
PROPOSTAS DO CRC-RJ PARA A REFORMA TRIBUTÁRIA 
 

O MOMENTO ATUAL BRASILEIRO E A REFORMA TRIBUTÁRIA 

Um paciente começa a ter problemas de saúde com pouco mais de 20 anos, mas 

deixa para tratar depois. Uma dúzia de anos depois, quando contava 30 e poucos 

anos procura um médico dos bons para fazer um check-up. O médico lhe passa os 

exames e se surpreende quando recebe os resultados, verificando colesterol, 

triglicerídeos, glicose altos e diversos problemas, como alergias, gastrite e risco 

elevado de doenças coronarianas, gastrointestinais e respiratórias. Com enorme 

preocupação, chama seu paciente e lhe mostra os resultados explicando a 

necessidade de mudança profunda nos seus hábitos, além de tratamento de curto, 

médio e longo prazos, explicando que melhorar os índices ruins apresentados será 

um processo que necessitará de boa dose de perseverança e paciência. Assim, lhe 

receita alguns remédios de curto prazo para tratar os EFEITOS imediatos de algumas 

doenças, além de tratamentos mais intensos, duros, detalhados, para resolver o 

principal, que é a CAUSA dos índices ruins.  

Contudo, o paciente cuida apenas dos efeitos imediatos, de curto prazo, mas entende 

que as orientações do médico para tratar a causa dos problemas são difíceis, exigindo 

muito dele e resolve não as seguir, pensando sempre no curto prazo, em algo para 

permitir um alívio imediato. Com isso se recusa a mudar radicalmente seu modo de 

vida. 

O sistema tributário nacional pode ser comparado a este paciente e os exames foram 

feitos na virada do século, embora o problema existisse desde a constituição federal 

de 1988, que estruturou de forma equivocada o modelo atual. Desde então, 

procuramos paliativos para resolver nossos problemas, deixando a solução completa 

para outro momento. E, assim, de paliativo em paliativo, de solução de efeitos sem 

combater a causa, chegamos ao manicômio tributário atual, verdadeira armadilha 

criada e que dará muito trabalho para ser desfeita. 

O problema é que se passaram 20 anos do diagnóstico e aquele paciente piorou 

muito, está quase em estado terminal e precisa de tratamento intensivo, talvez até 

uma cirurgia mais delicada. Assim está o Brasil e seu modelo tributário em 2020, 

precisando de uma transformação completa, mas que precisa ser feita 

criteriosamente, pois fazer a cirurgia pode trazer complicações que levem o paciente 

a entrar em coma e até a óbito. Então, assim como na situação do paciente, o modelo 

tributário brasileiro precisa ser modificado aos poucos, ou seja, a reforma tributária 

deve ser um processo bem construído, feita aos poucos, logicamente a partir de um 

diagnóstico correto. Não pode jamais ser tratada como um evento, um monte de 

texto escrito em uma pasta, uma lei, emenda, decreto. Serão muitas e muitas leis 

bem construídas que, ao final, deixarão o país com um modelo que  possa atender 

aos preceitos de um bom sistema tributário:  

• SIMPLES, onde o contribuinte saiba quanto paga, por que paga e para onde vai o 

seu dinheiro. Quando você comprar um bem ou serviço deve saber exatamente 

quanto tem de imposto naquele item, de forma transparente; 

• JUSTO (progressivo), para que aquele contribuinte com melhores condições 

patrimoniais, econômicas e financeiras possa pagar mais do que um contribuinte 

com menor patrimônio e renda. Relevante lembrar que a sociedade ajudou, direta 

e indiretamente, cada um de nós a construir seu patrimônio e a obter sua renda 

atual, então nada mais justo que devolver uma parte desse patrimônio e dessa 

renda á sociedade; E 

• NEUTRO, de modo que decisões não sejam tomadas exclusivamente para se obter 

benefícios tributários em detrimento de outros aspectos mais importantes. O 



sistema tributário deve funcionar como um bom juiz em competições esportivas: 

que vença o melhor, o mais capaz. Sem interferências. 

 

Bom, vamos ao Brasil e ao nosso sistema tributário atual. Estamos há 60 dias úteis 

de concluir o ano legislativo federal de 2020 e temos no Congresso Nacional duas 

propostas em análise que tratam quase que exclusivamente da simplificação da 

cobrança de impostos e contribuições sobre a receita das empresas. Nas reuniões da 

comissão mista de reforma tributária observamos semanalmente reclamações de 

todos os setores da atividade econômica com o rumo das propostas e a necessidade 

de promover mudanças mais profundas. Aliás, ao se fazer o diagnóstico de modelo 

tributário, parece consenso nacional a necessidade de concentrar maior volume de 

arrecadação sobre patrimônio/renda em detrimento de consumo/encargos sociais. O 

problema é a forma para se fazer tais mudanças e os múltiplos interesses, que vem 

de todos os lados. O relator da Comissão Mista, Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), 

promete que seu relatório integrando as PECs nº 45/119 e nº 110/19 será 

apresentado dia 30 de setembro, mas a sensação é que as duas propostas não estão 

prontas para avançarem, infelizmente. 

Há necessidade, antes de aprofundar o debate sobre a Reforma Tributária, de 

estabelecer qual tamanho de país desejamos ter. Por isso, façamos as seguintes 

perguntas (não exaustivas, apenas exemplificativas) antes de debater a arrecadação 

necessária para atender ao Brasil que a sociedade deseja: 

1. Que tipo de serviço de saúde o Brasil deseja ter? Qual o alcance do Nosso Serviço 

Único de Saúde (SUS)? Queremos ter Unidades de Pronto Atendimento nos 

municípios, bem equipadas e com profissionais qualificados e bem remunerados 

para atender a população?  

