
 

 

 INFORMES SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA  

 

 
Composição dos tributos no Brasil: 

 

Esfera federal: 

 

II – Imposto sobre Importação. 

IOF – Imposto sobre Operações. 

IPI – Imposto sobre Produto Industrializado. 

IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física. 

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Incide sobre o lucro das empresas. 

ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 

Cide – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. 

Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.  

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. 

PIS/Pasep – Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. 

Salário-Educação – alíquota de 2,5% sobre o total da folha de pagamento de empresas públicas e privadas 

vinculadas ao RGPS (1/3 para União e 2/3 para estados e municípios, com base no número de matrículas na ed. 

básica). 

Contribuições de melhorias 

Contribuições especiais ou parafiscais – Sistema S 

Outras 

 

Esfera estadual: 

 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. 

ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. 

Contribuições/Outras 

 

Esfera municipal: 

 

IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

ISS – Imposto Sobre Serviços. Cobrado das empresas. 

ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos. Incide sobre a mudança de propriedade de imóveis. 

Taxas, contribuições/outras 

 
Estrutura de arrecadação e distribuição dos tributos: 

 

Arrecadação: federal: 65,95%; estadual: 28,47%; municipal: 5,58%. 

 

Partilha: federal: 58%; estadual: 23%, municipal: 19%. 

 

 



 

 

OBS: A vinculação constitucional para o financiamento da educação (art. 212 da CF e art. 60 do ADCT) incide 

sobre Impostos e o Salário-educação.  

 

FUNDEB – é uma subvinculação de impostos direcionada às matrículas da educação básica (sistema de 

cooperação entre entes federados). Compreende 80% do total dos recursos vinculados. 

 

ICMS 

ICMS-Exp. e IPI-Exp.  

IPVA 

ITCMD 

ITR 

FPE 

FPM 

P.S: Ficam fora do FUNDEB os impostos próprios municipais (IPTU, ISS, ITBI) e o IR-servidores públicos de 

estados e municípios. 

 

O que diz o atual texto constitucional sobre a vinculação de receitas para a educação: 

 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do 

cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas 

de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213. 

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do 

ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, 

nos termos do plano nacional de educação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009) 

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, 

serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos 

orçamentários. 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do 

salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006) (Vide Decreto nº 6.003, de 2006) 

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão 

distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas 

redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

 

Art. 60 (ADCT). Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda 

Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se 

refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação 

básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes 

disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).   

.............................................................................................................. 

II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) 

dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os 
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incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, 

todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente 

ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados 

nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do 

art. 211 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

 

Art. 107 (ADCT). ................................................................................................ 

 

§ 6º Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo: (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 95, de 2016) 

I - transferências constitucionais estabelecidas no § 1º do art. 20 , no inciso III do parágrafo único do 

art. 146 , no § 5º do art. 153 , no art. 157 , nos incisos I e II do art. 158 , no art. 159 e no § 6º do art. 

212 , as despesas referentes ao inciso XIV do caput do art. 21 , todos da Constituição Federal, e as 

complementações de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 60, deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias ; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 

........................................................................................................ 

 

 

PEC 110/2019 – REFORMA TRIBUTÁRIA NO SENADO FEDERAL (apresentada em 09.07.19 por 

representantes de todos os partidos políticos com assento no Senado, inclusive os de oposição). 

 

Relatoria: senador Roberto Rocha (PSDB-MA) 

 

Eixos centrais da reforma: 

1. Não promove justiça tributária (impostos se mantêm regressivos e com alta incidência no consumo). 

2. Mantém o mesmo patamar de carga tributária. 

3. Recupera em parte o texto da PEC nº 293, de 2004, encaminhada pelo Poder Executivo. 

4. Cria o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), que terá as características de um imposto 

sobre valor adicionado (IVA). A cobrança será feita pelos estados. 

5. O IBS proposto na PEC prevê a fusão de 7 tributos federais, estaduais e municipais.  

a. No âmbito federal, serão incorporados pelo IBS:  

i. Imposto sobre produtos industrializados (IPI);  

ii. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), inclusive a Cofins-

Importação;  

iii. Contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep);  

iv. Imposto sobre operações financeiras (IOF);  

v. Salário-educação.  

b. Da competência dos Estados e do Distrito Federal, será agregado o ICMS.  

c. Na esfera municipal, integrará o IBS o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS). 

d. O relator, no entanto, está propondo dois IBS: um com tributos federais e outro formado pelo 

imposto estadual e municipal (ICMS e ISS). Haverá debate sobre essa proposta.  

