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A REFORMA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA 

 ANÁLISE ESTRUTURANTE DA PEC 45/2019, PEC 110/2019 E PL 3.887/2020 

 

Premissa de análise: A ABRINT reconhece a importância e apoia os benefícios 

trazidos pelas propostas de emendas constitucionais da Reforma Tributária, 

especialmente pela PEC 45. 

Problema identificado: Aumento da carga tributária sobre a banda larga fixa em 

razão da parcela de serviços de valor adicionado que compõe os pacotes 

atualmente ofertados no mercado. 

Consequências: Aumento do preço final da banda larga fixa para o consumidor e 

inviabilidade de oferta de serviços de acesso à internet para regiões remotas e 

áreas rurais afastadas, resultando em agravamento da exclusão digital no país. 

 

Conclusões baseadas em evidências do setor: 

1 - A seletividade sobre serviços essenciais distorce a economia como um todo e a 

reforma tributária não deve estabelecer tratamento seletivo para telecomunicações. 

Qualquer proposta de imposto seletivo deve restringir-se às situações mapeadas como 

“externalidades negativas”, tais como bebidas e fumo. 

2 – A reforma tributária deve compreender o novo panorama da oferta da banda larga 

Brasil afora, através da liderança da atuação dos provedores regionais, sob pena de, se 

não o fizer, importar no aumento do gap digital no país.  

 

3 – A reforma tributária deve ser global, com base em um único imposto sobre valor 

agregado, plenamente não cumulativo, cobrado no destino e com regime de créditos 

efetivo e diretamente compensáveis. O fatiamento (excessivo) da reforma, tal como 

previsto no PL 3.887/2020, é absolutamente prejudicial ao setor.  

4 - A intensificação dos benefícios da reforma se daria principalmente a partir da 

desoneração total da folha de pagamentos. 

5 - A reforma tributária deve compreender a composição mista das ofertas de banda 

larga, respeitando-se uma equalização gradual do setor de serviços na economia, de  

 



 
 
 
 
 
 

 
 SCS Quadra 1 Ed. Baracat – sala 1503 – CEP: 70309.900 

Brasília/DF – (61) 3039-1060 – www.abrint.com.br 

forma a que o período de transição comporte uma harmonização gradual entre os níveis 

federal, estadual e municipal do IVA, bem como que incorpore as CIDES setoriais. 

6 -  A reforma tributária deve preservar o atual cenário das empresas optantes do 

Simples Nacional, prevendo, inclusive, um sistema de escalonamento de alíquotas para 

que essas mesmas empresas saiam do regime simplificado para o lucro real ou 

presumido. 

7 – Diante da elasticidade-preço da demanda sobre a banda larga, bem como da 

evidência de que os provedores regionais são responsáveis pela inclusão digital Brasil 

afora através de ofertas que contemplam parcela de serviços de telecomunicações e 

parcela de serviços de valor adicionado, a reforma tributária deve estar atenta e sensível 

à tributação dos serviços e à essencialidade da banda larga, sob pena de uma 

majoração de preços da banda larga e aumento do gap digital do país. 

 

I – Análise do Setor: 

 

O desafio do setor de acesso à internet banda larga é clássico: estamos diante de uma 

atual carga tributária em telecomunicações extremamente elevada, que evidencia a 

obsolescência do ICMS e a dificuldade do sistema tributário nacional de lidar com as 

novas tecnologias. 

A carga tributária do setor, de 40%, está acima do segundo lugar - o Sudão – com 35%. 

A maior parte da carga dos países está na casa dos 17%. E mesmo assim, o Brasil é o 

país do mundo que mais investe em infraestrutura de telecomunicações se comparado 

ao PIB nacional. Um verdadeiro contrassenso! 

O ICMS é obsoleto: incide apenas sobre mercadorias em uma economia que é cada 

vez mais baseada em serviços. E o único serviço relevante em que incide diretamente 

- o de comunicações – vem perdendo base ano após ano. 

O ICM (antiga versão do ICMS), que não alcançava petróleo, gás e combustíveis, 
energia elétrica, minerais e serviços de comunicações e transportes, e tinha uma 
alíquota genérica de 17%, arrecadou em 1968 o equivalente a 7,28% do produto interno 
bruto (PIB), e gerou sozinho 31% da carga tributária bruta global. Ampliado pela 
Constituição de 1988 com novas, sólidas e crescentes bases de cálculo (combustíveis, 
energia elétrica e comunicações) e submetido a alíquotas internas diversificadas e muito 
maiores (de até 25% ou 30%), o ICMS arrecadou em 2017 o equivalente a 6,79% do 
PIB, e respondeu por 20% da mesma carga nacional. Logo, mais de quatro décadas 
depois de criado o ICM, mesmo com base mais ampla e maiores alíquotas, o ICMS 
passou a arrecadar relativamente menos na economia brasileira. 
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As blue chips tributárias – combustíveis, energia elétrica e comunicações – já 

representaram em torno de 43% da base de arrecadação do ICMS. Hoje são 33%. 

O Setor “Comunicações”: respondiam por 10,4% da arrecadação nacional do imposto 

em 2000 e caiu para 7,8% em 2017. 