2. Como planejamos a educação brasileira? Queremos que municípios e estados 

ofereçam educação fundamental e média para toda a população, com ensino de 

qualidade, incluindo remuneração justa para os professores? No nível superior, é 

nossa intenção manter as 115 universidades federais (69) e estaduais (46) 

totalmente gratuitas, oferecendo ensino de qualidade a toda a população 

brasileira, independentemente da renda familiar de cada aluno? 

3. Qual o tamanho do gasto com segurança pública e defesa nacional que o Brasil 

entende ser necessário/desejado? 

4. Quanto o país deve gastar com os poderes executivo, legislativo e judiciário e a 

gestão da união, dos 26 estados, do Distrito Federal e dos 5.570 municípios? 

5. O Brasil precisa e deseja ter bancos públicos federais e estaduais de 

desenvolvimento para promover financiamento a empresas e setores prioritários 

como infraestrutura com taxas e condições diferenciadas?  

6. Qual o tamanho do gasto necessário para cobrir programas sociais diversos para 

atender aos milhões de brasileiros de menor renda e que não tem renda e que 

necessitam do apoio do ESTADO? 

7. Quanto do orçamento anual o Brasil deseja destinar para pagar despesas 

financeiras de sua dívida pública, que está próxima de 100% do PIB? Com isso, 

qual superávit primário (receitas menos despesas antes do pagamento de juros) 

o governo precisará gerar anualmente para reduzir e equacionar o endividamento 

público?  

 

A partir da análise dos recursos que precisamos para atender ao ESTADO que 

desejamos, será possível começar a conversar sobre a carga tributária que precisará 

ser extraída da riqueza gerada (PIB) pelo país e sua população. 



E aí começa o primeiro dos nossos problemas: A CARGA TRIBUTÁRIA ATUAL NÃO 

PODERÁ SER REDUZIDA NO CURTO/MÉDIO PRAZO. Então, como fazer mudança 

profunda e manter todos os contribuintes pagando a mesma coisa e todos os entes 

estatais arrecadando o mesmo que abocanhavam antes da reforma? Simplesmente 

impossível. Será necessário enfrentar tal situação com seriedade, serenidade e sem 

solução mágica, explicando com sinceridade ao contribuinte que poderá haver 

pequeno aumento inicial na arrecadação de tributos, mas que seus efeitos serão 

ajustados no médio prazo, reduzindo a carga tributária ao patamar atual. Além disso, 

ao iniciar um processo organizado de reforma tributária, espera-se criar ambiente 

positivo e de confiança no país, com reflexo direto na melhoria da atividade 

econômica como um todo. 

Diante do contexto apresentado, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 

Rio de Janeiro vem, humildemente, apresentar a seguir suas singelas contribuições 

para o processo de reforma tributária, fruto de debates realizados pelo seu Grupo de 

Estudos Tributários e pelo evento intitulado A REFORMA TRIBUTÁRIA NÃO PODE 

PARAR, que aconteceu semanalmente nas tardes de sábado desde a primeira semana 

de junho de 2020. 

 

MANUTENÇÃO DE ISS E ICMS, MAS COM SIMPLIFICAÇÃO 

Sem dúvida, o ideal seria o Brasil ter um único imposto cobrado sobre a receita, 

conforme apontam as duas propostas em análise no congresso nacional: as PECs nº 

45 e nº 110. Contudo, o curto prazo que temos até o fim do ano pede que esse 

debate continue sendo feito, mas para aprovação somente no ano que vem (2021).  

Na 11ª reunião do projeto A REFORMA TRIBUTÁRIA NÃO PODE PARAR, realizada no 

sábado, dia 15 de agosto, apresentamos o projeto denominado SIMPLIFICA JÁ, sob 

liderança da ABRASF e ANAFISCO1, que traz interessante proposta dos municípios 

sugerindo manutenção do ISS e do ICMS, que seriam unificados nacionalmente por 

meio de leis complementares. Além das mudanças nos dois impostos, o projeto trata 

de outros itens como integração de PIS e COFINS em única contribuição e 

transformação do IPI em um imposto seletivo, com modelo similar ao que foi/será 

apresentado pelo governo federal. O projeto apresenta ainda mudanças profundas 

na contribuição previdenciária patronal, mas sem detalhes e projeção de redução 

potencial na arrecadação. No sábado seguinte, foi realizado interessante debate com 

participação do Professor Dr. Alberto Macedo, assessor especial da prefeitura de São 

Paulo, onde o projeto foi debatido e aprofundado. 

O CRC-RJ concorda com o modelo sugerido pelo SIMPLIFICAJÁ em relação ao ICMS 

e ISS e traz os seguir os pontos principais da proposta que referendamos, com 

pequenos ajustes: 

▪ Poucas mudanças na constituição federal de 1988, apenas onde for essencial; 

▪ Leis complementares do ICMS/ISS centralizando as regras estaduais e municipais;  

▪ Proibição do uso dos incentivos fiscais, inclusive creditícios, financeiros ou de 

redução de base de cálculo. O CRC-RJ recomenda punição aos estados/municípios 

que mantenham o uso de incentivos fiscais a partir de 2021; 

▪ Criação de NF-e e guia nacional do ICMS e do ISS, com recursos transferidos 

automaticamente aos estados/municípios; 

▪ Cobrança POR FORA de ICMS e ISS, com o imposto acrescido ao preço; 

▪ Simplificação e unificação de obrigações acessórias; 

 
1 Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) e Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal (ANAFISCO) lideram o projeto 
SIMPLIFICAJÁ. Mais informações na página https://simplificaja.org.br/. 



