acessórias inerentes a cada regime. Fica evidente que 
a convivência dos regimes do Lucro Presumido e do Lucro Real, como medida de simplificação, não se 
justifica.

LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO SIMPLES

NãoSimECD – Escrituração Contábil Digital (IN RFB 1.420/2013)1

2

3

4

5

6

7

8

9

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA / REGIME TRIBUTÁRIO

Sim

NãoSimECF – Escrituração Contábil Fiscal  (IN RFB 1.536/2014) Sim

NãoSimEFD - Contribuições (IN RFB 1.052/2010) Sim

NãoSimEFD – ICMS IPI (IN RFB 1.371/2013 e 1.652/2016) Sim

NãoSimDCTF - Mensal  (IN RFB 1.599/2015) Sim

SimSimDCTF Web (IN RFB 1.787/2018) Sim

SimSimDIRF - Anual (IN RFB 1.757/2017) Sim

SimSimGFIP - Mensal  (IN RFB 925/2009) Sim

SimNãoDASN (Resolução CGSN Nº 94/2011) Não

Carga tributária por regime de tributação

FATURAMENTO

C
A

RG
A

 E
FE

TI
VA

40,0%

32,5%

25,0%

17,5%

10,0%

R$ 3.000.000,00

11,88%

16,68%

29,13%

31,26% 31,36% 31,43% 31,53%

37,18% 37,28% 37,35% 37,45%

R$ 3.750.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 5.250.000,00 R$ 6.000.000,00

Simples Lucro Resumido Lucro Real

SOLUÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS

1. Tornar o Regime Ordinário do Lucro Real mais Simples (alteração da Lei 8.541/1992)

• Extinção do Regime do Lucro Presumido;

• Simplificação das obrigações acessórias e eliminação das declarações redundantes; 

• Informatização completa da prestação de informações fiscais;

• Simplificação do Registro e Legalização de Empresas;

• Racionalização do Processo Administrativo Fiscal.

2. Adequações do Simples Nacional (alteração da Lei Complementar 123/2006)

• Tratamento da última faixa do Simples Nacional (de R$ 3,6 a R$ 4,8 milhões) como faixa transi-
tória, com tempo-limite de permanência definido;

• Correção das alíquotas correspondentes ao IRPJ e CSLL das faixas do SIMPLES para uma gra-
dação mais correta da carga tributária efetiva na medida em que cresce o faturamento, com 
efeitos de incentivo ao crescimento da empresa e sua migração para o regime ordinário e de 
redução da regressividade no sistema oriunda da isenção de tributação de lucros distribuídos 
obtidos num sistema de benefício fiscal;

• Impedir a formação de grupos empresariais com fragmentação de PJ em regime simplificado;

• Criar mecanismos de incentivo à inovação e qualificação como estímulo à competitividade e 
crescimento das micro e pequenas empresas;

• Criar mecanismos de incentivo à migração para o regime ordinário:

 - Créditos tributários concedidos como um percentual dos investimentos realizados;

 - Empréstimos subsidiados;

 - Depreciação acelerada de ativos;

 - Ampliação de acesso a crédito especial.

. ADEQUAR O MEI PARA EQUILÍBRIO DO SISTEMA 
PREVIDENCIÁRIO.

. TORNAR O SIMPLES O ÚNICO REGIME ESPECIAL, MAIS 
ABRANGENTE E JUSTO.

. INCENTIVAR A SAÍDA DO REGIME ESPECIAL POR MEIO DO 
CRESCIMENTO LEGAL DAS EMPRESAS 

. TORNAR O REGIME GERAL MAIS SIMPLES
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3. Adequação do Sistema de Microatividade Empresarial – MEI (alteração da Lei Complementar 
123/2006)

• Limitar o faturamento a 5 salários mínimos:

 - Incentivo à formalização sem distorcer o mercado de trabalho;
 - Renda média no Brasil em 2017 foi de R$ 1.268 (1,3 SM) segundo o IBGE.

• Programa de capacitação permanente (parceria com Sistema S) – Conceitual e Técnico;

• Acesso a todos os direitos previdenciários com pagamento proporcional (entre 10 e 20% do 
salário mínimo, conforme faixa);

• Incentivo à formação de Incubadoras ou Cooperativas para estimular o crescimento.

4. Criação de Políticas Específicas de Atendimento e Cobrança na Administração Tributária para Con-
tribuintes Submetidos a Regimes Especiais (normas da RFB)

• Controlar com efetividade a participação e permanência no regime especial;

• Instituir atendimento especializado para migração de regime simplificado para regime 
ordinário;

• Estabelecer cobrança especial voltada à conformidade das obrigações tributárias para as 
ME e EPP.

5. Tributação da distribuição de lucros excedentes (apurados contabilmente) da presunção

• Revogação do § 2º do art. 14 da LC 123/2006

Art. 14.  Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração 
de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titu-
lar ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Sim-
ples Nacional, salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços 
prestados.

§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante 
da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de de-
zembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, 
ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído 
do valor devido na forma do Simples Nacional no período.

§ 2º O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídi-
ca manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.

ESTA MEDIDA COMPENSA, EM PARTE, A AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS 
NO BRASIL, COM A VANTAGEM DE NÃO SERVIR COMO DESESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO, 
ATINGINDO APENAS O LUCRO EXCEDENTE, QUE NÃO SOFRE QUALQUER TRIBUTAÇÃO NA PJ.

