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EMENDA CONSTITUCIONAL N° 18, DE 1965

Dispõe sobre o sistema tributário nacional e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos do art.217, § 4°, da constituição, a 
seguinte Emenda Constitucional:

Brasília, 1° de dezembro de 1965.
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1° Secretário
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2° Secretário
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3° Secretário

Nogueira de Rezende
4° Secretário

Auro Moura Andrade
Presidente

Camilo Nogueira da Gama
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Dinarte Mariz
1° Secretário

Adalberto Sena
2° Secretário em exercício
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3° Secretário em exercício

Guido Mondim
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Sistema tributário (mais de meio século)



Sistema tributário adota mesma estrutura básica definida em meados dos anos 60: 
economia de bens e fechada

• inovação mundial com dois IVAs (ICMS e IPI): o maior no âmbito subnacional e ambos focados em 
mercadorias/produtos com regime de apuração físico 

• mudança profunda no PIB entre 1965 e 2009
• indústria de transformação caiu de 32% para 27% do PIB
• se acrescenta agricultura, de 48% para 32% do PIB

Reformas fracassadas
• Constituição de 1988 focou na descentralização
• poucas vezes foram tentadas reformas estruturais (como em 1995 e 2007) e falharam; mas 

muitas mudanças foram realizadas (mais de 70 dispositivos alterados)

Pecados Originais (sistema perde funcionalidade e reformas insuficientes)



Carga tributaria global (não mais a mesma salvadora de ajustes fiscais)

Elaborado por Afonso e Castro. 

Metodologia mais abrangente que a adotada pela RFB, para incluir royalties, DPVAT, multas e juros da dívida ativa, dentre outras.



Fonte: RFB, Confaz e BCB. Elaboração própria.Hipótese: queda da estimativa mensal do PIB em jul/2016 igual à de jul/2015.

Tendência Decrescente (temperatura decrescente nos principais tributos)



Carga Desestruturada  (sistema de bens para economia de serviços)



Fonte:  Deloitte - Pesquisa “Compliance tributário no Brasil – As estruturas das empresas para atuar em um ambiente complexo” (2013). 
Contou com a participação de 124 líderes da área fiscal de empresas, em grupos representativos dos mais diferentes portes e setores.

Obrigações (nada) acessórias (campeão mundial no Doing Business)



Fonte:  Deloitte - Pesquisa “Compliance tributário no Brasil – As estruturas das empresas para atuar em um ambiente complexo” (2013). 
Contou com a participação de 124 líderes da área fiscal de empresas, em grupos representativos dos mais diferentes portes e setores.

Custo da estrutura tributária (anti-competitividade e injustiça)



Custo de pagar impostos em horas/ano

Fonte: Doing Business (2017). 

Obrigações (nada) acessórias (campeão mundial no Doing Business)



Reações  (também campeão mundial simplificação, presunção e substituição)

Fonte primária: RFB



Composição da Receita Tributária 
por Modalidade em 2015 - em % do 

total arrecadado 

Elaboração própria. Fontes primárias: STN, RFB, CEF, IBGE. 

Reações  (dois sistemas paralelos para arrecadação de tributos)



Composição das Pessoas 
Jurídicas por Regime de 
Tributação Federal em 

2014: em % do total

Elaboração própria. Fonte: RFB.

Reações  (dois universos paralelos de contribuintes)



Regime Simplificado (adesão maciça e crescente)

Fonte primária: SEBRAE.



Simples Nacional (expansão da opção mas negócios concentrados em comércio e indústria)

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV Projeto. 

SEÇÃO CNAE

Agricultura, 
Pecuária, 
Produção 
Florestal, 
Pesca e 

Aquicultura

Indústrias 
Extrativas

Indústrias de 
Transformação

Eletricidad
e e Gás

Água, Esgoto, 
Atividades de 

Gestão de 
Resíduos e 

Descontaminação

Construção

Comércio, 
Rparação de 

Veículos 
Automotores 

e 
Motocicletas 

Transporte, 
Armazenagem 

e Correio

Alojamento e 
Alimentação

Informação e 
Comunicação

Atividades 
Financeiras, de 

Seguros e 
Serviços 

Relacionados 

Atividades 
Imobiliárias 

DEMAIS

Qtd. Empresas 11.368 4.742 296.231 9 6.212 109.304 1.446.762 146.518 243.880 86.335 1.116 4.508 461.838

Total de 
Receitas

(Milhões de 
R$)

Participação% 
Empresas 0,4 0,17 10,51 0 0,22 3,88 51,33 5,2 8,65 3,06 0,04 0,16 16,38

Participação % 
Total de 
Receitas

0,42 0,25 15,12 0 0,26 4 52,58 5,03 8,1 2,2 0,03 0,11 11,9

36.853,903.843,60 2.322,70 139.391,80 3,1 2.375,70 109.744,90484.796,00 46.374,40 74.646,70 20.324,90 271,5 1.003,10



Evolução da Arrecadação Federal Total e do Simples Nacional: 2009/setembro 2016 – em % do PIB

Elaboração própria. Fontes primárias: SEBRAE e RFB. 