▪ Crédito Financeiro do ICMS, vinculado ao desembolso. Empresas 

comerciais/industriais do SIMPLES poderão fazer opção entre:  

▪ Manter o SIMPLES como está hoje, incluindo ICMS, com transferência de 
crédito específico, na proporção do imposto estadual na alíquota, além de não 

poder deduzir créditos nas suas compras; ou 

▪ Retirar o ICMS do SIMPLES, pagando o imposto estadual POR FORA, com as 
mesmas regras aplicadas às demais empresas.  

▪ Alíquotas interestaduais reduzidas gradualmente, até deixar o ICMS integralmente 

no destino; 
▪ Serão permitidas apenas três alíquotas2 internas de ICMS, definidas pelo Comitê 

Gestor, com aplicação livre por estado;  

▪ Cada município terá apenas uma alíquota de ISS, entre a mínima (2%) e a máxima 

(5%). Assim, o país poderá ter quatro alíquotas do imposto, não sendo permitido 
a criação de alíquotas fracionadas. 

▪ Substituição Tributária do ICMS para poucos casos, ideal seria sua extinção. 

▪ Devolução parcial de ICMS/ISS, com teto mensal, de modo a ressarcir 100% do 
imposto a quem tem renda de até um salário mínimo; 

▪ Criação de fundo federal específico para auxiliar estados e municípios com perda 

de arrecadação com novo modelo. 

 

Portanto, o CRC-RJ entende que o projeto do SIMPLIFICAJÁ deve ser seguido pelo 

congresso nacional, mas no momento inicial apenas em relação ao ICMS e ISS e a 

aprovação de pequena emenda constitucional e de duas leis complementares devem 
ser feitas no último trimestre do ano. 

 

OS TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE O CONSUMO: PIS, COFINS (CBS) e IPI 

Aqui é importante separar em duas partes. Na primeira estão PIS e COFINS, 

contribuições que tem um modelo atual de apuração com enorme complexidade, 
refletida nos infindáveis e onerosos litígios em discussão no Conselho de 

Contribuintes (CARF) e na Justiça (2ª Instância, STJ e STF). O CRC-RJ apoia a análise 

e futura aprovação, com alguns ajustes, do Projeto de Lei nº 3.887/20 que foi enviado 
pelo ministério da economia ao congresso no final de julho de 2020. Nosso 

entendimento é que o PL traz importante mudança cultural com a cobrança POR FORA 

e a instituição do crédito financeiro, no mesmo formato que seria aprovado para ISS 
e ICMS via leis complementares. Todavia, há necessidade de ajustar o texto do 

projeto de lei para não ter problemas jurídicos no futuro. Para fins de simplificação, 

o ideal seria aproveitar NF-e do ICMS e ISS para incluir cobrança da CBS. Assim 

como aconteceria com ICMS/ISS, recomenda-se devolução parcial da contribuição, 
num modelo que permita redução de percentual relevante do imposto pago para as 

pessoas de menor renda. 

Contudo, a transformação de PIS e COFINS na CBS deveria ficar para o primeiro 

semestre de 2021, pois envolve ajustes jurídicos no texto e debate mais intenso 

sobre seu alcance, principalmente em relação a calibrar a alíquota de 12% para 
alguns poucos setores. Recomenda-se pedir a nós, contadores, para fazer melhor as 

contas e apresentar ao congresso nacional, pois tem muitas informações 

desencontradas pelo caminho. 

Em relação ao IPI, o CRC-RJ manifesta apoio ao modelo sugerido em todas as 

propostas já apresentadas, tornando-o um imposto seletivo, monofásico e cobrado 

sobre poucos itens. Nosso entendimento aponta ser possível aprovar tais mudanças 
ainda em 2020, promovendo um pequeno ajuste na constituição na mesma emenda 

que alteraria aspectos relacionados a ICMS e ISS. 

 
2 A proposta original sugere cinco alíquotas, mas o CRC-RJ entende que três alíquotas seriam suficientes. 



 

IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO 

O CRC-RJ concorda na essência com as duas principais mudanças previstas na PEC 

nº 110/19 em relação aos dois impostos estaduais cobrados sobre a propriedade. No 

caso, a recomendação seria preparar duas leis complementares para regular o ITCMD 

(Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações não onerosas) e o IPVA 

(Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Porém, nossa recomendação 

seria deixar os impostos na competência dos estados, apenas com regras unificadas 

nacionalmente. Há dois pontos mais relevantes em discussão:  

a) Unificação da legislação do ITCMD, resolvendo diferenças estaduais que são ruins 

para um imposto dessa natureza e maior progressividade do imposto, criando um 

modelo progressivo de cobrança, com isenção para transferências anuais até R$ 

100 mil e alíquotas progressivas variando de 2% a 30%; e 

b) Cobrança do IPVA sobre embarcações e aeronaves particulares, exceto os bens de 

uso no transporte regular de passageiros. 

 

Os dois pontos têm apoio do CRC-RJ, mas temos a percepção de que não há tempo 

hábil para aprovar tantos normativos importantes em 2020, ainda mais que será 

necessário emenda à CF. Contudo, caso seja possível incluir tais ajustes na emenda 

que irá promover pequenas alterações nos dispositivos envolvendo ICMS, ISS e IPI 

e seja possível preparar lei complementar específica, pelo menos um dos impostos 

poderia ser alterado já para entrar em vigor em 2021 ou quem sabe, até os dois. 

Caso contrário, o debate fica para o ano que vem e as mudanças seriam aplicadas 

somente em 2022. 