Resultados esperados para  a arrecadação com o aprimoramento dos regimes simplificados

Tributação da parcela do lucro que ultrapassar a presunção * R$ 15,6 bi

Extinção do lucro presumido com simplificação do lucro real** R$ 3,1 bi

Ajustes das alíquotas do MEI / SIMPLES*** R$ 1,8 bi

Total R$ 39,5 bi

Incremento de arrecadação como efeito indireto dos ajustes**** R$ 19,0 bi

*Alíquota efetiva média de 13,15% aplicada a 25% dos rendimentos isentos (apenas declarações recebedoras 
de lucros e dividendos), fonte RFB -2015/ ** IRPJ e CSLL fonte RFB-2015 (média da diferença da alíquota efetiva 
média, arred.) / *** 5% da arrecadação com IRPJ - base 2015/*** ajuste MEI = média acréscimo 15% sm x nr. 
MEI) ajuste SN = acréscimo médio 2% para IRPJ/CSLL)/**** acréscimo de 1% na arrecadação
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Fonte: RFB, 2017

1100

1000

900

800

700

600

500
Jan/12 Jan/13 Jan/14 Jan/15 Jan/16 Jan/17

Contencioso Administrativo (em R$ bilhões)

615,47

764,87

880,57

945,92

1032,35 1052,87

4ª MEDIDA - REDUÇÃO DOS CONFLITOS ENTRE O FISCO E OS CONTRIBUINTES: 
MAIOR EFETIVIDADE DA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COMBATE AO 

DEVEDOR CONTUMAZ

Outrora, o grande desafio imposto ao Fisco era o combate do ilícito tributário. Por razões inerentes à 
dinâmica política e econômica brasileira, todavia, um novo desafio se apresenta progressivamente à 
imposição fiscal do Estado. Um crescente número de empresas migrou da simples prática ilícita para 
um planejamento de inadimplência. Estas empresas até cumprem suas obrigações tributárias aces-
sórias, de modo a não se colocarem à mercê da fiscalização, mas fazem da inadimplência fiscal uma 
prática. Apesar de disporem de recursos suficientes, deixam de pagar seus tributos para competirem 
de forma desleal no mercado e alargarem sua margem de lucro.

São os chamados “devedores contumazes” de tributos. Essas empresas utilizam de compensações fictí-
cias e da omissão de informação fiscal de forma usual, valendo-se dos prazos dilatados e das inúmeras 
instâncias recursais administrativas e judiciais para adiar o pagamento de seus débitos fiscais. Quando 
declaram seus débitos ou quando não podem mais recorrer dos lançamentos, são os maiores benefi-
ciários dos sucessivos parcelamentos especiais que, invariavelmente, concedem remissões de juros e 
multas. 

Não raro, quando todos os recursos são julgados e o pagamento da dívida é exigido, o valor devido ao 
Fisco já se coloca muito acima de seu patrimônio. Essas empresas costumeiramente têm seus bens e 
direitos transferidos antes de cobrança ou do levantamento das garantias do crédito e são registradas 
em nome de laranjas. O reflexo do calote também se dá diretamente nos direitos previdenciários e 
trabalhistas de milhões de trabalhadores.

A política do calote pode ser ilustrada pelo volume de recursos em carteira de cobrança que, somada 
ao crédito parcelado, supera os R$ 500 bilhões.

Fica ainda mais evidente ao analisarmos a evolução do contencioso tributário:
   

A  INADIMPLÊNCIA 
CONTUMAZ É CRESCENTE

Nosso rito processual para os processos administrativos fiscais admite até 4 instâncias de revisão ou 
julgamento: a revisão espontânea do contribuinte, o julgamento em primeira instância pelas Delegacias 
Regionais de Julgamento - DRJ, o julgamento em segunda instância pelo Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais - CARF e, em casos específicos, recursos ao Conselho Superior de Recursos Fiscais e ao pró-
prio Ministro da Fazenda. Esgotada a esfera administrativa, o contribuinte ainda conta com a via judicial, 
também em até 4 instâncias: seções judiciárias da Justiça Federal, Tribunais Regionais Federais, Superior 
Tribunal de Justiça e, uma vez suscitada a inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal. Em suma: 
aqueles contribuintes que têm fôlego para a contenda, certamente o farão.

No quadro a seguir podemos localizar o montante de R$ 1.052,87 bilhõe  que “aguarda” julgamento de 
recurso administrativo, bem como os R$ 288,68 bilhões suspensos por processo judicial.

Do valor total com cobrança suspensa em virtude de recurso administrativo, mais de 60%, ou cerca de R$ 
646 bilhões, aguardam julgamento no CARF. O acúmulo de recursos suspensos no CARF se agravou após 
a edição da Súmula Vinculante do STF 21, em 2007, que considerou inconstitucional a exigência de de-
pósito ou arrolamento prévio, de dinheiro ou bens, para admissibilidade de recurso administrativo. Não 
resta, portanto, em nosso ordenamento, qualquer exigência que evite o recurso em segunda instância 
administrativa, mesmo que o recurso configure medida meramente protelatória.

Devedor

Fonte: Estimativa a partir do Relatório de Gestão MF/2018; RFB.