6. A reforma institui também o Imposto Seletivo (IS), seguindo a estrutura do modelo atual de tributação, 

que incidirá sobre energia, telecomunicações, veículos e derivados do petróleo e do tabaco. 

7. O salário educação é extinto e em seu lugar a União prevê repasse de parte de suas receitas vinculadas 

para complementar o financiamento da educação básica. 

8. Quanto aos tributos sobre a propriedade, estende o alcance do imposto sobre propriedade de veículos 

automotores (IPVA) a embarcações e aviões e transfere o produto de sua arrecadação aos Municípios.  
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9. Em relação ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD), propõe-se sua federalização, 

com o produto da arrecadação sendo revertido aos Municípios. 

10. Lei complementar fixará as alíquotas com padrão nacional; alíquotas diferenciadas para alguns bens e 

serviços. 

11. No geral, a reforma trata da simplificação da cobrança de tributos (impostos e contribuições sociais), 

altera a partilha de alguns impostos e mantém inalteradas as vinculações constitucionais. 

12. Mantém a mesma carga tributária e altera a atual divisão dos tributos entre União, Estados e Municípios 

(IPVA e ITCMD, ambos iriam 100% para os municípios). 

13. A competência jurisdicional para resolver conflitos em relação ao IBS, quando houver divergência em 

relação a sua aplicação, será do Superior Tribunal de Justiça. 

 

P.S: É preciso calcular com mais detalhamento o impacto do fim do salário educação e sua substituição por fonte 

adicional de receita vinculada da União para a educação básica, bem como a transferência do IPVA e ITCMD 

para os municípios e as consequentes formas de compensação aos estados. Sobre o salário educação, é preciso 

considerar que as mudanças na legislação trabalhista afetarão cada vez mais o emprego formal e, 

consequentemente, as receitas dessa contribuição oriunda da folha salarial das empresas. 

 

O que diz a PEC 110/19 sobre a vinculação de recursos para a educação: 

 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de sete inteiros e setenta e nove centésimos 

por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino 

§ 1 o A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, ou pelos Estados e Distrito Federal à União e aos respectivos Municípios, não é 

considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.  

..................................................................................................................... 

§ 5° A União destinará à educação básica pública, como fonte adicional de financiamento, três inteiros 

e trinta e sete centésimos por cento da receita resultante de impostos e transferências a que se referem 

o caput e o § 1 o deste artigo.  

§ 6° As cotas estaduais e municipais dos recursos de que trata o § 5 o deste artigo serão distribuídas 

proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes 

públicas de ensino." (NR) 

 

CONCLUSÃO: a vinculação de receitas está mantida, porém é preciso saber se o novo percentual da União 

(7,79% do IBS) corresponde aos atuais 18% vinculados. O mesmo se aplica ao salário educação. É preciso saber 

se o percentual de substituição da atual contribuição (3,37%) corresponde à receita atual do salário educação. 

Importante verificar ainda se a fonte adicional de substituição do salário educação constitui recurso novo ou se 

estaria contemplada nos atuais 18%!!! Por último, cabe o debate de mérito sobre a estrutura do novo modelo, que 

tem por objetivo desonerar a folha das empresas, não desconsiderando os impactos negativos das reformas nos 

empregos formais. 

 

PEC 45/2019 – REFORMA TRIBUTÁRIA NA CÂMARA FEDERAL (protocolada em 03.04.2019, de 

autoria do dep. Baleia Rossi/MDB-SP e outros) 

 

* A PEC 45 tem como referência estudo produzido pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), que têm como 

parceiros: Itaú, Ambev, Braskem, Coca Cola do Brasil, Huawei do Brasil, Natura Cosméticos S.A, Souza Cruz  

S.A, Vale S.A, Votorantim S.A.  



 

 

Eixos centrais da reforma: 

1. Não promove justiça tributária (impostos se mantêm regressivos e com alta incidência no consumo). 

2. Pretende diminuir a carga tributária, afetando o nível de investimento do Estado. 

3. Cria o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), que terá as características de um imposto 

sobre valor adicionado (IVA). A cobrança fica concentrada na União (diferente da PEC 110 que 

concentra a arrecadação nos estados). 

4. A cobrança do novo imposto será federal, porém a base de cálculo e a distribuição serão condicionados 

para o local de destino das mercadorias e serviços. 

5. Assim como a PEC do Senado, não avança sobre a discussão dos impostos patrimoniais (na verdade, é 

mais tímida que a PEC 110, que repassa para os municípios o IPVA e ITCMD/herança). 