 

ENCARGOS SOCIAIS 

Contratar mão-de-obra no Brasil, com carteira assinada, é um processo muito caro 

e complexo, sem dúvida. A empresa tem que pagar a contribuição previdenciária 

patronal (CPP) de 20%, o sistema S de 5,8%, o Seguro de Acidente do Trabalho 

(SAT) ou Risco de Acidente de Trabalho (RAT) que varia entre 1% e 3% e tantas 

outras coisas. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve ser depositado 

mensalmente nas contas dos empregados aplicando alíquota de 8%, 

independentemente da remuneração recebida pelo empregado, receba ele um salário 

mínimo, R$ 2 mil, R$ 10 mil ou até R$ 80 mil.  

O CRC-RJ reconhece a necessidade de reduzir o custo da contatação de mão-de-obra, 

porém a sugestão seria não fazer mudanças imediatas para concentrar esforços  na 

aprovação, ainda em 2020, de importantes alterações no IR, ISS, ICMS e IPI que 

possam marcar o início do processo de reforma tributária no Brasil.  

O ideal seria aprofundar o debate, pois a proposta do governo, de reduzir o peso dos 

encargos é interessante, mas a contrapartida que seria a criação de um imposto 

sobre movimentação financeira (ITF), nos moldes da antiga CPMF, parece ser algo 

recheado de polêmicas.  

 

A MUDANÇA QUE DEVE SER FEITA AINDA EM 2020: O IMPOSTO DE RENDA 

O extrato do IRPF divulgado pela RFB3 traz diversos dados relevantes que o CRC-RJ 

acha importante apresentar para justificar a necessidade de mudança imediata na 

tributação das pessoas físicas. 

 
3 http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas 

http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas


Em 1998, o Brasil possuía 11 milhões de declarantes, que informavam receber 69% 

de rendimentos tributáveis e 22% de valores isentos de IR, com 9% de rendimentos 

com tributação definitiva (exclusiva na fonte). Passados 20 anos, observando os 

números de 2018, verifica-se que temos mais de 30 milhões de contribuintes 

declarantes, que informaram 59% de rendimentos tributáveis e 31% isentos, com 

10% de tributação definitiva. Como os dividendos representam rendimentos isentos 

no Brasil desde 1995, houve forte migração ao longo dos anos de rendimentos 

tributáveis para isentos, principalmente nas faixas mais elevadas de renda4. Em 

2007, pouco mais de um dos vinte e cinco milhões de contribuintes (4,3% do total) 

que entregaram suas declarações informavam ter recebido dividendos/distribuição 

de lucros com isenção de IR. Em 2018, 11 anos depois, o número saltou para 3,2 

milhões (10,5% do total). As rendas mais elevadas fugiram da tributação tradicional 

de pessoa física, refletindo o que chamam de pejotização, ou seja, empresas que 

existem exclusivamente para remunerar rendimentos recebidos de pessoa física, com 

enorme redução tributária para quem paga, quem recebe e redução da arrecadação 

de tributos. 

A tabela a seguir, embora tenha muitas linhas e colunas, é esclarecedora. Pela sua 

relevância, serão apresentados comentários em tópicos para facilitar o entendimento, 

após sua transcrição.  

 

 

 

✓ Na primeira coluna (2018), o rendimento é mensal e com base aproximada no 

salário mínimo de 2019 (R$ 998). 

 
4 Ver https://reformatributariaja.com/2020/07/18/palestra-o-regressivo-modelo-de-cobranca-de-irpf-
parte-2/ 

QTDE VAR.% VAR.% VAR.% DISTRIB. RENDIM.
(mil) TRIBUT. ISENTO TOTAL ALIQ.¹ ALIQ.² ALIQ.³ TRIBUT. ISENTO

Até 3 mil 8.333 150 16 166 0,1 0,07% 21% 2044% 138% 90% 10% 5%

3 a 5 mil 8.290  301      44 345 4,3 1,25% 4,4% 136% 1485% 87% 13% 8%

5 a 7 mil 4.391  231      44 275 9,3 3,4% 3,9% 64% 84% 16% 9%

7 a 10 mil 3.307  237      54 291 18,1 6,2% 3,1% 46% 81% 19% 10%

10 a 15 mil 2.541  252      74 326 30,4 9,3% 1,9% 25% 77% 23% 11%

15 a 20 mil 1.169  154      57 211 23,3 11,0% 0,7% 12% 73% 27% 13%

20 a 30 mil 1.076  185      86 271 31,5 11,65% 0,6% 5,2% 68% 32% 15%

30 a 40 mil 487     110      64 174 20,4 11,73% 0,5% 1,8% 63% 37% 17%

40 a 60 mil 357     93        81 174 18,0 10,3% 0,3% 4,0% 54% 46% 23%

60 a 80 mil 124     36        49 85 7,1 8,4% 1,8% 7,5% 42% 58% 34%

80 a 160 mil 126     41        92 133 8,4 6,3% 2,0% 7,6% 39% 31% 69% 53%

160 a 240 mil 30       12        44 56 2,6 4,6% 2,8% 5,1% 22% 78% 79%

240 a 320 mil 13       7          27 34 1,4 4,0% 3,5% 2,7% 19% 81% 97%

Acima 320 mil 26       30        225 255 6,0 2,4% 3,5% 1,2% 12% 88% 207%

TOTAL 30.269 1.838 957 2.795 181 6,5% 0,6% 9,1% 4,4% 65,8% 34,2% 16,5%
¹ Var. na alíq. entre 2018 e 2017       ² Var. na alíq. entre 2018 e 2014          ³ Var. na aliq. entre 2018 e 2007          Fonte: RFB, dados organizados pelo Prof. Pêgas.