354,14

Exigibilidade Suspensa (Processo Administrativo) 1.052,87

Exigibilidade Suspensa (Processo Judicial) 288,68

Total 1.841,85

Crédito em Cobrança - posição em dez/17 (em R$ bilhões)

Parcelamento 146,16

19,23

57,16

15,67

100,00

%

7,94

Estoque em Delegacias de Julgamento 406,70

Estoque no CARF 646,17

Total da Exigibilidade Suspensa (Proc. Administrativo) 1.052,87

Contencioso Administrativo - posição em dez/17 (em R$ bilhões)

38,36

61,34

100,00

%

Fonte: Estimativa a partir do Relatório de Gestão MF/2018; RFB.
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Fonte: Riscos Fiscais - Anexo V da PLDO 2013 a 2019

Evolução da Dívida Ativa da União sob administração da PGFN - R$ bilhões

Exercício

Arrecadação

Estoque

Taxa de Insucesso

Realização

2012

11,63

1.168,28

99,00 %

1,00 %

2013

23,46

1.273,18

98,16 %

1,84 %

2014

19,15

1.389,13

98,62 %

1,38 %

2015

13,21

1.585,91

99,17 %

0,83 %

2016

13,39

1.844,96

99,27 %

0,73%

2017

20,62

1.995,63

98,97 %

1,03 %

APENAS 1% DA DÍVIDA ATIVA É EFETIVAMENTE 
ARRECADADA. 

A COBRANÇA NA RECEITA FEDERAL, ANTES DA 
INSCRIÇÃO, TEM ÍNDICES DE 51%.

O PRAZO PARA COBRANÇA ADMINISTRATIVA 
DEVE SER ELEVADO DE 180 PARA 360 DIAS.

São quase R$ 2 trilhões em créditos tributários em cobrança na Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal, praticamente incobráveis, dinheiro suficiente para equilibrar o orçamento da União por mais de 
uma década.

Os dados históricos apontam, de forma inequívoca, que a cobrança administrativa é sempre mais efe-
tiva. Quanto mais célere a cobrança, melhor a qualidade do crédito. O sistema precisa ser ajustado 
para que o crédito tributário seja efetivamente revertido em arrecadação, primeiro como forma de 
distribuir a tributação de forma mais equânime, depois como proteção a atividade econômica legal.

No quadro a seguir, podemos visualizar o quanto nosso contencioso tributário administrativo é exces-
sivo e ineficaz ao compará-lo, em termos de percentual do PIB (números de 2011), com o de outros 
países.

Ainda que o crédito prospere após os recursos, resta cobrá-lo. Uma vez frustrada a cobrança no âmbito 
da Receita Federal, o crédito deve ser inscrito em dívida ativa da União. Pelos motivos já elencados, a 
qualidade do crédito que chega à cobrança da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é, via de regra, 
muito ruim. A seguir, temos um quadro com os dados da arrecadação efetiva deste crédito:

Notas: (1) Não há processo administrativo tributário no país. (2) O dado para o México se refere a 2009. 

Fonte : OCDE (2013) e RFB http://nefgv.com.br/files/upload/2014/12/10/o-elevado-grau-de-litigiosidade-tributaria-no-brasil.pdf

País

África do Sul

Argentina

Bulgária

Canadá

Chile

Chipre

Colômbia

Coreia

Estados Unidos

Brasil (OCDE 2011)

Contencioso tributário
administrativo/PIB

0,36

0,11

0,04

0,79

0,09

0,05

0,22

0,01

0,44

País

Hungria

Indonésia

Itália1

Malta

México2

Nova Zelândia

Romênia

Rússia

Contencioso tributário
administrativo/PIB

0,19

0,18

6,88

1,99

0,21

0,01

0,53

1,23

Brasil (RFB 2014) 12,04

Mediana dos países 0,20

0,01

Relação entre Contencioso Tributário Administrativo e PIB (Comparativo 2011)
SOLUÇÕES PARA O COMBATE DA INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ

Não há solução mágica e universal para a correção do sistema. Sempre haverá quem opere à sua mar-
gem. Contudo, não é admissível numa economia razoavelmente desenvolvida que tenhamos taxas de 
inadimplência como as que convivemos atualmente.

Um mecanismo que certamente evitaria recursos protelatórios e aceleraria a cobrança do crédito tri-
butário seria a obrigatoriedade de renúncia ao processo judicial para interposição de recurso ao CARF, 
assim como ocorre no juízo arbitral.

Para tanto, bastaria a alteração do Decreto 70.235/72, recepcionado pela Carta Magna de 1988 com 
força de lei ordinária. Concomitantemente, para que a alteração não implique o efeito indesejado de 
uma corrida maciça ao poder judiciário, é preciso fazer a revisão do voto de qualidade no âmbito do 
CARF. Esta medida serviria para calibrar as perspectivas reais de sucesso do recurso administrativo de 
modo a incentivar, efetivamente, a renúncia ao processo judicial.

QUAIS AS RAZÕES DA ALTERAÇÃO?

