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A Série Panorama Fiscal é uma publicação bimestral do Observatório de Finan-
ças Públicas do Ceará (Ofice), um centro de estudos e pesquisas instituído 
pela Fundação Sintaf e patrocinado pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará 

(Sintaf) e pela Associação de Aposentados Fazendários do Ceará (AAFEC) que se 
propõe a analisar de forma científica e independente a situação fiscal do Estado 
do Ceará e dos municípios cearenses.

Neste intuito, a Panorama Fiscal tem como objetivo principal realizar a análise 
histórica dos indicadores econômico-financeiros do Estado do Ceará, utilizando 
diversas fontes disponíveis, comparando os índices analisados com os mesmos 
indicadores de outras unidades federadas, contribuindo, assim, com a transpa-
rência e o controle social.
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RESUMO

A necessidade de uma reforma no Sistema Tributário Nacional tem sido discutida 
nos mais diversos fóruns de debate no decorrer das últimas décadas. Entretanto, por 
uma série de fatores, muito pouco foi realizado nesse sentido após a redemocratiza-
ção em 1988. Agora, no momento da publicação desse artigo, através das Propostas 
de Emenda à Constituição (PECs) 45/2019 que tramita da Câmara dos Deputados e 
110/2019 que tramita no Senado Federal, ambas tem como objetivo alterar profunda-
mente o Sistema Tributário Nacional. Dessa forma, é preciso que tais propostas sejam 
avaliadas e criticadas sob os prismas da manutenção da arrecadação, não aumento da 
carga tributária e promoção de maior equidade na distribuição de riquezas no Brasil. 
O principal objetivo do trabalho é fazer uma avalição das diretrizes propostas nas 
PEC’s 45/2019 e 110/2019 que é a fusão de vários tributos para a criação do Imposto 
sobre Bens e Serviços (IBS), e a repercussão na arrecadação dos entes federativos. Para 
alcançar os objetivos pretendidos o presente trabalho se utiliza de dados secundá-
rios de diversas fontes, buscando construir indicadores e estabelecer comparações 
entre a realidade brasileira e a experiência internacional. A participação da receita dos 
tributos a serem substituídos pela PEC nº 45 foi de 12,36% do PIB, o que representa 
38,12% do total da Carga Tributária em 2017. No caso da PEC nº 110, as receitas dos 
nove tributos a serem substituídos representaram 13,46% do PIB, correspondendo 
a 41,51% da Carga Tributária total, no mesmo período. Pode-se concluir pelos dados 
apresentados neste trabalho que as diretrizes das propostas apresentadas pelas PEC’s 
45/2019 e 110/2019 está em uma maior tributação incidente sobre de bens e serviços, 
bem como sobre o faturamento e folha de pagamento, em detrimento da cobrança 
de tributos que incidam sobre a renda e patrimônio. Para uma proposta mais justa e 
com melhor distribuição de renda deverá ser feito em primeiro lugar: 1) a revogação 
do benefício fiscal denominado Juros sobre o Capital Próprio (JSCP), e 2) revogação 
da Desvinculação de Receitas da União (DRU).

PALAVRAS-CHAVE
Reforma Tributária; PEC 45/2019; PEC 110/2019; Tributação; IBS



ABSTRACT

The need for reform of the National Tax System has been discussed in various debate 
forums over the last decades. However, due to a number of factors, very little was 
done in this regard after the redemocratization in 1988. Now, at the time of publica-
tion of this article, through Proposals for the Amendment of the Constitution (PECs) 
45/2019 which is pending from the House of Representatives and 110 / 2019 currently 
pending in the Federal Senate, the proposals aim to profoundly alter the National Tax 
System. Thus, it is necessary that such proposals are evaluated and criticized under the 
prisms of maintaining the collection, not increasing the tax burden and promoting 
greater equity in the distribution of wealth in Brazil. The main objective of the work 
is to evaluate the guidelines proposed in the PEC’s 45/2019 and 110/2019, which is the 
merger of various taxes for the constitution of the Tax on Goods and Services (IBS), and 
the impact on the collection of federative entities. To achieve the intended objectives, 
this work uses secondary data from various sources, seeking to build indicators and 
establish comparisons between the Brazilian reality and international experience. The 
share of revenue from taxes to be replaced by PEC No. 45 was 12.36% of GDP, represen-
ting 38.12% of the total tax burden in 2017. In the case of PEC No. 110, revenues from 
nine taxes to be replaced, represented 13.46% of GDP, showing a 41.51% share of the 
total tax burden in the same period. It can be concluded from the data presented in 
this paper that the guidelines of the proposals presented by the PEC’s 45/2019 and 
110/2019 This is due to higher taxation on goods and services, as well as on invoicing 
and payroll, to the detriment of taxes levied on income and equity. For a fairer and 
better income distribution proposal, the first thing to do should be: 1) the repeal of 
the tax benefit called Interest on Equity (JSCP), and 2) the repeal of the Union Income 
Disconnection (DRU).

KEYWORDS
Tax reform; PEC 45/2019; PEC 110/2019; Taxation; IBS
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1. INTRODUÇÃO

A necessidade de uma reforma no Sistema Tributário Nacional tem sido discutida 
nos mais diversos fóruns de debate no decorrer das últimas décadas. Entretanto, 
por uma série de fatores, muito pouco foi realizado nesse sentido após a redemo-
cratização em 1988. 

Agora, no momento da publicação desse artigo, através das Propostas de Emenda 
à Constituição (PECs) 45/2019 que tramita da Câmara dos Deputados e 110/2019 
que tramita no Senado Federal, as propostas tem como objetivo alterar profun-
damente o Sistema Tributário Nacional. Dessa forma, é preciso que tais propostas 
sejam avaliadas e criticadas sob os prismas da manutenção da arrecadação, não 
aumento da carga tributária e promoção de maior equidade na distribuição de 
riquezas no Brasil.

Para iniciarmos a discussão sobre a reforma tributária é necessário termos uma 
visão, mesmo que geral, sobre os conceitos concernentes ao tema, bem como as 
características desejadas de um sistema tributário. 

1.1 Conceitos iniciais e princípios básicos de tributação

A Constituição de 1988, em seu Título VI e Capítulo I, trata do Sistema Tributário 
Nacional desde os Princípios gerais, das competências das esferas de governo e 
repartição das receitas tributárias. Já no que se trata de conceitos e definições, 
estes constam na Lei 5.172/1966, o Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 
3º define tributo.

“Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada”. 

Os tributos são fontes de recursos para o Estado, destinados a financiar suas des-
pesas para a realização das suas atividades fins através de serviços públicos em 
benefícios à sociedade como: educação, saúde, saneamento, segurança. além de 
investimentos para geração de novos serviços .á sociedade. 