Simples Nacional (desempenho ainda mais diferenciado na recessão)



Evolução da Arrecadação Federal Total e do Simples Nacional: 2009/Set.2016 – em % do PIB

Elaboração própria. Fontes primárias: SEBRAE e RFB. 

Simples Nacional (desempenho ainda mais diferenciado na recessão)



Fontes primárias: SEBRAE e RFB.

Simples Nacional (desempenho muito superior aos demais contribuintes)



Alíquota efetiva por regime (presumido supera real e simples se aproxima)

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV Projeto. 



Fonte primária: RFB. Elaboração própria.

Alíquota efetiva por regime e setor (as vezes presumido/simples acima do real)



Fontes primárias: CAGED e RAIS.
Elaboração: SEBRAE

Simples Nacional (fundamental para desempenho do emprego no País)



Fonte: UHY

Encargos trabalhistas (campeão mundial na tributação de alto salários)



Em 2015, na ”RAIS Negativa”, de 8,3 milhões de estabelecimentos declarantes, 
4,8 milhões ou 58% do total NÃO tiveram empregado no ano.
Já na RAIS Normal, de 4 milhões de estabelecimentos, 441 mil ou 11.1% do total 
declararam fechar o ano SEM empregado, embora contrataram algum durante o ano.

Mudança no Emprego (carteira assinada acima do teto do INSS despenca)



Evolução da quantidade de contribuintes empregados por faixa de valor (em piso 
previdenciário - 1996 a 2014: variação média anual)

Fonte Primária: Anuário da Previdência Social/MPAS. Elaboração própria.

Mudança na Previdência (carteira assinada acima do teto do INSS despenca)



Fonte:  Pesquisa Deloitte.

Aspirações (pagar corretamente impostos mais do que os reduzir)



Novo Sistema Tributário (reforma tributária insuficiente)

• Objetivo básico: simplificação profunda do sistema
• Aspectos centrais: 
o Unificação de bases tributárias:
destaque para IVA nacional: regulação federal; cobrança 

subnacional; repartição prévia, pró-consumo, bancária.
o Partilha e vinculações: receita tributária ampla (como DRU).

• Processo: 
o Em etapas: reforma contribuições, cadastro nacional;
o Desconstitucionalização: resgata Código Tributário (CTN).



Anti-Sistema Tributário (incoerência e inconsistência)

Contribuintes: encargos patronais e compliance estimulam adesão maciça e crescente aos regimes 
especiais e diferenciados, fora transfiguração de trabalhadores em firmas ...

Fiscos: reação de ampliar substituições e retenções na fonte, e ainda sobrecarregar bens e serviços 
estratégicos na economia (combustíveis, energia, comunciações, serviços financeiros

Não-Política: cada vez mais restrito o raio de manobra para formulação de políticas tributárias, presa 
na armadilha de buscar arrecadação a qualquer custo, enquanto resultados se revelam cada vez 
menos eficientes e eficazes

Não-Sistema: a minoria, formada por grandes empresas e instituições financeiras, restou tributado 
pelo sistema normal de impostos, mas ainda assim à custa de excessiva dependência de incentivos 
(principal arma para enfrentar os concorrentes) e intenso planejamento tributário



José Roberto Afonso é economista e contabilista, 
doutor pela UNICAMP, pesquisador do IBRE/FGV e professor do programa de mestrado do IDP.

Juliana Damasceno e Thiago Felipe auxiliarem nas pesquisas.

As opiniões são próprias e não das instituições citadas.

Mais trabalhos, próprios e de terceiros, no portal:
www.joserobertoafonso.com.br
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EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (DISCLAIMER)

Este relatório foi elaborado para uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou retransmitido a qualquer pessoa sem prévia autorização.

As informações aqui contidas tem o propósito unicamente informativo.

As informações disponibilizadas são obtidas de fontes entendidas como confiáveis.

Não é garantida acurácia, pontualidade, integridade, negociabilidade, perfeição ou ajuste a qualquer propósito específico das fontes primárias de tais informações, logo não se aceita qualquer encargo, 

obrigação ou responsabilidade pelo uso das mesmas. 

Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico, bem como a outros fatores, não se responde por quaisquer erros ou omissões, dado que toda informação é provida "tal como está", sem 

nenhuma garantia de qualquer espécie. 

Nenhuma informação ou opinião aqui expressada constitui solicitação ou proposta de aplicação financeira.

As disposições precedentes aplicam-se ainda que venha a surgir qualquer reivindicação ou pretensão de ordem contratual ou qualquer ação de reparação por ato ilícito extracontratual, negligência, 

imprudência, imperícia, responsabilidade objetiva ou por qualquer outra maneira.
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