• Quanto mais cedo o contencioso se encerra, maior a efetividade da cobrança;

• Desburocratização e simplificação com redução dos custos tributários;

• Após a inscrição em Dívida Ativa, as chances de recebimento são sempre reduzidas;

• Trata-se de prática tributária já implementada em outros países e coerente com a estrutura de 
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julgamento dos processos administrativos fiscais da Administração Tributária brasileira;

• Não há ofensa ao princípio do contraditório, obstáculo ao direito de petição ou supressão do 
direito de recorrer: o contribuinte preserva a faculdade de escolher entre o processo Adminis-
trativo ou Judicial, com duplo grau recursal garantido;

• A medida reduzirá a quantidade de recursos protelatórios no contencioso administrativo e per-
mitirá a utilização mais eficiente dos servidores públicos da Administração Tributária da União;

• A medida desafogará o Poder Judiciário – dados do CNJ de 2016 dão conta que, ao todo, 38% 
das ações pendentes de julgamento são de execução fiscal;

• Estímulo ao adimplemento voluntário, reduzindo o montante das multas tributárias e trazendo 
à sociedade maior sensação de justiça fiscal.

RESULTADOS ESPERADOS NA ARRECADAÇÃO 

Débitos Administrados na RFB (em R$ bilhões)

Situação dos débitos

Devedor

Exigibilidade Suspensa (Proc. Admin.)

Exigibilidade Suspensa (Proc. Judiciais)

Parcelamento

TOTAL

Potencial de Arrecadação Anualizado {[(1.052,87 x 11,13%) / 60] x 12}

Dezembro 2017

354,14

1.052,87

288,68

146,16

1.841,85

Participação
Dezembro/17

19,23 %

57,16 %

15,67 %

7,94 %

100,00 %

Participação média
de 2013 a 2017

12,44%

62,01%

14,42%

11,13%

100,00%

23,4 bilhões/ano

Potencial de Arrecadação Anual = {[(PmP x ExSPA)/60]x12}

Onde: PmP: Participação Média dos Parcelamentos / ExSPA = Exigibilidade Suspensa (Proc. Administrativos)

5ª MEDIDA - TRIBUTAÇÃO DE BENS DE LUXO E ALTO VALOR - 
EMBARCAÇÕES E AERONAVES

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, é o tributo que incide sobre a pro-
priedade de veículos automotores, cobrado anualmente pelos estados e pelo Distrito Federal, e surgiu 
como substituto da antiga Taxa Rodoviária Única, TRU, e não tem relação direta com prestação de 
serviço público específico como tinha sua antecessora, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro 
em 1969, e vinculada ao uso, manutenção e crescimento da malha viária nacional no contexto de sua 
criação.

TRU

Vigência: 1969 - 1984

Vinculada ao uso, manutenção e crescimento da malha viária

Base de incidência: Veículos automotores

Arrecadação: Estados, Distrito Federal e Municípios

Produto da arrecadação: 60% Estados,
Distrito Federal e Municípios e 40% União (DNER)

Produto da arrecadação: 50% Estados e 50% Municípios.
100% Distrito Federal

IPVA

Vigência: 1985 em diante

Não vinculado

Base de incidência: Veículos automotores

Arrecadação: Estados e Distrito Federal

OBSTÁCULOS À TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 
A abrangência para incidência do IPVA é discutida doutrinária e jurisprudencialmente para alcançar 
tanto veículos rodoviários quanto aeroviários e aquaviários e podemos identificar o tripé principal:

 1. a origem do tributo – sucessor da TRU;
 2. a definição de veículo automotor;
 3. a competência tributária para legislar sobre a matéria.
Aeronave, embarcação e veículo automotor são espécies distintas em sua essência e definição e não 
podem ser equiparadas para efeito de tributação por parte dos estados, sendo que o legislador consti-
tucional ao prever o IPVA restringiu apenas aos veículos automotores terrestres.

AERONAVE

Lei 7.565/86
Código Brasileiro de Aeronáutica

Art. 106

EMBARCAÇÃO

Lei 2.180/54
Tribunal Marítimo

Art. 11, § único e suas alíneas

VEÍCULO AUTOMOTOR

Lei 9.503/97
Código Trânsito Brasileiro

Anexo I

A União detém a competência exclusiva para legislar sobre direito aeronáutico e direito marítimo, 
além de ser responsável pelo registro dos veículos aquaviários e aeroviários. Se cabe à União legislar e 
manter o registro, compete, por conseguinte, a instituição de tributo sobre a propriedade e uso de ae-
ronaves e embarcações. Trata-se de tributação de bens de valor muito superior, em média, aos veículos 
automotores sujeitos ao IPVA e cuja utilização, na maioria dos casos, se destina ao lazer, com impactos 
ambientais e sem caráter de essencialidade.
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A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE, POSSE E USO DE AERONAVE E EMBARCAÇÃO

A nossa proposta se baseia no caráter vinculante do uso das receitas arrecadadas a um objeto específi-
co de modernização da infraestrutura de transporte do País. A instituição do IPVA como imposto afas-
tou a tributação sobre veículos automotores do objetivo original da tributação vinculada à manuten-
ção e crescimento da malha viária nacional. O produto da arrecadação do IPVA, hoje, é integralmente 
incorporado ao caixa dos estados e municípios para pagamento de suas despesas correntes, sobretudo 
diante das dificuldades crescentes destes entes para manutenção de seu equilíbrio fiscal. 