Ainda no contexto do CTN, o artigo 5º estabelece que os Tributos são impostos, 
taxas e contribuições de melhoria, em que o primeiro tem fato gerador que inde-
pende de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, o segundo 
exige-se que o poder tributário exerça uma atividade específica ao contribuinte e, 
o terceiro e último, decorrentes de obras públicas.
Os tributos são considerados como receitas orçamentárias públicas derivadas, 
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porque são instituídos através de leis, não são originários do patrimônio do Estado. 

Os Tributos no Brasil são classificados como diretos e indiretos, os diretos são os 
que incidem sobre o patrimônio e a renda, já os tributos indiretos são aqueles 
que incidem sobre bens e serviços que influenciam na composição dos preços a 
serem pagos pelos consumidores. No Brasil, a maioria dos recursos provenientes 
da tributação acontece de maneira indireta, tendo o percentual da carga tributária 
sobre bens e serviços maior que a média dos países da OCDE.

Em 2014 foi publicado o Decreto nº 8.264 que passou a regulamentar a Lei nº 12.741 
de 2012 que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor quanto à 
carga tributária incidente sobre mercadorias e serviços, como determina o § 5º do 
Art. 150 da Constituição Federal.

O Art. 3º deste Decreto determina os tributos que influenciam na formação dos 
preços de venda em que serão informados nos documentos fiscais. São eles:

I - Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS;
II - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS;
III - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;
V - Contribuição Social para o Programa de Integração Social - PIS e para 
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep;
VI - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e
VII - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, incidente sobre 
a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natu-
ral e seus derivados, e álcool etílico combustível - Cide.

Giambiagi e Além (2011) definem quatro pilares que um sistema tributário deve 
apresentar de modo a ser considerado ideal. São eles: equidade, progressividade, 
neutralidade e simplicidade.

O princípio da equidade está relacionado à justiça fiscal, ou seja, em cada indiví-
duo deve recair uma carga tributária considerada justa. Além disso, tal conceito se 
divide em outros dois princípios, o do benefício e o da capacidade de pagamento. 
O primeiro afirma que o pagamento de impostos por parte de um indivíduo deve 
ser compatível com o que ele recebe em troca (na forma de serviços públicos prin-
cipalmente), enquanto o segundo sustenta que cada indivíduo deve arcar com 
aquilo que é capaz de contribuir.
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O princípio da progressividade sustenta que o pagamento de impostos deve ser 
proporcional à renda do indivíduo, de modo que aqueles com maior renda sejam 
mais onerados do que aqueles de menor renda.

Quanto à neutralidade, tal pilar assenta-se na ideia de que a tributação, ao distorcer 
preços relativos e reduzir a eficiência econômica, deve buscar fazer isso da melhor 
maneira, ou seja, impactar a eficiência econômica o mínimo possível.

Já a simplicidade assenta-se no pressuposto de que o sistema tributário como um 
todo – número de impostos, legislação, forma de pagamento, etc. – devem ser do 
mais fácil entendimento possível à sociedade.

Além de tais princípios básicos, uma série de artigos em economia procurou achar 
qual seria o desenho de uma tributação ótima (que afaste o mínimo possível a eco-
nomia da sua fronteira de eficiência). Mankiw et. al. (2009), baseado especialmente 
nos trabalhos de Ramsey (1927) e Mirrlees (1971), recomenda oito lições teóricas 
de tributação que podem ser úteis para guiar formuladores de políticas públicas.

A sexta lição, mais alinhada com o teor das PECs de Reforma Tributária a serem 
analisadas mais adiante neste artigo, estabelece que a incidência de tributos deve 
ocorrer somente em bens finais, e nunca em bens intermediários (estes incluindo 
bens de capital físico e humano). A razão por trás da não tributação de bens inter-
mediários é que tal imposto geraria distorções alocativas de insumos, o que tende 
a afastar a economia da sua fronteira de produção. Além disso, os autores sugerem 
que a alíquota incidir sobre bens finais deve ser a mesma para todos eles, com 
exceção daqueles geradores de externalidades, que no caso estariam sujeitos a 
subsídios ou imposto adicional dependendo da externalidade.

1.2 Objetivos, metodologia e estrutura do trabalho

O principal objetivo do trabalho é fazer uma avalição das diretrizes propostas 
nas PEC’s 45/2019 e 110/2019 que é a fusão de vários tributos para a constituição 
do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), e a repercussão na arrecadação dos entes 
federativos. 

Além do supracitado objetivo, o trabalho irá apresentar informações referentes ao 
funcionamento do Sistema Tributário Nacional, possibilitando assim discussões 
pautadas em evidências empíricas.

Por fim, também objetiva-se oferecer sugestões de medidas alternativas que 
garantem um incremento na receita orçamentária pública, sem aumentar a carga 
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tributária.

Para alcançar os objetivos pretendidos o presente trabalho se utiliza de dados 
secundários de diversas fontes, buscando construir indicadores e estabelecer com-
parações entre a realidade brasileira e a experiência internacional.

O trabalho está organizado em 4 seções das quais a presente introdução é a pri-
meira. Em seguida, apresenta-se uma série de fatos estilizados sobre o Sistema 
Tributário Nacional, buscando sempre a comparação com outros países. A terceira 
seção se destina a discussão sobre o principal objetivo das propostas que estão 
tramitando no Congresso Nacional. Por fim, a quarta seção exibe sugestões con-
cretas para substituir ou melhorar as diretrizes das PECs da reforma tributária.

2. O SISTEMA TRIBUTÁRIO NO BRASIL: FATOS 
ESTILIZADOS E COMPARAÇÕES COM OUTROS 
PAÍSES

Para que se possa ter uma compreensão inicial sobre o funcionamento do Sistema 
Tributário brasileiro, a presente seção apresenta alguns fatos estilizados referentes 
à questão tributária no Brasil, buscando sempre estabelecer comparações entre 
os resultados observados no Brasil e em outros países.

2.1 Carga Tributária Bruta 

Define-se Carga Tributária Bruta (CTB) como à relação entre o montante total da 
receita de natureza tributária, arrecada em determinado período, e o Produto 
Interno Bruto (PIB) nesse mesmo período. Noutras palavras, a CTB de um país 
representa a parcela de recursos que o Estado retira de indivíduos e empresas para 
viabilizar as ações de governo.

O gráfico abaixo apresenta a série histórica da CTB brasileira para o período entre 
1970 e 2017.
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Gráfico 2.1 – Carga tributária brasileira - 1970 a 2017
(Valores em Percentual do PIB)

O gráfico acima permite observar que durante os anos de 1970 a CTB apresentou 
poucas oscilações se mantendo em torno de 25% do PIB. Deve-se destacar que em 
1962 a CTB era de 15,8%, o crescimento para o nível observado na década de 1970 
decorre diretamente da reforma tributária realizada entre os anos de 1964 e 1967, 
que apesar de possuir aspectos negativos como falta de equidade e excessiva cen-
tralização, reformulou o imposto de renda aumentando o seu poder arrecadador 
e promoveu melhoria na qualidade da administração fazendária.