% RTEF   / 
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https://reformatributariaja.com/2020/07/18/palestra-o-regressivo-modelo-de-cobranca-de-irpf-parte-2/
https://reformatributariaja.com/2020/07/18/palestra-o-regressivo-modelo-de-cobranca-de-irpf-parte-2/


✓ 2007 foi o primeiro ano de abertura de dados da RFB, por isso a comparação dos 

dados com o ano de 2018, último dado disponível. Contudo, a abertura de 2007 

ainda foi básica, por isso observa-se na coluna cinza que a alíquota de IRPF foi 

reduzida na média em 25% de 2007 para 2018 na renda mensal entre R$ 40 e R$ 

80 mil. A partir de 2014, a RFB abriu duas faixas: entre 40 e 60, e entre 60 e 80 

mil. 

✓ Perceba que a alíquota média dos + de 30 milhões de declarantes foi 6,5% em 

2018. Porém, comparando com 2007 (alíquota média de 6,2%), houve aumento 

de alíquota de 4,4%.  

✓ Há 676 mil brasileiros que declararam renda mensal (tributável + isenta) acima 

de R$ 40 mil e que tiveram expressiva redução na sua alíquota de IRPF durante 

esses 11 anos (2007 para 2018).  

✓ Já a faixa de renda entre R$ 20 e R$ 40 mil/mês não apresentou aumento ou 

redução na média dos 1.563 mil contribuintes. Porém, neste grupo há dois tipos 

de contribuintes: aqueles que tem a maior parte dos seus rendimentos tributáveis, 

com retenção na fonte e tiveram aumento de alíquota; e há outro grupo de 

pessoas que recebem, preponderantemente, rendimentos isentos, principalmente 

oriundo de distribuição de lucros e dividendos. Certamente, aqui houve redução 

na alíquota, mas como não há abertura dos dados não temos como confirmar. 

✓ O grupo de 3,7 milhões de pessoas com renda média mensal entre R$ 10 e 20 mil 

experimentou aumento na alíquota média de 46%. E os 7,7 milhões com renda 

mensal entre R$ 5 e R$ 10 mil assumiram aumento médio de alíquota de IRPF em 

134%.  

✓ A falta de correção na tabela desde 2015 foi o principal fator para o brutal aumento 

percentual na tributação da turma (8,3 milhões) na faixa mensal entre R$ 3 e R$ 

5 mil. E essa falta de correção é mais um fator que explica o aumento das alíquotas 

nas faixas entre R$ 5 e R$ 20 mil. 

✓ Observe que a alíquota efetiva vai subindo até a faixa de R$ 20 a R$ 30 mil, sendo 

que a partir da faixa de R$ 40 mil ela passa a diminuir. Tal fato se justifica na 

leitura das três colunas finais, pois quanto maior o rendimento, maior o percentual 

de rendimentos isentos e exclusivos na fonte tem o contribuinte. 

✓ A última coluna (cor verde) também mostra um dado interessante. Os 

rendimentos tributados exclusivamente na fonte têm alíquota média reduzida, a 

máximo costuma ser 15%. Aqui tem, nas faixas mais elevadas, rendimentos 

preponderantemente do capital, como juros sobre capital próprio, lucros nas 

vendas de imóveis e aplicações financeiras. E percebam que os percentuais sobre 

os rendimentos tributáveis são maiores nas rendas mais elevadas.  

 

O modelo brasileiro de cobrança do IRPF é ou não regressivo? Os dados são oficiais, 

não há como questioná-los. Desde 2014, a RFB vem fazendo outra abertura, por 

percentis, onde pode ser observado como o modelo atual é concentrador, 

aumentando cada vez mais a distância entre ricos e pobres. O Crescimento médio 

dos bens entre 2014 e 2018 atingiu 28%5. Mas, os mais de 25 milhões de 

contribuintes com renda até R$ 10 mil/mês tiveram aumento médio no patrimônio 

na fixa de 22% enquanto as faixas acima tiveram elevação patrimonial acima de 

30%. Por isso, conforme dados da ONU somos o 7º país mais desigual do mundo e 

o 2º com maior concentração de renda, atrás apenas do Catar. 

Mas, o argumento original para a concessão e manutenção da isenção de IRPF no 

pagamento de lucros e dividendos para as pessoas físicas com maior rendimento se 

justifica pela elevada alíquota de IRPJ cobrada nas empresas brasileiras. Será? 

 
5 IPCA acumulado no período 2014-2018 de 25,6% e Selic Acumulada de 51,2%. 



Pesquisa realizada em cem dos maiores grupos brasileiros nos últimos dez anos 

(2010 a 2019) revela que a alíquota média praticada no Brasil de IR+CSLL sobre o 

lucro ficou em 21%. Os dados são esclarecedores e podem ser observados na tabela 

a seguir: 

 

 

 

Diversos motivos explicam essa redução de alíquota, sendo os três principais 

descritos a seguir: 

1. Pagamento de Juros sobre capital próprio;  

2. Uso de incentivos fiscais de redução, como o lucro da exploração; e 

3. Uso do lucro presumido em empresas controladas e consolidadas nas DFs.  

 
Portanto, é preciso calma na hora de afirmar que as pessoas jurídicas pagam muito 

imposto sobre lucro no Brasil. São apenas 100 grandes grupos nacionais, mas que 

representam praticamente todos os setores importantes da atividade econômica e 

considerando alíquota média de dez anos, para não causar distorção. 

Por isso, precisamos com urgência de mudanças em leis para retirar essa 

regressividade absurda na tributação do IRPF/IRPJ no Brasil. Não há necessidade de 

mexer na constituição federal, apenas uma simples lei ordinária resolve o problema. 