6. O IBS da Câmara propõe a fusão de 5 tributos: IPI/Federal, ICMS/Estadual, ISS/Municipal, 

Cofins/Federal e PIS/Federal. 

7. Haverá três faixas de alíquotas no IBS (federal, estaduais e municipais). A alíquota de referência 

(nacional) será definida pelo Senado, com base em estudos do TCU. Ela será equivalente à média das 

subalíquotas de todos os entes.  

8. Também prevê a criação do IS (imposto seletivo) com incidência em bens como cigarros, bebidas etc. 

9. Sobre a partilha, propõe-se a criação de alíquotas singulares de vinculações às áreas específicas. Dessa 

forma, em um dado período, a saúde poderá receber mais verbas (nominalmente) que a educação, mesmo 

essa mantendo seu percentual de 25% de vinculação. Trata-se de um sistema flexível de vinculação 

constitucional. 

10. Para melhor entendimento do item 9: o IBS na esfera federal atenderá 10 faixas de vinculação (seguridade 

social, educação, saúde etc), o dos Estados cinco vinculações (entre elas, educação e saúde) e o dos 

municípios quatro vinculações (inclusas também educação, saúde, entre outras). Cada uma dessas 

vinculações contará com uma alíquota diferenciada dentro do IBS (ou seja: no caso da União, o IBS será 

formado por 10 subalíquotas, nos estados por 5 subalíquotas e nos municípios por 4 subalíquotas). O 

gestor público federal, estadual ou municipal poderá a qualquer momento alterar as subalíuotas, através 

de lei aprovada pelo parlamento local, a fim de beneficiar um dado setor. Isso quer dizer que os 25% de 

vinculação constitucional para a educação permanecerá, porém, os valores efetivos poderão ser 

aumentados ou reduzidos a cada ano, a depender do percentual definido para essa política dentro do IBS. 

11. A justificativa para essa mudança se pauta no fato de que a população está envelhecendo e que será 

necessário em certos momentos priorizar a saúde e não a educação. Ou ainda a segurança pública. 

12. Em suma: prevê a manutenção dos percentuais de vinculação constitucional, contudo as alíquotas 

singulares de cada política pública que compõem o IBS é quem definirão o valor nominal a ser investido 

anualmente em cada área.E isso é bastante prejudicial para a organização das políticas públicas setoriais, 

sobretudo para a carreira dos servidores públicos. 

13. Na verdade, a PEC 45 trabalha na lógica da redução dos serviços estatais e na precarização das formas de 

contratação, com menos concurso público, carreira etc. 

14. Para além dos reflexos nas políticas públicas, a PEC 45 traz uma sistemática de composição das alíquotas 

bastante complexa, inclusive para a fiscalização, podendo esse ponto dificultar sua aprovação. 

 

 O que diz a PEC 45/19 sobre a vinculação de recursos para a educação: 

 

“Art. 159-A. A alíquota do imposto sobre bens e serviços fixada pela União será formada pela soma das 

alíquotas singulares vinculadas às seguintes destinações: 

I – seguridade social; 

II – financiamento do programa do seguro-desemprego e do abono de que trata o § 3º do art. 239;  

III – financiamento de programas de desenvolvimento econômico, nos termos do § 1º do art. 239;  

IV – Fundo de Participação dos Estados;  



 

 

V – Fundo de Participação dos Municípios;  

VI – programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos 

do art. 159, I, “c”;  

VII – transferência aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações 

de produtos industrializados;  

VIII – manutenção e desenvolvimento do ensino;  

IX – ações e serviços públicos de saúde;  

X – recursos não vinculados, sendo a alíquota singular associada a esta destinação correspondente à diferença 

entre a alíquota federal do imposto e as alíquotas singulares a que se referem os incisos I a IX deste artigo.” 

 

“Art. 159-B. A alíquota do imposto sobre bens e serviços fixada pelos Estados e pelo Distrito Federal será 

formada pela soma das alíquotas singulares vinculadas às seguintes destinações:  

I – manutenção e desenvolvimento do ensino;  

II – ações e serviços públicos de saúde;  

III – transferência aos municípios de cada Estado;  

IV – outras destinações previstas na Constituição do Estado ou do Distrito Federal;  

V – recursos não vinculados, sendo a alíquota singular associada a esta destinação correspondente à diferença 

entre a alíquota estadual ou distrital do imposto e as alíquotas singulares a que se referem os incisos I a IV 

deste artigo.” 