A década de 1980 marcada por grandes instabilidades econômicas, tanto internas 
como externas, apresenta maiores oscilações no comportamento da CTB, mas não 
se descola de forma significativa da média observada na década anterior.

Os anos de 1990, por sua vez, após a estabilização da economia em 1994, são mar-
cados pelo inicio de uma trajetória ascendente que se manteve até meados da 
primeira década dos anos 2000, como resultado desse movimento a CTB estabi-
lizou-se a partir de 2005 em torno dos 33% do PIB.

Considerando os dados mais recentes publicados pela Receita Federal do Brasil 
(RFB) para o ano de 2017, a CTB foi de 32,43% do PIB, o que representa um mon-
tante de R$ 2,127 trilhões. Comparado com o ano anterior, houve um crescimento 
nominal de 5,25% no montante arrecadado por União, Estados e Municípios.

Acerca da comparação entre a CTB brasileira e a praticada em outros países, o 
gráfico 2.2 oferece um ponto de partida para a discussão.
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Gráfico 2.2 – CTB Brasil x OCDE x América Latina – 2008 a 2017
(Valores em percentual do PIB)

Pode-se observar que, no período analisado, a CTB brasileira apresenta magnitude 
e trajetória semelhantes àquela observada para a média dos países membros da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne 
países com elevado PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
sendo assim considerados como países desenvolvidos. Por outro lado, a CTB bra-
sileira é significativamente maior do que a média dos países da América Latina, 
que guardam muito mais similaridades com o Brasil do que os países da OCDE.

Dessa forma, pode-se concluir a partir do Gráfico 2.2, que o Brasil apresenta uma 
CTB alinhada com aquela praticada por economias desenvolvidas, não obstante 
ainda se caracterizar por ser um pais em desenvolvimento, o que em parte pode 
ser uma explicação para a percepção social de que existe excesso no pagamento 
de tributos.

O Gráfico 2.3 apresenta a CTB para países selecionados (OCDE e América Latina) 
para o ano de 2017.

Gráfico 2.3 – CTB para países selecionados¹ – 2017
(Valores em Percentual do PIB)
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Destaca-se que o Brasil, em 2017, teve CTB superior a de países como Austrália, 
Canadá e Estados Unidos da América, que são classificados como economias desen-
volvidas. Além disso, dos países latinos americanos na amostra, o Brasil é aquele 
que apresenta maior CTB.

Portanto, a partir dos dados expostos, é possível realizarmos alguns questiona-
mentos acerca no nível de tributação existente no Brasil. É esse nível compatível 
com o atual estágio de desenvolvimento econômico nacional?

Existe alguma correlação entre a CTB brasileira e a desigualdade social existente 
no país?

2.2. Carga tributária e desenvolvimento

Na tentativa de responder, mesmo que parcialmente, as questões suscitadas acima, 
analisa-se o comportamento da CTB em comparação com alguns outros indica-
dores referentes ao nível de desenvolvimento socioeconômico de uma nação, a 
saber: seu PIB per capita, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Coeficiente 
de Gini, que mede a concentração de renda em uma economia.

O PIB per capita é um indicador comumente utilizado para mensurar o nível de 
desenvolvimento econômico de um país ou região. Sua contabilização se dá pela 
divisão do PIB de um país em determinado período, pela quantidade de residentes 
no mesmo período de tempo.

Destaca-se a importância do referido indicador, tendo em vista que valores muito 
baixos podem remeter a existência de segmentos sociais com condições de vida 
precárias. Não obstante sua relevância, o fato do indicador representar a situação 
média pode mascarar problemas de alta concentração de riqueza nos estratos 
superiores de renda. Dessa forma, é importante está atento para a possibilidade 
de que um alto PIB per capita pode encobrir a existência de situações de extrema 
pobreza em um país.

O gráfico a seguir apresenta o comportamento da CTB de um país em comparação 
com o seu PIB per capita, para o ano de 2017, considerando o mesmo recorte de 
países utilizado no Gráfico 2.3. 

¹ Países selecionados: Argentina (ARG), Austrália (AUS), Bélgica (BEL), Brasil (BRA), Canadá (CAN), 
Chile (CHI), Dinamarca (DEN), Equador (ECU), França (FRA), Alemanha (GER), México (MEX), 
Holanda (NED), Peru (PER), Suécia (SWE), Reino Unido (UK) e Estados Unidos da América (USA).



Panorama Fiscal | v. 27 - 2019

18 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 27,  Nov | Dez 2019

Gráfico 2.4 – CTB x PIB per capita – 2017

Considerando o valor médio de ambas as variáveis (linhas vertical e horizontal 
no gráfico), os países selecionados se distribuem da seguinte forma:

a) 1º Quadrante (Q1): Países com CTB acima da média e com PIB per capita tam-
bém acima da média. Grupo composto majoritariamente por nações europeias, 
com exceção do Canadá.
b) 2º Quadrante (Q2): Países com CTB acima da média e com PIB per capita abaixo 
da média. Na amostra utilizada, apenas Brasil e Espanha estão enquadrados 
nesse grupo.
c) 3º Quadrante: (Q3): Países com CTB abaixo da média e com PIB per capita 
também abaixo da média. Grupo composto em sua totalidade por países da 
América Latina.
d) 4º Quadrante (Q4): Países com CTB abaixo da média e com PIB per Capita 
acima da média. Assim como no caso do Q2, temos apenas dois países posicio-
nados nesse quadrante, a saber: Austrália e Estados Unidos.

Em linhas gerais, pode-se apontar que países mais desenvolvidos economica-
mente apresentam uma receita tributária que representa uma parcela maior 
de seu PIB, enquanto que países menos desenvolvidos, em média, exibem CTB 
menor. Para a nossa amostra, somente Brasil e Argentina são exceções a esse 
comportamento, uma vez que possuem CTB no nível de muitos países europeus, 
mas PIB per capita bem inferior. 

É necessário destacar que não existe a pretensão de estabelecer aqui uma relação 
de causalidade entre PIB per capita e CTB, mas tão somente evidenciar o com-
portamento conjunto das referidas variáveis em diferentes países.
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Como citado anteriormente, um alto PIB per capita pode esconder quadros de 
alta concentração de renda e até mesmo situações de extrema pobreza. Portanto, 
a fim de complementar as informações obtidas a partir do Gráfico 2.3, verifica-se 
o comportamento da CTB em relação ao nível de concentração de renda nos 
países selecionados.

Para mensurar o nível de concentração em uma economia será utilizado o Índice 
de Gini, desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini. O índice em questão 
pode variar entre 0 e 100, onde o limite inferior representa igualdade perfeita e 
o limite superior perfeita desigualdade. 