Que o congresso nacional possa investir nesta mudança pequena no tamanho, mas 

de enorme alcance positivo na transformação do modelo tributário brasileiro. 

O CRC-RJ sugere a elaboração de um projeto de lei ou até de medida provisória pelo 

poder executivo, com mudanças pontuais no IRPF/IRPJ, que seriam as seguintes: 

✓ Extinção dos juros sobre capital próprio (revogação do art. 9º da Lei nº 9.249/95); 

✓ Inclusão das distribuições de lucros e dividendos no grupo de rendimentos 

tributáveis, sendo cobrados na fonte e na declaração anual de IRPF, na mesma 

tabela progressiva aplicada aos demais rendimentos (alteração no art. 10 da Lei 

nº 9.249/95). No mesmo artigo, importante tributar também os rendimentos e 

lucros distribuídos ao exterior, sendo no caso exclusivo na fonte (tributação 

definitiva); 

✓ Limitar o desconto simplificado na declaração de IRPF em R$ 10 mil (alteração no 

art. 10 da Lei nº 9.250/95); 

100 GRUPOS LAIR IR+CSLL ALIQ.

PETRÓLEO E GÁS (7) *¹ 255.310        92.698          36,3%

SERVIÇOS (30) 218.927        60.807          27,8%

COMÉRCIO (10) 35.570          8.859           24,9%

ENERGIA ELÉTRICA (8) 73.867          15.659          21,2%

INDÚSTRIA PESADA (18) 196.800        41.629          21,2%

TELECOMUNICAÇÕES (3) 82.121          16.091          19,6%

INDÚSTRIA LEVE (16) 197.636        33.555          17,0%

BANCOS (8) 722.957        105.745        14,6%

TOTAL 1.783.187   375.042      21,0%

IR+CSLL DE 100 GRUPOS - ÚLTIMOS DEZ ANOS (2010 a 2019)

*¹ Petrobras tem 78% do LAIR e 83% do IR do setor. E teve alíq. efet iva de 38,3% por conta dos três últ imos anos. 

Fonte: Site de cada empresa e/ou grupo, c/ dados organizados pelo Prof. Pêgas. Valores em R$ milhões.



✓ Redução da alíquota do adicional de IRPJ de 10% para 6% (mudança no § 1º do 

artigo 3º da Lei nº 9.249/95); 

✓ Incluir dispositivo proibindo o uso do lucro presumido para empresas que integrem 

grupo econômico cuja receita total anual seja superior a R$ 78 milhões; 

✓ Incluir dispositivo proibindo expressamente o uso de qualquer despesa pessoal de 

sócios/acionistas na empresa, com duras multas aplicadas inicialmente, chegando 

à criminalização, se a pratica for repetida ou contumaz; e  

✓ Atualizar a tabela progressiva do IRPF a ser aplicada a partir de janeiro de 2021, 

conforme apresentado a seguir (alteração na Lei nº 11.482/07): 

 

TABELA MENSAL IRPF - PROPOSTA (2021) 

FAIXA de RENDA (Liquida) ALIQUOTA PARC. DEDUZIR 

Até R$ 2.600 Isento - 

Entre R$ 2.600 e R$ 3.800 15% 390,00 

Entre R$ 3.800 e R$ 6.000 25% 770,00 

Entre R$ 6.000 e R$ 30.000 30% 1.070,00 

Entre R$ 30.000 e R$ 100.000 35% 2.570,00 

Acima de R$ 100 mil 40% 7.570,00 

 
Observe que não são mudanças complexas sob o ponto de vista legislativo6, mas que 

produziriam efeito positivo na sociedade de que o congresso nacional realmente vai 

começar de forma efetiva o processo de reforma tributária no Brasil, mexendo no 

andar de cima. Para que seja bem compreendida a proposta apresentada pelo CRC-

RJ, apresentamos a seguir uma tabela comparativa com os valores pagos nos últimos 

seis anos (2015 a 2020) e quanto passaria a ser desembolsado de IRPF em 2021 por 

faixa de renda, analisando apenas os contribuintes com rendimentos tributáveis e 

que não possuem rendimentos isentos oriundos de distribuição de lucros e 

resultados. 

 

 

 

 
6 Os competentes técnicos da RFB elaboram este normativo em poucos dias, com qualidade, basta ter 
um direcionamento do que se deseja. 

VALOR % VALOR % VALOR %

3.000,00          95,20            3,2% 60,00            2,0% 35,20        37,0%

5.000,00          505,64          10,1% 480,00          9,6% 25,64        5,1%

7.000,00          1.055,64      15,1% 1.030,00      14,7% 25,64        2,4%

8.026,00          1.337,79      16,7% 1.337,80      16,7%

10.000,00        1.880,64      18,8% 1.930,00      19,3% 49,36        2,6%

15.000,00        3.255,64      21,7% 3.430,00      22,9% 174,36      5,4%

25.000,00        6.005,64      24,0% 6.430,00      25,7% 424,36      7,1%

35.000,00        8.755,64      25,0% 9.680,00      27,7% 924,36      10,6%

50.000,00        12.880,64    25,8% 14.930,00    29,9% 2.049,36   15,9%

100.000,00     26.630,64    26,6% 32.430,00    32,4% 5.799,36   21,8%

500.000,00     136.630,64 27,3% 192.430,00 38,5% 55.799,36 40,8%

 Pt. EQUILÍBRIO 

BASE (Liq.) 