 

“Art. 159-C. A alíquota do imposto sobre bens e serviços fixada pelos Municípios será formada pela soma 

das alíquotas singulares vinculadas às seguintes destinações:  

I – manutenção e desenvolvimento do ensino;  

II – ações e serviços públicos de saúde;  

III – outras destinações previstas na lei orgânica do Município;  

IV – recursos não vinculados, sendo a alíquota singular associada a esta destinação correspondente à 

diferença entre a alíquota municipal do imposto e as alíquotas singulares a que se referem os incisos I a III 

deste artigo.”  

 

“Art. 159-D. A receita do imposto sobre bens e serviços arrecadada pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios será distribuída entre as destinações de que tratam os arts.159- A, 159-B e 159-

C, na proporção da participação de cada alíquota singular na alíquota total.” 

 

“Art. 159-E. Na ausência de disposição específica na legis- lação federal, estadual, distrital ou municipal, as 

alíquotas singulares de que tratam os arts. 159-A, 159-B e 159-C corresponderão: I – no caso das alíquotas 

singulares de que tratam os inci- sos I a IX do art. 159-A, às alíquotas singulares de referência apuradas nos 

termos do § 1º do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; II – no caso das alíquotas 

singulares de que tratam os incisos I a III do art. 159-B, às alíquotas singulares de referência apuradas nos 

termos do § 2º do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

Parágrafo único. As alíquotas singulares poderão ser alteradas por lei da respectiva unidade federada, 

observadas as seguintes restrições:  

I – as alíquotas singulares relativas às destinações de que tratam os incisos IV a VII do art. 159-A e o inciso 

III do art. 159-B não poderão ser fixadas em percentual inferior ao das respectivas alíquotas singulares de 

referência, apuradas nos termos do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;  

II – a soma das alíquotas singulares de que tratam os incisos VIII e IX do art. 159-A não poderá ser fixada 

em percentual inferior ao da soma das respectivas alíquotas singulares de referência, apuradas nos termos do 

art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;  



 

 

III – a soma das alíquotas singulares de que tratam os incisos I e II do art. 159-B não poderá ser fixada em 

percentual inferior ao da soma das respectivas alíquotas singulares de referência, apuradas nos termos do art. 

119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;  

IV– a soma das alíquotas singulares de que tratam os incisos I e II do art. 159-C não poderá ser fixada em 

percentual inferior ao da soma das respectivas alíquotas singulares de referência, apuradas nos termos do art. 

119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”  

 

“Art. 159-F. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do 

montante a que se refere o inciso VII do art. 159- A, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os 

demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. 

Parágrafo único. Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que 

receberem nos termos deste artigo, observados os critérios estabelecidos no art. 159-G, I e II.”  

 

“Art. 159-G. As parcelas destinadas aos Municípios nos termos do inciso III do art. 159-B serão creditadas 

conforme os seguintes critérios:  

I – três quartos na proporção da respectiva população;  

II – um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal.” 

 

“Art. 212. ..................................................................... ..........................................................  

§ 7º A destinação prevista no caput:  

I – não se aplica à receita própria da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios com o imposto 

de que trata o art. 152-A;  

II – inclui os valores a que se referem o inciso VIII do art. 159-A, o inciso I do art. 159-B e o inciso I do art. 

159-C.” (NR)  

 

 “Art. 60 (ADCT). ....................................................................... ............................................ 

II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos 

recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II e, III 

e IV do caput do art. 158; as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do art. 159; os incisos IV, V e VII 

do art. 159-A; e o inciso III do art. 159-B; bem como por 80% (oitenta por cento) dos recursos a que se refere 

o inciso I do art. 159-B, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, 

proporcional- mente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, 

matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 

3º do art. 211 da Constituição Federal; ...........................................................................” (NR) 

 

 

CONCLUSÃO: prevê a vinculação constitucional para saúde, educação e outras políticas públicas, mas permite 

flexibilizar os valores nominais através das alíquotas singulares, a fim de beneficiar uma área específica em 

detrimento de outra. É uma reforma que traz riscos para a educação. Já a PEC 15 (FUNDEB) prevê assegurar os 

atuais níveis de investimento (vinculação), o que tornaria 80% dos atuais recursos educacionais imexíveis (além 

de agregar novas fontes de receitas exclusivas para a educação).  

 

 

PEC DA REFORMA TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA (atende as expectativas da sociedade. A CNTE apoia 

incondicionalmente). – Ver jornal ilustrativo em anexo. 

 

Brasília, 30.10.2019 

Assessoria da CNTE 