O Gráfico 2.5 apresenta a comparação entre a CTB e o Índice de Gini para os países 
selecionados, com dados de 2017 ou o mais recente disponível.

Gráfico 2.5 – CTB x Índice de Gini – 2017

Procedendo com a mesma análise realizada para o Gráfico 4, temos:

a) Q1: Países com CTB acima da média e concentração de renda também acima 
da média da amostra utilizada. Somente o Brasil apresenta esse comportamento 
dentre os países selecionados.
b) Q2: Países com CTB acima da média, mas com concentração de renda inferior 
ao valor médio. Grupo composto por economias europeias e o Canadá.
c) Q3: Países com CTB abaixo da média e com concentração de renda também 
abaixo da média. Somente a Austrália apresenta esse comportamento, conside-
rando os países selecionados.
d) Q4: Países com CTB abaixo da média, mas com concentração de renda acima da 
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média. Grupo composto por países da América Latina e Estados Unidos.

Observa-se que, no geral, países com uma CTB mais elevada apresentam um menor 
Índice de Gini, indicando que existiria menos concentração nessas economias. 

Entretanto, ao analisar-se o caso brasileiro, nota-se que, como já destacado, o Brasil 
apresenta uma CTB próxima à praticada em muitos países europeus, mas com 
alto nível de concentração de renda (o maior da amostra), o que o coloca em uma 
condição de outlier do nosso conjunto de dados.

Tal situação evidencia que o desenho das politicas tributárias no Brasil pode está 
agindo de forma a aprofundar o crônico problema da desigualdade de renda no 
Brasil. Analisar a composição da CTB pode gerar evidências que auxiliem nessa 
discussão.  Posteriormente tal assunto será abordado.

Ainda sobre a questão da concentração de renda existente no Brasil, o Gráfico 2.6 
oferece uma evidência adicional ao debate ao informar a distribuição da população 
X classe de renda.

Gráfico 2.6 – Rendimento médio mensal real do trabalho – 2017 x 2018

As informações apresentadas no gráfico acima representam a desigualdade social 
no Brasil. Os 30% mais pobres da população brasileira tiveram queda real nos seus 
rendimentos entre 2017 e 2018. Por sua vez, os que representam1% mais ricos 
tiveram um crescimento real de 8,4% nos seus rendimentos. 

Além disso, é possível verificar uma enorme discrepância entre a média de 
rendimentos da população e os valores auferidos pelo 1% mais ricos. Até 50% 
dos brasileiros apresentaram rendimento mensal médio de R$ 1.220,00 reais, 
enquanto que representam 1% mais ricos tiveram rendimento médio mensal 
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de R$ 27.744,00 reais. 

Assim, torna-se claro a necessidade de uma reforma tributária que exija propor-
cionalmente mais daqueles com maiores níveis de renda e patrimônio, tendo em 
vista o grande abismo de desigualdade apresentado por estes dados.

Para finalizar a discussão sobre o nível de tributação praticado em um país e seu 
estágio de desenvolvimento socioeconômico será apresentada uma comparação 
entre a CTB e o IDH dos países da amostra.

Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) o obje-
tivo do IDH é oferecer um contraponto ao PIB per capita, que considera apenas a 
dimensão econômica do desenvolvimento. Ao considerar as dimensões da renda, 
educação e saúde o IDH pode ser visto como uma boa síntese do nível de desen-
volvimento socioeconômico de uma nação.

O Gráfico 2.7 segue a mesma estrutura dos anteriores apresentando uma compa-
ração entre a CTB e o IDH dos países selecionados para o ano de 2017.

Gráfico 2.7 – CTB x IDH – 2017

Analisando especificamente o caso brasileiro, temos que o Brasil apresenta IDH 
maior apenas que Equador e Colômbia, indicando um baixo nível de desenvolvi-
mento socioeconômico. Tal resultado pode ser visto como paradoxal, tendo em 
vista que países com CTB similar àquela praticada no Brasil exibem IDH muito 
mais elevado.

As evidências apresentadas nesta seção sugerem que a estrutura tributária exis-
tente no Brasil, bem como a gestão dos recursos arrecadados, não tem conseguido 
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obter êxito na construção de uma sociedade com maior equidade e com níveis 
adequados de desenvolvimento em áreas como saúde e educação.

Portanto, é salutar que se pense a reforma tributária sob o prisma de mitigar os 
problemas que foram aqui apontados, a saber: distribuição de riquezas e nível de 
desenvolvimento socioeconômico.

2.3 Carga tributária por base de incidência

Como discutido acima, o Brasil possui uma CTB equivalente à média praticada 
pelos países da OCDE. Contudo, tal resultado não tem significado grandes avan-
ços sociais o que pode ser visto pela alta concentração de renda e baixo IDH. Uma 
possível explicação para esse cenário é que o sistema tributário brasileiro possui 
caráter essencialmente regressista, ou seja, aqueles que com maiores rendimentos 
pagam proporcionalmente menos impostos que os mais pobres.

Alguns fatos corroboram o argumento apresentado acima, por exemplo: 

a) O excesso de tributação sobre bens e serviços, que em 2017 representou 48,44% 
do total da carga tributária e 15,71% do PIB;
b) A não existência de imposto sobre os ganhos obtidos através de lucros e divi-
dendos distribuídos a acionistas de empresas;
c) A possibilidade de se deduzir do lucro tributável uma parcela denominada como 
juros sobre capital próprio.

No intuito de fundamentar a discussão sobre a base de incidência da CTB praticada 
no Brasil, o Gráfico 2.8 apresenta a arrecadação tributária brasileira decomposta 
pela base de incidência para o ano de 2017.
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Gráfico 2.8 – Receita Tributária por Base de Incidência – 2017
(Valores como % da arrecadação total)

Pode-se verificar que aproximadamente 75% da receita tributária em 2017 decor-
reu de tributos relativos ao consumo de bens e serviços e tributações sobre a folha 
de salários. É preciso ponderar os incentivos econômicos que tal situação enseja. 
Tributos sobre bens e serviços podem ser transferidos ao consumidor final. Dessa 
forma, os mais pobres podem ser consideravelmente penalizados por uma carga 
tributária que recaia pesadamente sobre o consumo de bens e serviços. Além disso, 
um excesso de tributação sobre a folha salarial pode agir como um desincentivo a 
demanda por mão-de-obra, penalizando assim aqueles que estão desempregados. 

Em contrapartida, a tributação sobre a renda e propriedades equivale a somente 
23,8% da receita tributária. Portanto, torna-se nítido que o sistema tributário brasi-
leiro tem enfatizado sobremaneira a tributação sobre o consumo de bens e serviços 
em detrimento da renda e propriedades, tal realidade pode explicar a razão para 
o alto nível de concentração de renda evidenciado na seção anterior.