Mensal

IR ATUAL IR - PROPOSTA VARIAÇÃO



Importante explicar alguns pontos da tabela apresentada: 

▪ Não é possível atualizar a tabela com percentual maior, pois a redução no IRPF 

das rendas mais baixas representará simultaneamente redução no IRPF das 

rendas mais elevadas. E não adianta ceder ao populismo para reduzir imposto sem 

fazer contas. Não existe almoço grátis. 

▪ A coluna rosa representa a base de cálculo líquida, que considera os rendimentos 

tributáveis menos as despesas permitidas, como previdência social, dependentes, 

educação e saúde. As despesas são as atuais, o debate sobre aumento ou redução 

delas vamos deixar para 2021.  

▪ O ponto de equilíbrio seria obtido com renda líquida pouco acima de R$ 8 mil. Da 

base de cerca de 30 milhões de declarantes, o impacto efetivo seria o seguinte: 

o Cerca de 4,5 milhões de contribuintes não pagam IR atualmente e, pela tabela 

nova, continuariam não pagando. 

o Mais de 20 milhões terão redução de IRPF para 2021, beneficiando na 

essência, as pessoas com menor renda. 

o Por outro lado, cerca de 4 milhões de contribuintes devem apresentar pequeno 

aumento no seu IRPF, que chegaria no máximo a 10% em relação ao valor 

pago até 2020. 

o A cobrança maior de IRPF será aplicada para quase 1,5 milhão de 

contribuintes, sendo uma parte menor que tem rendimentos tributáveis acima 

de R$ 50 mil/mês e um grupo maior de contribuintes que recebem 

rendimentos oriundos de distribuição de lucros e dividendos, com destaque 

para aqueles com rendimento mensal superior a R$ 40 mil. 

▪ Assim, na essência, a tabela nova REDUZ o IR de 80% dos declarantes de menor 

renda e AUMENTA o IR de 20%, notadamente aqueles com maior capacidade 

contributiva, que deixarão uma parcela da sua renda para tornar nosso modelo 

realmente justo e progressivo. 

▪ Pense um contribuinte com renda mensal bruta de R$ 200 mil, com cerca de 10% 

de deduções (R$ 20 mil) e renda líquida de R$ 180 mil. Ele pagaria R$ 64.430 

(72.000 – 7.570) de IR no mês, representando 32,2% sobre sua renda bruta, pois  

a faixa de 40% somente seria aplicada sobre a parcela acima de R$ 100 mil.  

 

Há perspectiva de bom aumento da arrecadação de IRPF/IRPJ com as medidas 

sugeridas, mas por conta da pandemia da COVID-19 e das incertezas em relação a 

retomada da economia, o ideal seria esperar o resultado da arrecadação do primeiro 

semestre de 2021 para verificar melhor o impacto das alterações.  

O mais importante é pensar o seguinte: eventual aumento na arrecadação do 

IRPF/IRPJ poderia compensar redução na cobrança da CBS (PIS e COFINS) e, quem 

sabe, até de ICMS e ISS, pois haveria aumento na transferência de recursos federais 

para estados e municípios, por meio dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e 

Municípios (FPM). 

O CRC-RJ entende que o congresso nacional daria enorme contribuição para 

transformar o nosso modelo tributário com a aprovação desta medida e há convicção 

que os grandes empresários entenderiam o alcance e apoiariam a mudança, que 

permitiria redução na cobrança dos impostos e contribuições sobre o consumo e até 

de encargos sociais, beneficiando de forma in(direta) suas empresas. Na sequência, 

a alíquota total de IRPJ+CSLL cobrada das empresas também poderia (e deveria) ser 

reduzida. 

Por outro lado, nosso entendimento é que há espaço, em 2021, para promover um 

debate mais amplo que permita debater com profundidade o tema Tributação sobre 

a Renda. As ideias da classe, algumas adaptadas de modelos internacionais, mas 

integradas à nossa realidade podem e devem ser perseguidas e são apresentadas a 

seguir, apenas para reflexão: 



✓ Após a simplificação da cobrança de tributos sobre o consumo (que inclui a 

cobrança POR FORA) e redução dos encargos sociais, o SIMPLES poderia ter seu 

escopo reduzido, atingindo apenas empresas com receita bruta anual no máximo 

de R$ 1 milhão. 

✓ Para incentivar a adesão ao mercado de capitais, a tributação dos lucros poderia 

ser diferenciada por tipo de empresa, com tributação exclusiva na fonte e alíquotas 

menores para os dividendos e lucros distribuídos de companhias abertas. As 

empresas fechadas teriam seus lucros distribuídos integrando a tabela 

progressiva.  

✓ O lucro presumido poderia ser extinto ou talvez adaptado, com a empresa 

apurando seu lucro e incluindo este resultado positivo (receitas menos despesas 

efetivas da empresa) na renda da pessoa física, na proporção da participação 

societária. O valor seria integrado aos rendimentos tributáveis e submetido à 

tabela progressiva. 

✓ Na incessante luta por um sistema tributário simples, prático, progressivo e 

funcional, no momento SONHADOR da classe contábil poderíamos ter no Brasil: 

1. Menos encargos sociais, com objetivo de não onerar a geração de empregos. 

Assim, naturalmente, os próprios empregados seriam beneficiados ao final, com 

mais empregos e até com maior valor de remuneração. 

2. Um (no máximo dois) impostos sobre o preço de produtos, serviços e locações, 

cobrados por fora, cobrando do cliente, mas explicando de forma transparente 

que é ele quem está pagando o imposto sobre o que está consumindo. Assim, 

a empresa não teria receita ou despesa, faria simplesmente o repasse. E que 

essa alíquota seja racional, o ideal seria algo entre 10% e 15%. 

