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CARTA-PRINCÍPIOS BRASSCOM E MOVIMENTO DESTRAVA BRASIL 

09 Princípios por uma Reforma Tributária Inteligente e pela Competitividade 

São Paulo (SP), 08 de janeiro de 2021 
 

A Brasscom e o Movimento Destrava Brasil manifestam apoio a uma Reforma Tributária 
que promova a simplificação radical da base de consumo, que seja baseada numa tributação 
moderna e inteligente visando a competitividade do país, e que nos conduza ao crescimento 
socioeconômico de maneira fraterna e solidária. Somos favoráveis à criação de um tributo sobre 
valor agregado, recolhido no destino, tal qual o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), aglutinando-
se todos os tributos incidentes sobre o consumo, na forma como propõem as Propostas de 
Emenda à Constituição nº 45 e nº 110, ambas de 2019, acrescidas dos aprimoramentos descritos 
abaixo. Somos favoráveis, ainda, ao uso intensivo de tecnologia para a cobrança dos tributos, de 
forma eletrônica e online. Neste sentido, as subscritoras publicam abaixo todos os princípios que 
foram objeto desta convergência, os quais, acreditam, nortearão uma reforma tributária bem-
sucedida: 

1) DESONERAÇÃO DO EMPREGO 

A força de trabalho é elemento de transferência de renda e bem-estar social. Entendemos, 
assim, ser fundamental que a Reforma Tributária enderece a excessiva oneração da folha de 
pagamento sobre todos os setores econômicos e independentemente da faixa salarial, conferindo 
um grau de competitividade laboral que propicie a contínua geração de empregos de qualidade, 
o crescimento da exportação de serviços de alto valor agregado, a atração e retenção de talentos 
e a prosperidade da sociedade. Desta forma, defendemos a desoneração da folha pela via de uma 
tributação substitutiva, preferencialmente sob a sistemática não cumulativa, a exemplo de um 
adicional à alíquota do IBS, como política pública estruturante a ser aplicada a todos os setores 
econômicos, indistintamente. 

2) EXTINÇÃO DO TIPO TRIBUTÁRIO CIDE 

Defendemos uma Reforma Tributária que abarque também todas as atuais Contribuições 
de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, com a correspondente arrecadação dando-se por 
meio de parcela da alíquota total do IBS, de competência da União, tornando, de fato, simples e 
transparente a tributação sobre o consumo. A CIDE, assim, deixaria de ser um tipo tributário 
autônomo. As CIDEs gravam de forma desproporcional atividades de base tecnológica, a exemplo 
de tributos indiretos de natureza regulatória, tais como, FUST, FUNTTEL, Condecine, CIDE-
Remessas e congêneres, que passariam a ser abarcados também pelo IBS. 

3) INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO PERENE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS 

A não cumulatividade do IBS é apropriada para cadeias econômicas longas, sendo de fato 
uma evolução. Todavia, em setores com cadeias curtas e intensivos na contratação de pessoas, 
vislumbra-se uma grave assimetria. A terceirização de serviços gera crédito de IBS, ao passo que, 
a contratação de empregados não. Tal situação poderá suscitar um diferencial de custo de 
natureza tributária entre empregar e terceirizar, podendo levar empresas a uma tomada de 
decisão distorcida. Assim, defendemos que o montante despendido pelas empresas com a folha 
de pagamentos gere crédito de IBS, nos mesmos moldes que ocorre com os demais insumos de 
produção, assegurando, desta forma, a fixação e formalização de postos de trabalho. 

4) SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA RESIDUAL E DELIMITAÇÃO DO IMPOSTO SELETIVO 
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Para que a criação do IBS produza efeitos, é imperioso que não haja exceções ou possíveis 
singularizações quanto a competência da União para introduzir novos tributos ou Impostos 
Seletivos, de natureza extrafiscal, sobre hipóteses de incidências muito específicas. Assim, 
propomos a supressão da competência tributária residual e a explicitação de apenas duas 
hipóteses de natureza seletiva, a saber, sobre consumo de produtos com tabaco e bebidas 
alcoólicas. Defendemos a previsibilidade das hipóteses de incidência de eventual Imposto 
Seletivo, com finalidade extrafiscal, para eliminar qualquer insegurança jurídica. 

5) CARACTERIZAÇÃO DA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Como forma de fomentar a exportação de serviços e garantir segurança jurídica na fruição 
da isenção tributária constitucional sobre tais operações, defendemos a precisa caracterização da 
exportação de serviços no texto constitucional, de modo a estabelecer que será considerada 
exportação de serviços aqueles prestados por residente ou domiciliado no Brasil a residente ou 
domiciliado no exterior, cujo consumo, fruição, uso, exploração ou aproveitamento ocorra no 
exterior, inclusive quando se verifique no território nacional a prestação de serviços ou a entrega 
de bens a ela vinculados. Tal descrição tem o condão de dirimir a insegurança jurídica atual e os 
conflitos jurídico-tributários que assolam setores estratégicos para a economia brasileira. 

6) ANTERIORIDADE ALONGADA 

Defendemos a adoção da anterioridade ano-calendário com noventena, contados a partir 
da data da publicação da lei que introduzir alterações tributárias, consagrando, de fato, o Princípio 
da Anterioridade como direito fundamental do contribuinte. Mudanças tributárias precisam ser 
conhecidas com antecedência para que empresas, indivíduos e governos possam se planejar. 

7) INSTITUIÇÃO E ONEROSIDADE DE TAXAS 

Defendemos a delimitação da competência para a instituição de taxas, a manutenção da 
sua finalidade e a vinculação de seu preço ao custo efetivo do serviço prestado ou do custo do 
efetivo exercício do poder de polícia. Desta forma, as taxas estão de fato cumprindo seu objetivo 
constitucional, vinculadas a serviço em proveito do contribuinte. Defendemos, outrossim, que, na 
hipótese de ausência de aplicação das receitas de taxas nas atividades previstas na legislação, ou 
se demonstrada a desproporcionalidade de seu valor, que haja a previsão da suspensão da 
eficácia da respectiva lei instituidora a partir do exercício financeiro subsequente ao que for 
verificada a tredestinação, contingenciamento, não aplicação ou desproporcionalidade. 

8) TRANSIÇÃO E REDUÇÃO GRADUAL DA CARGA TRIBUTÁRIA PARA 28% DO PIB 

A Reforma Tributária que desejamos, ordenada e gradual, deve dar espaço para o ajuste 
dos preços livres pelo mercado e a fruição dos créditos e incentivos fiscais concedidos no antigo 
regime. Entendemos que o prazo de 6 (seis) anos representa tempo exequível para essa transição. 
Alternativamente, caso não seja possível, propomos que o ritmo da transição seja acelerado de 
sorte que no sexto ano a transição alcance 90% da arrecadação pelo IBS. Ademais, na medida em 
que se consolide o crescimento socioeconômico, se faz mister empreender a redução da carga 
tributária para o patamar de, no máximo, 28% do PIB em dez anos, contados a partir do período 
de transição do IBS, visando tornar o Brasil mais competitivo. 

9) AB-ROGAÇÃO EXPRESSA DA BITRIBUTAÇÃO E PLURITRIBUTAÇÃO 

Pleiteamos a ab-rogação expressa da Bitributação e da Pluritributação de modo que 
sobre um fato gerador concreto haja a incidência de um único tributo.  