O Gráfico 2.9 compara a receita tributária por base de incidência do Brasil com a 
média dos países da OCDE, bem como com a média dos países da América Latina, 
para o ano de 2017.
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Gráfico 2.9 – Receita Tributária por Base de Incidência - Brasil x OCDE X 
América Latina – 2017

(Valores como % da arrecadação total)

A comparação internacional realizada no gráfico acima aponta para a distorção 
destacada anteriormente. Nos países desenvolvidos da OCDE, em média, tributos 
sobre a renda correspondem a 33% do total da receita tributária, uma diferença de 
14 pontos percentuais em relação ao praticado no Brasil. Mesmo na comparação 
com a média da América Latina o Brasil fica 7 pontos percentuais abaixo da média 
registrada em 2017.

Por sua vez, tributos sobre bens e serviços no Brasil excedem em 15,75 pontos per-
centuais a média observada para os países da OCDE, que como apresentado se 
notabilizam por, em geral, exibirem menos concentração de renda e melhores 
índices de qualidade de vida.

Portanto, diante do exposto é notório que qualquer tentativa de reformar o sistema 
tributário nacional não pode prescindir de rever o quadro acima descrito, que se 
caracteriza pela natureza regressiva ao permitir que as camadas mais pobres da 
população sejam proporcionalmente mais impactadas pela carga tributária pra-
ticada no Brasil.

Assim, é preciso que sejam inseridos dispositivos que avancem na arrecadação 
tendo a renda como base de incidência, ao passo que é preciso amenizar a carga 
tributária sobre os estratos de renda mais baixa.
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2.4 Experiência tributária em outros países

Adotando uma abordagem mais voltada à área jurídica e menos teórica, baseada 
nas experiências práticas e convenções dos países que adotaram um Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA), James (2015) define algumas características que um IVA 
deve possuir para ser caracterizado como “bom”. As principais são que a base de 
incidência do IVA deve ser ampla, com pouquíssimas exceções, incidir sobre o 
consumo, que as firmas podem cobrar créditos pelo IVA pago nos bens adquiridos 
como insumos para produção, e que a tributação deve se dá no local de destino.

A autora analisa a implementação do IVA nos Estados Unidos (EUA) e na Austrália. 
Neste último país o imposto se trata na verdade de um Imposto sobre Bens e Servi-
ços (IBS) adotado em 1999 após 25 anos de tentativa de reforma (à época o país foi 
o último membro da OCDE a adotar tal imposto). Inicialmente o IBS australiano 
correspondia a uma alíquota de 10% incidente sobre uma ampla base de bens e 
serviços. A adoção do tributo permitiu a eliminação de vários impostos indiretos, 
além de um corte no imposto de renda focado na classe média.

Em seguida, analisando as sucessivas tentativas de reforma que ocorreram no país, 
bem como os esforços dos governos na ocasião, James (2015) segue afirmando 
que a adoção do IBS pela Austrália mostra que mesmo um governo convencido na 
necessidade de reforma e dos méritos de um bom imposto, as condições e carac-
terísticas locais acabam por definir o desenho que o imposto terá. Como exemplo, 
a autora cita a incapacidade do IBS australiano de abranger uma ampla base de 
consumo, que na prática acabou por incidir sobre aproximadamente metade dos 
bens e serviços consumidos no país.

Analisando posteriormente os EUA, James (2015) afirma que a despeito de ser o 
berço intelectual do IVA, o país continua a ser o único membro da OCDE a não 
adotar um imposto desse tipo nacionalmente. O maior gargalo administrativo, 
segundo esta autora, reside em integrar o IVA nacional aos milhares de impostos 
subnacionais sobre vendas. Contudo, ela cita o trabalho de Bird e Gendron (2009), 
que afirmam que a experiência canadense com a adoção de um IVA mostra que a 
existência ou não de impostos subnacionais sobre vendas é irrelevante, tanto em 
termos técnicos como econômicos, para a adoção de um IVA nacional. Contudo, a 
autora defende que em termos políticos tal fator é de fato relevante. A resistência 
advém principalmente do desejo dos entes subnacionais de controlar as alíquotas e 
características do seu imposto sobre vendas, o que não seria possível caso houvesse 
apenas um IVA nacional homogêneo para todos os entes.

Continuando a comparação com outros países, o relatório Doing Business, do Banco 
Mundial, busca analisar a facilidade de se fazer negócios em diferentes nações 
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abordando diferentes aspectos do tema, como abertura de empresas, pagamento 
de impostos, obtenção de crédito, execução de contratos, dentre outros. No último 
relatório, de 2019, o Brasil se situou na posição 184º na categoria “Pagamento de 
Impostos”, que mede o grau de complexidade e peso que a carga tributária de 
um país impõe sobre uma empresa representativa de médio porte. O primeiro 
e último (190º) lugar desse ranking foram ocupados por Hong Kong e Somália, 
respectivamente.

Hong Kong, apesar de ser oficialmente uma Região Administrativa Especial da 
China, sua política fiscal - estrutura de gastos e sistema tributário - é considerada 
independente deste país. De modo geral, sua carga tributária pode ser caracteri-
zada como simples e baixa. De fato, a própria Lei Comum da ilha contém provisões 
que buscam assegurar a manutenção da baixa carga de impostos, e a legislação 
tributária do país, diferentemente da maioria dos outros países, buscou essen-
cialmente delimitar os aspectos gerais do tema, transferindo os detalhes de casos 
específicos aos tribunais.

Hong Kong dispensa impostos sobre ganhos de capital, dividendos e herança. 
Apesar de não haver impostos sobre vendas, alguns bens e serviços específicos são 
tributados, como cigarros, álcool e apostas, esse último variando de 25% a 75%. 
Há ainda receitas oriundas de taxas cobradas sobre empresas, como o valor anual 
de HKD$ 2.250 que empresas devem pagar para funcionar.

A Dinamarca, apesar de possuir carga tributária elevada, ocupa a nova posição no 
ranking Doing Business quanto ao pagamento de impostos. Uma das principais 
características da tributação desse país é a forte arrecadação do imposto de renda 
em comparação com outros países, inclusive membros da OCDE. Poucas exceções 
são feitas ao sistema tributário, e tributação recai sobre todo e qualquer indivíduo 
que viva ou trabalhe no país.

O IVA do país é de 25% e incide sobre uma ampla base de bens e serviços. Além 
desse, há imposto sobre o consumo de bens específicos como bebidas alcoólicas, 
cigarros e chocolates, e um “imposto verde” (Green Tax) sobre a utilização de recur-
sos da sociedade, como petróleo, água e energia. Além desses tributos, os cidadãos 
que forem membros da Igreja Nacional Dinamarquesa, o que corresponde a apro-
ximadamente 80% da população do país, pagam taxa de 0,7% para manutenção 
das atividades da igreja.