A necessidade do estabelecimento de políticas públicas estratégicas de ampliação e aprimoramento da 
infraestrutura nacional como benefício geral à população e fomento à atividade produtiva, além do ca-
ráter parafiscal da tributação sobre objetos de luxo, justifica a criação pela União de uma contribuição 
sobre a propriedade, posse e uso de embarcações e aeronaves para:
 

• ampliar e modernizar as redes ferroviárias e aquaviárias para reorientar o escoamento da 
produção;

• desenvolver a regionalização da aviação;

• desenvolver e expandir o transporte público de massa nos grandes centros urbanos;

• planejar e implantar os trens de alta velocidade interestaduais;

• planejar e ampliar as políticas públicas de acessibilidade;

• planejar, acrescer e aperfeiçoar o transporte público coletivo e estrutura viária nos municípios.

O fato de ser uma contribuição administrada, fiscalizada e arrecadada pela União, que não constitui 
fonte dos fundos de participação dos estados e municípios, é compensada pela vinculação dos recursos 
à aplicação em infraestrutura com benefício diretamente direcionado a estes entes, constituindo, de 
fato, uma repartição tributária indireta pela injeção de recursos nas obras necessárias a cumprir o seu 
objeto, com alívio do orçamento dos estados e municípios para aplicação nesta finalidade.

A tributação de bens de luxo e de alto valor, principalmente os destinados ao esporte e lazer, como 
jet-ski, barcos, lanchas, aviões, helicópteros e learjets, terá efeito localizado sobre uma pequeníssima 
parcela da população que pode e deve ser tributada pelo consumo supérfluo, permitindo um melhor 
balanço da arrecadação com o incremento da participação relativa da tributação sobre propriedade no 
cômputo geral da arrecadação. Diante da necessidade de incremento do investimento sem sacrifício 
do setor produtivo ou aumento da carga tributária sobre o consumo, a instituição da Contribuição é 
um caminho factível que aponta, inclusive, para a diminuição da regressividade de nosso sistema tri-
butário.

Já em relação à composição da carga tributária bruta não se espera impacto expressivo. Em 2015, a 
arrecadação com IPVA somou pouco mais de R$ 36 bilhões, o que equivaleu a 1,88% da arrecadação 
total.

A proposta visa tributar apenas a propriedade ou a posse de bens de luxo e alto valor sem impacto 
na cadeia produtiva. A alíquota, isentos as aeronaves e embarcações de interesse social e econômico, 

pode ser instituída com alíquota única de 4%, a exemplo da média praticada para o IPVA.
Estima-se que o conjunto de aeronaves e embarcações de utilização particular e sem interesse eco-
nômico montante a R$ 120 bilhões, num universo de 2.122 helicópteros, 762 aviões a jato, 1.260 tur-
boélices, 42 aviões anfíbios e 877.692 embarcações, sendo aproximadamente 168.000 só de esporte 
e lazer, no ano de 2017.

NÃO HÁ TRIBUTAÇÃO NO BRASIL SOBRE:

2.122 HELICÓPTEROS

762 AVIÕES A JATO

1.260 TURBOÉLICES

42 AVIÕES ANFÍBIOS 

877.692 EMBARCAÇÕES

COM OS R$ 4,8 BILHÕES ARRECADADOS COM TRIBUTAÇÃO DE 
EMBARCAÇÕES E AERONAVES DE LUXO PODERÍAMOS, POR ANO:

- CONSTRUIR 3.200 KM DE NOVAS RODOVIAS

- RECUPERAR MAIS DE 8.000 KM DE RODOVIAS E VIAS URBANAS

- CONSTRUIR 800 KM DE NOVAS FERROVIAS

- TORNAR NOSSAS CIDADES MAIS ACESSÍVEIS E INCLUSIVAS

Com a aplicação da tributação a uma alíquota de 4%, é possível estimar uma arrecadação anual da 
contribuição sobre a propriedade e posse de embarcações e aeronaves da ordem de R$ 4,8 bilhões, 
que seriam aplicadas diretamente na infraestrutura nacional.
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6ª MEDIDA – ESTRUTURAÇÃO DAS BASES NACIONAIS
DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS

 

O sistema federativo brasileiro, pela multiplicidade de entes (União, 26 estados, Distrito Fe-
deral e 5.570 municípios), depende, para a sua subsistência, da transferência tributária de 
uma região para outra, por intermédio da União. Em virtude desta complexidade e de todos 
os desequilíbrios inerentes, a pressão para desconcentração de receitas na União é crescente, 
em prol do aumento da carga tributária relativa de estados e municípios e da consequente 
autonomia administrativa proporcionada pela melhor distribuição dos recursos tributários. 

Naturalmente, essa desconcentração deve ser tomada como um propósito, não como uma 
tarefa imediata. Fazer tal transição é ao mesmo tempo atribuir mais justiça ao Sistema Tributá-
rio Nacional e fortalecer nosso federalismo. Provavelmente, esta desconcentração, sobretudo 
num cenário de restrição financeira, seja o maior desafio para proposição de uma reforma 
tributária no Brasil.

