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ANTES DE PROPOR UM NOVO MODELO TRIBUTÁRIO, TEMOS QUE FAZER UM BOM 

DIAGNÓSTICO DO MODELO ATUAL E REFLETIR SOBRE O ESTADO QUE DESEJAMOS

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 pesquisa e ensino de qualidade a toda população brasileira, sem olhar a renda familiar de cada aluno?

3. Qual o tamanho do gasto com segurança pública e defesa nacional que o Brasil precisa/deseja?

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. Queremos/precisamos ter bancos públicos federais e estaduais de desenvolvimento/fomento para promover

financiamento a empresas e setores prioritários como infraestrutura com taxas e/ou 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?



O PROCESSO DE REFORMA TRIBUTÁRIA MANTERÁ A CARGA ATUAL?

1. As reformas da previdência, trabalhista, administrativa, geográfica, política e uma boa

discussão do pacto federativo são temas integrados com a REFORMA TRIBUTÁRIA.

2. Contudo, mesmo que todas as reformas sejam realizadas e algumas já começaram, elas não

reduzirão gastos e dívida pública de forma imediata. Portanto, para ter equilíbrio fiscal,
primordial para aumentar a taxa de investimento, criar um clima de confiança e fazer o país

crescer, precisamos de + um pequeno sacrifício de suportar um leve aumento na carga

tributária, que pode e deve ser temporário.

3. Será impossível fazer a reforma tributária mantendo a mesma carga tributária atual, sem
aumento para alguns e redução para outros. Por isso a importância de se fazer um bom

diagnóstico e da discussão do ESTADO desejado/necessário.

4. Então, melhor ENFRENTAR o PROBLEMA de frente, com coragem e serenidade, buscando um

caminho mais simples, prático, mas ao mesmo tempo TRANSFORMADOR.

5. A proposta do CRC-RJ aproveita a ótima ideia do SIMPLIFICAJÁ para ICMS, ISS e IPI, sugerindo
manter os três impostos cumprindo sua função original. E propõe alterações simples (sob o

ponto de vista legislativo) no IRPF/IRPJ já para 2021, pois entende que é ai que está a BASE de

todo o debate para iniciar de forma efetiva o processo de reforma tributária no Brasil. As
demais discussões, como são profundas e polêmicas, ficam para 2021.



UTILIZAR O SIMPLIFICAJÁ PARA O ICMS, ISS e IPI
▪ 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 de incentivos fiscais, inclusive creditícios, financeiros ou de redução de BC;

▪ Criação de NF-e e guia nacional, com recursos TRF automaticamente aos estados/municípios;

▪ Simplificação e unificação de obrigações acessórias;

▪ Cobrança POR FORA, com o imposto acrescido ao preço;

▪ Devolução parcial de ICMS/ISS, para ressarcir progressivamente a quem tem menor renda.

ICMS/ISS

ICMS

▪ Crédito Financeiro do ICMS, vinculado ao desembolso. Comércio/indústria do SIMPLES

poderão optar 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, pg. o imposto estadual POR FORA, com as mesmas

regras aplicadas às demais empresas.

ISS
▪ Cada município terá apenas uma alíquota de ISS, entre a mínima (2%) e a máxima (5%). Assim,

o país poderá ter 4 alíquotas do imposto, não sendo permitido a criação de alíquotas fracionadas;

IPI
▪ Será transformado em imposto seletivo, monofásico, cobrado apenas de poucos produtos e

de forma bem simples e direta.



O QUE REALMENTE VAI TRANSFORMAR O MODELO ATUAL

▪ Não faz sentido entrar 2021 com o modelo atual. As mudanças são simples, podendo 

ser feitas por meio de leis ordinárias, sem necessidade de alterar a CF/88.

▪ O instrumento dos juros sobre capital próprio deve ser extinto.

▪ Fim da isenção da Distribuição de lucros e dividendos. Valores deveriam ser incluídos 

na Tabela Progressiva Mensal e Anual. Ajustes podem ficar para 2021.

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

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

▪ Ajuste na Tabela Progressiva, com pequena atualização e criação de faixas para maior 

renda, incluindo distribuição de lucros.

▪ Manutenção nas deduções atuais e nos demais rendimentos isentos e exclusivos na 
fonte, deixando o debate para ajuste completo no modelo para 2021.

▪ Limitação do desconto simplificado em R$ 10 mil.

▪ Redução da alíquota de IRPJ Adicional de 10% para 6%, ficando 30% a alíq. final.

IRPF, 

IRPJ 

e

CSLL



O QUE DÁ PARA FAZER EM 60 DIAS, AINDA EM 2020



O QUE DÁ PARA FAZER EM 60 DIAS, AINDA EM 2020

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 

IR ATUAL IR - PROPOSTA VARIAÇÃO
BASE (Liq.)



O PROCESSO CONTINUA EM 2021. DEZ PONTOS FUNDAMENTAIS DA REF. TRIBUTÁRIA

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

2.Menos Impostos para PJ e + Impostos para PF.

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 futuro, 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 unificado.

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.