Os dinamarqueses pagam ainda contribuição de 8% e 15% (percentuais de 2019) 
para o sistema de pensões, dependendo da quantidade de anos que restam para 
atingir a idade. Já a contribuição para a saúde, que era de 1% em 2018, foi descon-
tinuada em 2019.
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Também dentro dos dez primeiros lugares no ranking do Doing Business, a Nova 
Zelândia possui sistema tributário reconhecido por apresentar receitas expressi-
vas mesmo praticando alíquotas relativamente baixas. Tais resultados decorrem 
da adoção de um modelo tributário de base ampla, ou seja, pouquíssimos são os 
bens, serviços e rendas que escapam à tributação.

O grosso da arrecadação advém de três tributos principais: imposto de renda, 
imposto sobre empresas e imposto sobre bens e serviços. O imposto sobre bens 
e serviços é de 15% e conforme dito anteriormente incide sobre uma base extre-
mamente ampla. Entre as exceções podem-se citar gastos com P&D e exploração 
de ouro. Há ainda um imposto especial incidente sobre bens específicos como 
cigarros, petróleo e álcool.

Alguns tributos comumente adotados em outros países não fazem parte do sistema 
tributário neozelandês, como por exemplo: imposto sobre a folha de salário, con-
tribuição para a seguridade social, imposto sobre heranças e doações, exportações 
e serviços financeiros, dentre outros. Apesar de não haver um imposto específico 
sobre ganhos de capital, alguns tipos de ganhos são classificados como renda e, 
portanto, estão sujeitos ao imposto de renda normal. Além disso, quando um 
imóvel é adquirido com a intenção de ser revendido, o ganho da valorização é 
tributado. Também não há um imposto nacional sobre propriedade, cabendo à 
cada localidade a escolha de sua alíquota.

3. DISCUSSÃO DAS PROPOSTAS

A base da Proposta de Emenda à Constituição nº 45 de 2019 da Câmara dos Depu-
tados é a substituição de cinco tributos atuais por um único imposto sobre bens 
e serviços (IBS), com legislação uniforme e cobrança centralizada, e tem como 
objetivo promover uma simplificação do sistema brasileiro de tributação de bens 
e serviços. Os tributos a serem substituídos são: (I) Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI); (II) Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS); (III) Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS); (IV) 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); e (V) Contribui-
ção para o Programa de Integração Social (PIS).

A ideia da PEC nº 110 de 2019 do Senado Federal é simplificar o atual sistema com a 
unificação de tributos sobre o consumo. Seriam extintos oito tributos e criado um 
imposto sobre o valor agregado de competência estadual chamado de Imposto 
sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) e um imposto sobre bens e serviços 
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específicos (Imposto Seletivo) como petróleo e derivados, combustíveis e lubri-
ficantes, cigarros, energia elétrica e serviços de telecomunicações, e que seria de 
competência federal.

Tais tributos a serem extintos são: (I) Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI); (II) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); (III) Contribuição para o Pro-
grama de Integração Social (PIS)/ Programa de Formação do Patrimônio do Servi-
dor Público (Pasep); (IV) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins); (V) Salário-Educação; (VI) Contribuição de Intervenção no Domínio Econô-
mico (Cide); (VII)  Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS); (VIII) Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS).

Além disso, a PEC nº 110 de 2019 propõe a extinção da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), bem como alteração das competências tributárias da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, e alterações no  Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCMS) e no Imposto sobre propriedade de veículos auto-
motores (IPVA).

O quadro a seguir exibe as principais características dos impostos a serem substi-
tuídos pelas duas propostas supracitadas.
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No ano de 2017, o PIB do Brasil foi de R$ 6,56 trilhões, enquanto a arrecadação 
tributária bruta foi de R$ 2,12 trilhões, em valores correntes, resultando em uma 
carga tributária de 32,43%, que é representa por mais uma variação positiva em 
relação ao ano anterior, aumento pelo terceiro ano consecutivo. A seguir será apre-
sentada uma tabela com o valor da arrecadação de cada um dos tributos a serem 
substituídos, bem como a participação de tais receitas no PIB em 2017.

Tabela 3.1 – Arrecadação e % PIB – 2017

Como se pode observar na Tabela 3.1, no ano de 2017, a participação da receita dos 
tributos a serem substituídos pela PEC nº 45 foi de 12,36% do PIB, o que representa 
38,12% do total da Carga Tributária. No caso da PEC nº 110, as receitas dos nove 
tributos representaram 13,46% do PIB, demonstrando participação de 41,51% da 
Carga Tributária total.

Destaca-se, que com a fusão de tributos pretendida pelas propostas aqui discutidas, 
será preciso que seja adotada uma alíquota para o IBS que garanta ao menos a 
mesma arrecadação atual. Como será calculada esta alíquota é de grande impor-
tância para que não ocorra perda de arrecadação e em consequência disso à pres-
tação de serviços públicos seja prejudicada. Como é possível perceber da tabela 
acima, é preciso que a alíquota esteja entre 38 e 41% para garantir a manutenção 
da arrecadação. 

O Art. 165, § 5º e o Art. 194 da Constituição Federal determinam:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
...
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 
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I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos 
e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações ins-
tituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como 
os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.”
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

Nesse contexto, o Orçamento da Seguridade Social foi criado com o objetivo rela-
cionado às garantias a serviços e políticas sociais. Portanto, é importante uma 
análise da receita tributária por tipo de Orçamento. 

Tabela 3.2 – Receita Tributária por tipo de Orçamento- 2017

Pela análise da tabela, é possível perceber que as receitas do Orçamento Fiscal 
representaram 9,22% do PIB no ano de 2017 e 28,44% do total da Carga Tributária. 
Já no Orçamento da Seguridade Social, de grande importância para a proteção 
social no Brasil, considerando somente a arrecadação da Cofins, no ano de 2017, as 
suas receitas representaram 3,38% do PIB e 10,42% do total da Carga Tributária, o 
que significa que este tributo é significativo para o Sistema de seguridade social, 
principalmente em razão de suas despesas serem destinadas às funções de saúde, 
previdência e assistência social.

Observa-se, ainda, que, da totalidade de receitas do Orçamento Fiscal, as receitas 
dos respectivos tributos a serem substituídos, juntos, representam 50,94% da 
totalidade deste Orçamento, a Cofins e PIS/Pasep representam 35,50% do Orça-
mento da Seguridade.
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Faz-se necessário pontuar a substancial importância que a Cofins e o PIS/Pasep tem 
para o Orçamento da Seguridade Social. Logo, é preciso que as receitas provenientes 
de tais tributos continuem destinadas ao referido orçamento, sob pena de prejuízos 
para a seguridade social no Brasil. Nesse sentido, as propostas que tramitam no 
Congresso Nacional devem conter dispositivos que assegurem a destinação de 
recursos para essa finalidade.

É possível perceber pelos dados apresentados nesta seção que as diretrizes propos-
tas pelas PEC’s 45/2019 e 110/2019 está em tributos que incidem sobre o comércio 
de bens e serviços, bem como sobre o faturamento e folha de pagamento, não 
havendo proposta para alteração na cobrança de tributos que incidam sobre a 
renda e patrimônio.