Gráfico 01: Carga Tributária do exercício 2015

Participação antes das transferências Constitucionais

União

Estados

Municípios

68,27

6,34

26,40

Elaboração própria a partir dos dados publicados (RFB, 2016, p.4)

Entende-se que, em nome da erradicação das diferenças regionais, é necessária a transferên-
cia de renda das regiões mais privilegiadas e beneficiadas pelo desenvolvimento econômico 
para aquelas que, por justificativas socioeconômicas ou estratégicas para o País (preservação 
de recursos naturais, defesa de fronteiras, questões geográficas e demográficas), que ainda 
não têm autonomia financeira pela própria competência tributária. Fonte: RFB (2016, p. 10)

A tarefa que se impõe, portanto, é apontar como se pode conferir maior autonomia aos entes 
políticos, sobretudo aos municípios, deixando-os menos dependentes dos repasses da União 
e dos estados. Ao mesmo tempo, é desejável que essa desconcentração se processe sem au-
mento da carga tributária geral, o que impõe, consequentemente, a redução proporcional da 
carga tributária relativa da União e a redução equitativa da participação dos tributos indiretos, 
cujo caráter regressivo prejudica os mais pobres.

Percebe-se, na apuração de nossa tributação, que a imposição sobre a propriedade está aquém 
da média mundial, enquanto a tributação da produção está entre as mais onerosas do mun-
do. Uma alternativa para aumentar a participação da primeira e reduzir proporcionalmente a 
segunda seria criar condições técnicas e políticas para o aumento da tributação sobre a pro-
priedade, com as premissas da desconcentração e da manutenção da carga tributária geral.

Gráfico 4: Carga Tributária  Propriedade x PIB (Brasil e OCDE) – 2015

Tributação sobre a propriedade em relação ao PIB - 2015
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Gráfico 3: Carga Tributária  Bens e Serviços Brasil x OCDE - 2015 

Tributação sobre bens e serviços em relação ao PIB - 2015
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Fonte: RFB (2016, p. 11)

O Código Tributário Nacional prevê que a base de cálculo dos tributos sobre a propriedade, em 
especial o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), é o valor venal (valor de venda), equi-
valente ao valor de mercado. Entretanto, os administradores municipais não conseguem - por 
razões locais que este trabalho não abordará - que tais valores expressem o objetivo previsto 
na lei. As alíquotas efetivas, inclusive, tendem a ser maiores nos bairros mais pobres em detri-
mento das áreas mais valorizadas de cada município. Tal constatação pode ser observada no 
trabalho empírico de Pessoa (2015, p. 57 e 58), relativo ao município de Araranguá/SC, cujo 
resultado, por indução, poderá retratar a realidade de outros municípios brasileiros.

Mesma distorção se observa na tributação do Imposto Territorial Rural (ITR) que, pela Lei 
9393/1996, atribui ao contribuinte o encargo de valorar o próprio imóvel tributado. Por conse-
quência, há distorções entre os valores reais e os valores declarados num tributo que poderia, 
mediante convênio, atribuir 100% das receitas aos municípios brasileiros. Embora a previsão 
do convênio exista há muito tempo na Constituição, constata-se que poucos municípios o ce- Elaboração própria: ITR Preços dos Imóveis divulgado pelo INCRA x Valores divulgados pelo governo do Estado de SC/ IPTU: 

Estudo de caso nos Municípios do Sul Catarinense Valores venais x Valores de venda.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INCRAxEPAGRI/SC

INCRA, Pauta de valores de Terra Nua para Titulação. 2018.

EPAGRI/SC, Preços de Terra Agrícola (anual). 2018

lebraram. Uma das razões, além dos demais aspectos legais e tecnológicos exigidos, está na 
inexpressividade dos valores arrecadados. O esforço, em geral, não compensa. Uma das al-
ternativas para o enfrentamento do problema inerente às distorções das bases de cálculo dos 
tributos incidentes sobre a propriedade seria a vinculação dessa base à valoração imobiliária, 
sejam urbanos ou rurais. 

Estudo realizado com os municípios catarinenses, Pessoa (2015) e Pessoa b (2018 – a partir de 
pauta de valores da terra nua do INCRA de 2018 em comparação com os preços de agrícola da 
EPAGRE-SC), aponta que apenas a medida de regularização do valor venal das propriedades 
significaria dobrar a arrecadação global dos tributos sobre a propriedade e quadruplicar a 
arrecadação sobre o IPTU. Extrapolando para o restante do País, num cálculo preliminar con-
servador, projeta-se o incremento de pelo menos 107% para a arrecadação do IPTU e 468% na 
arrecadação do ITR, abrindo margem para a redução proporcional na tributação sobre bens e 
consumo.

Valor da terra nua INCRA (por ha)

6.434,27

Variação média  (%)

468,61

Preço anual das terras agrícolas em SC (por ha)

30.151,767

A principal dificuldade de implementar a expectativa legislativa quanto à valoração dos imóveis 
reside das dificuldades políticas locais. A existência de uma base nacional daria uniformidade 
de tratamento, competindo aos municípios a modulação de suas alíquotas às necessidades 
locais e sobre novos paradigmas de autonomia. Também há o problema de municípios que es-
timulam a guerra fiscal com alíquotas ínfimas sobre a propriedade. Deveriam, para tais casos, 
estabelecer alíquotas mínimas gerais para evitar assimetrias no que concerne à aplicação do 
princípio constitucional da capacidade contributiva nas fontes de financiamento do estado.

O mérito da proposta tem fulcro na possibilidade de redução da carga tributária sobre bens e 
consumo, tributos de características regressivas que incidem com maior peso sobre os mais 
pobres, além de conferir a maior autonomia financeira para muitos municípios, restringindo 
as transferências para compensações justificadas. 