3. Com isso, as empresas explorariam suas atividades empresariais, gerariam 

seus lucros e o imposto de renda poderia abocanhar 25% desse lucro, ¼, 

percentual bem razoável para fins de arrecadação e, ao mesmo tempo, não 

inibiria o investidor. 

4. Por fim, quando o dinheiro chegasse na pessoa física (distribuição do lucro), 

esta pagaria seu IR de forma universal, com toda a renda submetida a tabela 

progressiva (ou exclusiva na fonte, dependendo do tipo de empresa). E com 

uma tabela progressiva na linha da sugerida aqui, cobrando mais de quem tem 

melhores condições de pagar. 

 

CONCLUSÃO: A PROPOSTA DO CRC-RJ PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2020 

O CRC-RJ gostaria de resumir suas contribuições para o processo de reforma 

tributária em sete pontos: 

1. Para decidir qual a carga tributária que o Brasil deverá ter no futuro, é fundamental 

que a sociedade brasileira possa refletir, debater e definir quais serviços públicos 

o ESTADO brasileiro deseja/precisa oferecer ao povo brasileiro. 

2. A Reforma Tributária não é um evento e sim um processo, que deve ser realizado 

aos poucos e com segurança. Por conta da complexidade do modelo atual, é 

recomendável evitar mudanças abruptas no sistema tributário, para não o 

desestabilizar. 

3. Por conta das muitas dificuldades enfrentadas durante o ano de 2020, 

principalmente em função da pandemia (COVID-19), não será possível aprovar 

ainda este ano as PEC nº 45 e nº 110 que estão no Congresso Nacional. Elas não 

estão prontas, mexem demais na constituição e podem desestabilizar de vez o 

confuso modelo tributário brasileiro. 

4. Assim, nossa sugestão começa pela aprovação das propostas, com pequenos 

ajustes, do movimento SIMPLIFICA JÁ para ICMS e ISS, que incluem elaboração 

de Leis Complementares para simplificar os dois impostos. Se possível, aprovar 

também a mudança no IPI, tornando-o um imposto realmente seletivo. 



5. Mas, a principal mudança e que pode ser feita apenas por meio de lei ordinária, 

seria um bom ajuste no IRPF/IRPJ, com a extinção dos juros sobre capital próprio, 

a tributação dos lucros e dividendos junto com os demais rendimentos e aplicação 

de nova tabela progressiva, com correção da parcela isenta, reduzindo o IRPF 

devido pelos contribuintes com renda líquida mensal até R$ 8 mil.  

6. Por outro lado, a nova tabela do IRPF estabelece novas faixas, com alíquota de 

35% para renda acima de R$ 30 mil e 40% para os valores mensais recebidos 

acima de R$ 100 mil. 

7. O objetivo da mudança é terminar com a regressividade no IRPF, que já dura 25 

anos, começando efetivamente o processo de reforma tributária, aumentando 

temporariamente a carga tributária (será necessário por um período curto), mas 

com benefícios profundos no futuro que implica, dentre outros benefícios, a 

redução da cobrança de impostos sobre o consumo e encargos sociais. Além disso, 

as mudanças simples feitas em 2020 permitirão ao congresso debater o tema com 

a tranquilidade e profundidade que ele pede em 2021 para transformar o modelo 

tributário brasileiro e contribuir para reduzir nossas imensas desigualdades 

sociais. 

 

A REFORMA COMPLETA QUE OS CONTADORES DO RJ ACREDITAM QUE 

PRECISARÁ SER APROVADA AO LONGO DOS PRÓXIMOS ANOS 

A restrição nas mudanças propostas para o período final de 2020 não impede a classe 

contábil do Estado do Rio de Janeiro de estabelecer o ponto central do que entende 

ser o caminho para transformar o sistema tributário por meio de uma REFORMA 

TRIBUTÁRIA COMPLETA, com dez diretrizes principais: 

1. O STN deve ser simples, justo (progressivo) e neutro. 

2. Menos Impostos para PJ e + Impostos para PF, especificamente sobre patrimônio 

e renda. Cada um deve pagar de acordo com suas possibilidades. 

3. IR universal e (realmente) progressivo (alíquotas moderadas). 

4. Redução dos Encargos Sociais (gerar emprego e renda). 

5. Não precisamos de imposto novo. Precisamos sim, tornar o IPI um imposto 

seletivo, unificar as legislações de ICMS e ISS, simplificar e reorganizar 

PIS+COFINS, migrando sua arrecadação atual de forma gradual para patrimônio 

e renda até sua extinção.  

6. Todos os impostos e contribuições sobre o consumo devem ser cobrados POR 

FORA, com destaque na nota fiscal. O ideal, no médio/longo prazo, poderia ser 

um único imposto (ICMS+ISS integrados) sobre as receitas + um imposto seletivo 

monofásico, com o fim da danosa guerra fiscal. Somos um país só! 

7. Centralização e simplificação de obrigações acessórias, com nota fiscal nacional 

de vendas de mercadorias e de prestação de serviços e guia unificada de 

recolhimento. 

8. Revisão da autonomia tributária dos municípios. Temos 1.273 municípios até 5 

mil/hab.; 1.199 entre 5 e 10 mil/hab.; E apenas 673 cidades que possuem + de 

50 mil/habitantes.   

9. Revisão completa dos gastos públicos, para que o IMPOSTO seja entendido como 

INVESTIMENTO para promoção do BEM COMUM (mudança cultural). 

10. Que se entenda a necessidade de DESPOLITIZAR as REFORMAS, para que elas 

possam atender ao NOVO ESTADO BRASILEIRO, cuja PRIORIDADE número 

ZERO deve ser a EDUCAÇÃO. 

 