Dessa forma, o problema evidenciado na seção 2.3, demonstra que o Brasil, em 
comparação com outros países, tributa excessivamente o consumo em detrimento 
da renda e patrimônio. Assim, pode-se dizer que as propostas apreciadas pelo 
Legislativo Nacional não atacam o problema da regressividade da cobrança de 
tributos no Brasil.

Tendo em vista o exposto acima, uma reforma tributária que não proponha medi-
das que caminhem na direção de tributar mais renda e patrimônio, ao invés do 
consumo de bens e serviços, falha significativamente em promover um maior 
nível de equidade social.

4. ALTERNATIVAS ÀS PROPOSTAS DE REFORMA 
TRIBUTÁRIA

4.1. Revogação da Desvinculação das Receitas da União

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em seu art. 76, passou a 
permitir a partir do ano de 2000 que 20% (vinte por cento) das receitas de impos-
tos e contribuições sociais da União possam ser desvinculadas de seus respectivos 
órgãos, fundos ou despesas. Sucessivas emendas constitucionais mantiveram inal-
terado esse percentual e a partir de 2003 passaram a ser passíveis de desvinculação 
também as contribuições de intervenção no domínio econômico.

Com a Emenda Constitucional (EC) nº 93/2016, o percentual de desvinculação foi 
aumentado para 30% (trinta por cento) a vigorar entre 2016 e 2023. Com isso, o 
montante desvinculado do orçamento da seguridade social passou a se situar em 
valores mais elevados, reduzindo o resultado (diferença entre receitas e despesas) 
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de tal orçamento. A tabela a seguir apresenta o montante, em valores nominais e 
reais, desvinculado do orçamento da seguridade social entre 2010 e 2018.

Tabela 4.1 – Total de receitas desvinculadas do orçamento da Seguridade 
Social – 2010 a 2018

(Valores em R$ milhares; atualização monetária feita pelo IPCA de junho de 2019)

Observa-se que entre 2010 e 2015, com o percentual de 20%, o montante desvin-
culado se situava próximo de R$ 80 bilhões (em valores reais de 2018), mas veio a 
ultrapassar os R$ 100 bilhões a partir de 2016, ano do início de vigência da EC 93 
que ampliou o percentual para 30%.

Desse modo, é razoável assumir que a Desvinculação de Receitas da União (DRU) 
aumenta os desequilíbrios do orçamento da seguridade social, uma vez que uma 
relevante parcela de suas receitas é transferida para outras áreas. Portanto, a revo-
gação da DRU deverá ser utilizada como medida para aumentar a sustentabilidade 
do orçamento da seguridade social na medida em que as receitas de tal orçamento 
sejam em sua totalidade utilizadas em despesas com saúde, assistência social e 
previdência.

Importante ressaltar que a eliminação da DRU como medida de melhoria da sus-
tentabilidade do orçamento da seguridade social somente faz sentido enquanto 
tal orçamento for composto, como é atualmente, por receitas de contribuições 
sociais. Uma reforma tributária que venha a eliminar tais contribuições tornaria 
inócua a revogação da DRU.

4.2 Juros sobre capital próprio

Os Juros sobre Capital Próprio (JSCP) foram introduzidos através da Lei nº 9.249 
de 1995 mediante à implementação do Plano Real, com o objetivo de compensar 
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a extinção da correção monetária dos balanços das empresas. 

A correção monetária estava ligada à contextualização histórica do país que apre-
sentou períodos de forte inflação que impactavam na desvalorização do poder 
aquisitivo da moeda nos ativos das empresas e, de acordo com o Art. 3 da Lei nº 
7.799 de 1989, tinha como objetivo expressar, em valores reais, os elementos patri-
moniais e a base de cálculo do imposto de renda de cada período-base. 

A partir da revogação das Leis que tratavam da correção monetária das demons-
trações financeiras, tanto para efeitos societários ou fiscais, os JSCP passaram a 
representar para as empresas uma despesa com remuneração de sócios e acionis-
tas. Despesa esta considerada dedutível na base do Imposto de Renda. 

Em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Lei 9.430 de 1996, 
em seu Art. 88, revogou o Art. 9º da Lei 9.249 de 1995 que vedava a dedução dos juros 
da base de cálculo da CSLL e a Instrução Normativa nº 93 de 1997 da Secretaria da 
Receita Federal passou a regulamentar que o JSCP também poderia ser dedutível 
na base da CSLL, o que tornou o pagamento ou crédito de JSCP atrativo pelo fato 
de ser dedutível na base desses tributos, tendo a sua aplicabilidade de benefícios 
fiscais para as empresas que utilizem a tributação pelo Lucro Real.

Para efeito de cálculo dos Juros sobre o Capital próprio, as empresas podem efetuar 
o cálculo para remunerar seus sócios e acionistas, desde que não exceda à variação 
pro rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo que é divulgada pelo Banco Central 
do Brasil. Portanto, a seguir o próprio texto do Art. 9 da Lei 9.249/95:

A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, 
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou 
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre 
as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da 

Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.

Após a aplicação da TJLP sobre o Patrimônio Líquido, encontra-se o valor máximo 
para crédito ou pagamento a título de juros remuneratórios, estando limitado de 
acordo com os incisos I e II, § 2º, Art. 75 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, 
que estabelecem:

I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da 
dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados como despesa; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e 

reservas de lucros.

Ainda nesse contexto, a § 3º estabelece que o lucro líquido mencionado no inciso I 
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será aquele apurado após a dedução da CSLL e antes da dedução do IRPJ. Ao final, 
opta-se pelo maior valor das duas alternativas.

A Lei 9.249 de 1995 estabelece, ainda, as contas do Patrimônio Líquido que são 
consideradas para fins de cálculo da remuneração. São elas: Capital Social; Reser-
vas de Capital; Reservas de Lucros; Ações em Tesouraria e Prejuízos acumulados.

Cabe mencionar que depois de pagos de forma individualizada os Juros de Capital 
Próprio aos sócios ou acionistas, é exigido o Imposto de Renda retido na fonte de 
15% que será recolhido pela empresa, que possui o papel de contribuinte respon-
sável, mas que pertence ao sócio ou acionista, contribuintes de fato. Entretanto, 
há perda de arrecadação na esfera federal referente ao adicional de Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL devida, não tributadas na pessoa física. 

A seguir será apresentada uma tabela que evidencia a vantagem tributária para 
as Pessoas Jurídicas que utilizam dos JSCP e que possuem a tributação pelo Lucro 
Real, em detrimento da sociedade como um todo.