31,69

Arrecadação (2015)
em (R$ bi)

1,10

Tributação do IPTU Arrecadação de 2016

Tributação do ITR Arrecadação de 2016

IPTU – Incremento esperado

ITR – Incremento esperado

Expectativa de acréscimo

Tributação do ITR Arrecadação de 2016

Projeção de
Incremento para

Arrecadação (R$ bi)

33,90

5,15

39,05
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Outro aspecto da proposta, para o Imposto Territorial Rural, é a necessidade de se migrar o 
lançamento do ITR, da modalidade de lançamento por homologação para a modalidade por 
declaração. A base de cálculo seria uma informação que estaria prestabelecida. O contribuinte 
deveria tão somente declarar, como faz atualmente, a utilização do imóvel. A alteração da Lei 
9393/1996 em alguns de seus dispositivos seria suficiente. Ademais, poderia ser a oportuni-
dade para promover uma alteração há muito esperada, transferir a sua competência para o 
município e no mesmo contexto adequar o imposto predial e territorial urbano à nova confi-
guração da base nacional de valoração da propriedade, seguindo critérios técnicos e não de 
conveniência política, enfim, mais simples e mais justo.

Não se pretende, de modo algum, sobretaxar a atividade rural produtiva, bem como tributar 
as áreas de preservação ambiental. O objeto de tributação permaneceria focado na ocupação 
improdutiva da propriedade, com mais efetividade e justiça, e na tributação da propriedade 
urbana mais justa e equânime.

CONCLUSÃO

Este trabalho não tem a pretensão de formular uma proposta de reforma tributária. Temos a convic-
ção que esta reforma, tão necessária, deve se constituir a partir da soma de muitas contribuições. O 
processo admite e necessita da apresentação de visões plurais para construção de um modelo mais 
correto. O relator da comissão especial para reforma tributária na Câmara dos Deputados, por exem-
plo, propõe a criação do IVA em substituição ao ICMS - com efeitos de inibição da guerra fiscal, de 
racionalização do sistema e redução da cumulatividade. A Receita Federal, por seu turno, prega que as 
alterações se processem no sentido da simplificação progressiva do sistema e apresenta uma primeira 
medida nesse sentido para o PIS/COFINS. Outras instituições da sociedade civil que se dedicam aos 
estudos do sistema tributário pregam a necessidade da aglutinação de uma série de tributos para uma 
tributação unificada e seletiva.

Gostaríamos apenas de acrescentar uma visão diferente sobre alguns problemas de nosso sistema tri-
butário, com soluções factíveis e, sempre que possível, mais práticas. E ainda que nossa abordagem se 
limite a 5 medidas apenas, a projeção dos efeitos deste pequeno rol de medidas sobre o arranjo atual, 
tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, nos leva à conclusão inequívoca da necessi-
dade de se efetivar a reforma do sistema tributário no País. O mais importante, ao nosso ver, é aliviar 
a tributação de quem já paga muito e o faz conforme a lei, e tributar aqueles que estão à margem da 
tributação ou que podem contribuir de forma mais compatível com sua disponibilidade.

Retornamos à parte introdutória do trabalho para resgatar a distribuição qualitativa da carga tributária 
no País, tomando dados de 2015. 

INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO (2015)

INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO

Rendimento, lucro e circulação financeira

Propriedade

Bens e serviços

Folha de salários

OCDE

33,92%

5,40%

32,39%

28,29%

BRASIL

20,05%

4,44%

49,68%

25,83%

AMÉRICA LATINA

25,80%

3,80%

52,30%

18,10%

100% 100% 100%
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INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO (COMPARATIVO)

Componentes

Produto Interno Bruto

Arrecadação Tributária Bruta

Carga Tributária Bruta

2015

5.995,79

1.925,45

32,11%

2016

-173.999

32,38%

6.259,23

R$ bilhões

Havíamos demonstrado no começo do estudo que o problema fundamental de nosso sistema era a in-
versão da tributação no Brasil, 17 pontos percentuais acima da média da OCDE em relação à tributação 
de bens e serviços e 14 pontos percentuais abaixo em relação à tributação da renda.

Além disso, precisamos reequilibrar a distribuição da tributação entre os entes federativos (estados e 
municípios, via de regra, não suportam suas próprias despesas) e trazer melhor equilíbrio à conta da 
previdência.

A reforma do sistema também deve ter os objetivos de buscar a desoneração do setor produtivo e a 
redistribuição de renda como vetores do desenvolvimento econômico e social. Não obstante, a carga 
tributária média não deve ser elevada. Não é tarefa simples, mas é possível.

Apenas como efeito ilustrativo, sem a pretensão de um cálculo rigoroso, se acumularmos os efeitos 
projetados das cinco medidas propostas sobre a arrecadação, teríamos:

INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO

Tributos s/a renda, lucro e circ. Riqueza

Tributos s/a propriedade

Tributos s/bens e serviços

Total

Tributos s/a folha de salários

Valor

BASE 2015

386.053

85.490

956.564

497.344

%

20,05%

4,44%

25,83%

49,68%

1.925.450 100,00%

Valor

C/ IMF/DESON.
PROD.

464.428

85.490

902.906

497.344

%

20,05%

4,44%

25,83%

49,68%

1.950.168 100,00%

Valor

C/ SIMP. REG.
TRIB.

469.093

86.345

911.935

502.317

%

23,82%

4,38%

25,50%

46,30%

1.969.690 100,00%

Valor

C/ CONT. AER/BEM
C/ITR E IPTU

469.093

130.195

911.935

502.317

%

23,30%

6,47%

24,95%

45,29%

2.013.540 100,00%

Valor

C/ AJUSTES IRPF

469.095

130.195

911.935

502.317

%

23,30%

6,47%

24,95%

45,29%

2.013.542 100,00%

As alterações produziriam, conforme projetamos, um decréscimo da participação relativa da tributa-
ção sobre bens e serviços, da ordem de 3,5 pontos percentuais, com a contrapartida do acréscimo da 
participação relativa da tributação sobre a renda da ordem de 3,7 pontos percentuais.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20,05%
23,76%

49,68%

25,83% 25,44%

46,19%

4,44% 4,62%

Tributos sobre a renda,
lucro e circ. riqueza

Tributos sobre a 
propriedade

Tributos sobre bens
e serviços

Tributos sobre a
folha de salários

EFEITOS DAS MEDIDAS DE AJUSTE NA TRIBUTAÇÃO

2015 Ajustado

O excedente de arrecadação projetado, de cerca de R$ 50 bilhões, se produziria na medida da expan-
são do Produto Interno Bruto (PIB), como efeito da regularização da atividade econômica ilegal e do 
combate à inadimplência contumaz, que estimamos se estabeleça ao redor de 10% da economia sub-
terrânea projetada ou 2% do PIB. Desse modo, a carga tributária média se manteria praticamente nos 
mesmos patamares, mas com condições propícias à sua redução no médio prazo.

Componentes

Produto Interno Bruto

Arrecadação Tributária Bruta

Carga Tributária Bruta

Apurado 2015

5.995,79

1.925,45

32,11%

Ajustado

6.115,71

32,92%

2.013,54

R$ bilhões

Outro efeito considerável é a redistribuição de recursos entre os entes federativos. Apesar de em 
termos percentuais o ajuste representar uma discreta redistribuição de cerca de 1% da arrecadação 
bruta para estados e municípios, quase que igualitariamente, é necessário salientar que, em termos 
nominais, isso representaria um incremento de R$ 18 bilhões nos cofres dos estados e de outros R$ 
18 bilhões nos cofres dos municípios, valor considerável para minimizar a crise fiscal destes entes fe-
derativos. Além disso, a Tributação da Economia Subterrânea, como efeito direto, e o incremento da 
economia, como efeito indireto, acrescentariam certamente arrecadação a estes entes, sobretudo com 
ampliação da arrecadação de ICMS e ISSQN.



6160 Mais Simples Mais Justo Mais Simples Mais Justo

Também seriam destinados à aplicação nos estados e municípios a integralidade dos recursos da tri-
butação de aeronaves e embarcações, projetado em R$ 4,8 bilhões/ano, arrecadação de contribuição 
vinculada ao fomento de ações de expansão e manutenção das malhas de transporte e da mobilidade 
e acessibilidade urbanas.

Restaria à União, após as destinações e aplicações vinculadas, cerca de R$ 10 bilhões, que devem se 
somar aos efeitos produzidos pela medida de 4, relativa ao combate da inadimplência contumaz, es-
timada em cerca de R$ 23 bilhões anuais. O reforço de caixa para União, portanto, seria superior a R$ 
30 bilhões/ano, importante para redução do déficit fiscal e para recuperação da capacidade de inves-
timento.

Por fim, os efeitos na arrecadação previdenciária também merecem consideração:

1.  A concertação dos regimes de tributação teria como efeito o desestímulo à “pejotização” ex-
cessiva e o incremento da arrecadação por meio do ajuste na alíquota de contribuição do MEI; 

2.  A Tributação da Economia Subterrânea traria incremento da arrecadação do PIS/COFINS, além 
da regularização trabalhista inerente; 

3.  O combate à inadimplência contumaz também produziria efeitos na arrecadação previdenciá-
ria, parcela significativa do contencioso; 

4.  A desoneração da produção e o incentivo global à atividade econômica seriam, efetivamente, 
propulsores da geração de emprego e, por consequência, da arrecadação previdenciária. O 
conjunto de medidas pode contribuir, fortemente, para o reequilíbrio da conta previdenciária, 
independentemente de qualquer reforma que se processe nos sistemas de benefícios. 

É preciso, no entanto, contextualizar que apesar de todas medidas propostas produzirem resultados 
no curto prazo, seu mais importante efeito é conferir à tributação um novo direcionamento, de modo 
a permitir que a atividade econômica ganhe fôlego para a criação de um círculo virtuoso de geração de 
emprego e renda. Apenas o crescimento econômico sustentável aliado à melhoria qualitativa da arre-
cadação tem o condão de produzir o quadro que todos desejamos, de estabilidade fiscal com equidade 
tributária, num sistema de tributação mais simples e mais justo.

QUEM GANHA

O TRABALHADOR ASSALARIADO

A ATIVIDADE PRODUTIVA

OS ESTADOS E MUNICÍPIOS

QUEM PERDE

SONEGADORES

INADIMPLENTES CONTUMAZES

AQUELES QUE PAGAM POUCO E
PODEM PAGAR UM POUCO MAIS
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