Tabela 4.2 – Benefício Tributário com a utilização dos JSCP 
na tributação pelo Lucro Real

(Valores em percentuais)

O Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 105 de 2001 define nos incisos I a XIII quais 
empresas são consideradas Instituições Financeiras. A Lei nº 13.169 de 2015 elevou 
a alíquota da CSLL em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capi-
talização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do Art. 1º, § 1º da Lei supracitada 
para 20%, no período entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e 
15% a partir de 1º de janeiro de 2019. Portanto, a alíquota considerada na tabela 
para efeito de benefício tributário das Entidades Financeiras e equiparadas é a 
vigente em 2019.
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De maneira geral, ainda que a utilização de remuneração através dos Juros sobre 
Capital Próprio seja facultada às empresas, ao longo dos últimos vinte e quatro 
anos este recurso cresceu muito no Brasil, sendo método de opção à distribuição 
de Dividendos, pois a própria lei permite que o valor dos juros seja imputado ao 
valor dos Dividendos obrigatórios, e, ainda, vantagens tributárias que permite 
redução legal da tributação sobre o lucro.

Tendo em vista o que foi até aqui exposto, fica nítido que o JSCP permite as empre-
sas reduzirem a base de cálculo sobre a qual irá incidir o IRPJ e CSLL. Por conse-
guinte, temos que a arrecadação desses dois tributos é minorada significativamente 
pela existência desse mecanismo.

A tabela 4.3 traz exemplo numérico do cálculo dos juros sobre capital próprio, bem 
como a dedução no lucro respeitando os limites de dedutibilidade.

Tabela 4.3 – Exemplo numérico do cálculo dos JSCP e Limite Legal

De acordo com a tabela é possível perceber que antes da utilização do JSCP o lucro 
era de R$ 14.000,00 e passou a ser no valor de R$ 7.500,00, o que representa redu-
ção de 46,43% da base de cálculo do IR e da CSLL.

Portanto, é relevante que se analise quanto a União poderia aumentar sua arre-
cadação caso a dedução do JSCP da base de cálculo do IRPJ fosse revogada. Tal 
estimativa é importante, pois, permitiria que tais recursos fossem destinados para 
a saúde, por exemplo, o que diminuiria os problemas do orçamento da seguridade 
social.
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Tabela 4.4 – Análise da Arrecadação do IRPJ 2018
(Valores Correntes em R$ milhões)

De acordo com a decomposição da arrecadação do IRPJ através da Análise da Arre-
cadação das Receitas Federais, publicado pela Receita Federal do Brasil (RFB), o 
valor de R$ 92,01 bilhões, a preços correntes, de IRPJ arrecadado das empresas 
cuja tributação é do Lucro Real, representou 64,86% do total arrecadado desse 
tributo em 2018. Tomando como base esta análise, temos um adicional de apro-
ximadamente R$ 80,05 bilhões.

Para analisar quanto a Receita Federal poderia arrecadar adicionalmente, foi uti-
lizada para a base de cálculo do que foi efetivamente arrecadado em 2018 em 
comparação com a base que seria sem redução, a mesma proporção do exemplo 
numérico exibido em relação à base de cálculo após a utilização dos JSCP e a base 
de cálculo antes de aplicar o método. Cabe ressaltar que foi utilizada a alíquota 
cheia, ou seja, 15% IRPJ básico + 10% IRPJ adicional.

De maneira geral, pode-se verificar que a análise da arrecadação de IRPJ é uma 
estimativa dado as particularidades da situação patrimonial e de resultado de 
cada uma das empresas, mas que se deve levar em consideração a maximização 
da arrecadação caso este incentivo fiscal, viabilizado pelos JSCP, fosse revogado. 
Vale ressaltar que somente o Brasil e a Estônia, são os únicos países que têm esse 
benefício fiscal.

5. CONCLUSÕES

O presente trabalho realiza uma análise crítica das diretrizes estabelecidas pelas 
PEC’s 45/2019 e 110/2019, que se destinam a realizar um reforma no Sistema Tri-
butário Nacional.

De acordo com as informações apresentadas nas seções anteriores do texto, o 
Brasil convive com uma situação em que sua carga tributária  está na próxima 
da média praticada em nações desenvolvidas. Contudo, os resultados referentes 



39

Análise crítica às propostas de Reforma Tributária - PEC 45/2019 e 110/2019

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 27, Nov | Dez 2019

ao desenvolvimento socioeconômico brasileiro estão consideravelmente aquém 
daqueles observados para países com uma carga tributária maior  ou igual a pra-
ticada pelo Brasil.

Como apresentado, nosso PIB per capita em 2017 superou apenas Equador e Peru 
para os países da nossa amostra. Além disso, somos o país com maior nível de 
concentração de renda dentre as nações analisadas, o que pode demonstrar que 
nosso modelo tributário tem contribuído para aprofundar as desigualdades sociais  
existentes no Brasil. 

Pode-se concluir pelos dados apresentados neste trabalho que as diretrizes das 
propostas apresentadas pelas PEC’s 45/2019 e 110/2019 está em uma maior tribu-
tação incidente sobre de bens e serviços, bem como sobre o faturamento e folha 
de pagamento, em detrimento da cobrança de tributos que incidam sobre a renda 
e patrimônio.

A participação da receita dos tributos a serem substituídos pela PEC nº 45 foi de 
12,36% do PIB, o que representa 38,12% do total da Carga Tributária em 2017.

No caso da PEC nº 110, as receitas dos nove tributos a serem substituídos represen-
taram 13,46% do PIB, demonstrando participação de 41,51% da Carga Tributária 
total, no mesmo período.

Destaca-se, que com a fusão de tributos pretendida pelas propostas aqui discutidas, 
será preciso que seja adotada uma alíquota para o IBS que garanta ao menos a 
mesma arrecadação atual. Como será calculada esta alíquota é de grande impor-
tância para que não ocorra perda de arrecadação e em consequência disso à pres-
tação de serviços públicos seja prejudicada. Como é possível perceber da tabela 
acima, é preciso que a alíquota esteja entre 38 e 41% para garantir a manutenção 
da arrecadação. 

Faz-se necessário pontuar a substancial importância que a Cofins e o PIS/Pasep tem 
para o Orçamento da Seguridade Social. Logo, é preciso que as receitas provenientes 
de tais tributos continuem destinadas ao referido orçamento, sob pena de prejuízos 
para a seguridade social no Brasil. Nesse sentido, as propostas que tramitam no 
Congresso Nacional devem conter dispositivos que assegurem a destinação de 
recursos para essa finalidade.

Para uma proposta mais justa e com melhor distribuição de renda deverá ser feito 
em primeiro lugar: 1) a revogação do benefício fiscal denominado Juros sobre o 
Capital Próprio (JSCP), e 2) revogação da Desvinculação de Receitas da União (DRU).
Dessa forma poderá ser implementada uma carga tributária maior sobre o 
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patrimônio e renda e uma menor carga sobre bens e serviços, mantendo, no total, 
a mesma carga tributária existente, hoje, no Brasil.   

.
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