O panorama acima evidencia a primeira conclusão deste position paper: a seletividade 

sobre serviços essenciais distorce a economia como um todo e a reforma tributária não 

deve estabelecer tratamento seletivo para telecomunicações. Qualquer proposta de 

imposto seletivo deve restringir-se às situações mapeadas como “externalidades 

negativas”, tais como bebidas e fumo. 

 

II – A liderança dos provedores regionais: 

Já há alguns meses, mais de 35% de todas as conexões de banda larga fixa instaladas 

no País são fruto do trabalho dos provedores regionais, empresas que atuam de forma 

regionalizada e que são líderes de crescimento no mercado de telecomunicações e no 

Market share da banda larga fixa.  

 

 

 

A correlação entre o aumento do número de outorgas SCM para novos entrantes e os 

indicadores de desigualdade e concentração de mercado diante da distribuição desses 

acessos no país, apresentados pela Anatel, demonstra que o conjunto das empresas 

menores que atuam nesse mercado não foi suficiente para reduzir as fatias de mercado  
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do conjunto das grandes, ou seja, ficou evidenciado uma efetiva expansão do serviço 

de banda larga fixa para localidades não atendidas por grandes operadoras ou 

localidades em que a presença delas é mais tímida do que nos grandes centros. 

 

Dessa forma, mais importante que os números propriamente, destacamos a 

capilaridade da rede de acesso, fator esse absolutamente essencial para países em 

desenvolvimento com perfil continental como o Brasil: os Provedores Regionais, como 

regra, são por excelência desbravadores de novos municípios e novas áreas em 

municípios atendidos. Quando se aborda a capilaridade de acesso, os números são 

mais desafiadores: os provedores regionais estão espalhados por todo o Brasil e 

operam em 98,5% dos municípios brasileiros. 

 

Ainda hoje, pouco mais de 65% dos provedores regionais são optantes do Simples 

Nacional e faturam até 3.600.00,00/ano. Dentre os setores regulados da economia que 

mais contribuem com a arrecadação dos Estados, o setor de telecom é o único que 

conta com a participação relevante de pequenos players. 

 

A maior parte dos provedores regionais atende até 5 mil clientes, sendo que 73% destes 

operadores atendem até 1 mil assinantes. O crescimento da banda larga fixa mostra, 

mais uma vez, que a multiplicação dos pequenos fez diferença. Em estados do Nordeste 

e do Sul, a participação foi significativa. Em 30% dos municípios do Nordeste, os 

pequenos foram os principais fornecedores de internet de alta velocidade, sendo que 

80% dos provedores regionais estavam em municípios com menos de 30 mil habitantes.  

Nos municípios desse porte, a participação dos pequenos foi de 38% em média. 

 

Por fim, os provedores regionais alcançaram a marca de 59% dos acessos banda larga 

em fibra óptica, que totalizam 10,347 milhões em janeiro de 2020. Portanto, 

compreender como se estabelecem os modelos de negócios dessas empresas é 

essencial para se obter uma reforma tributária justa e que conserve esse cenário de 

redução do gap digital do país.  

 

Diante do exposto acima, apresentamos a nossa segunda conclusão: a Reforma 

Tributária deve compreender o novo panorama da oferta da banda larga Brasil afora, 

através da liderança da atuação dos provedores regionais, sob pena de, se não o fizer, 

importar no aumento do gap digital no país.  

 

III – Premissas de uma boa reforma tributária: global e focada na eficiência do 

sistema tributário nacional 

Precisamos de um sistema eficiente, capaz de alocar adequadamente os recursos 

disponíveis em prol da produtividade econômica. 
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O uso de impostos em cascatas e outras formas de tributação sobre o valor total da 

produção tende a induzir decisões em nível das firmas que reduzem a produção. Isso 

deve ser abolido do sistema.  

A eficiência também reduz o custo dos tributos: seja os custos da administração pública 

em implementar, fiscalizar e recolher o imposto, seja os custos administrativos e judiciais 

do contribuinte em pagar o imposto.  

De acordo com o relatório Doing Business (2015), do Banco Mundial, no Brasil, uma 

empresa de tamanho médio gasta 2.600 horas por ano com a burocracia tributária. 

A complexidade do ICMS, em particular, e da legislação tributária brasileira, no geral, 

serve como barreira à entrada no mercado brasileiro para empresas de grande porte 

(visto que empresas instaladas já pagaram o custo de aprendizado da legislação) e 

servem de barreira de crescimento para as empresas do simples nacional.  

Os desequilíbrios causados pelo ICMS são diversos. Destacamos, primeiramente, o 

desequilíbrio federativo: o peso relativo dos estados na divisão da receita tributária 

nacional passou a ser cada vez menos relevante. 

Ao se comparar a divisão federativa da arrecadação entre 1960 e 2017, os estados 

perderam 4,2 pontos de participação, enquanto os municípios ganharam 2,7 pontos e a 

União outro 1,5 ponto. O baixo dinamismo do ICMS, a melhora de desempenho do ISS 

e a contínua expansão das contribuições sociais federais explicam, respectivamente, os 

movimentos dos três níveis de governo na participação da arrecadação direta de tributos 

no período em questão. 

Também, a partir da década de 90, em função da redução das alíquotas interestaduais 

do Centro-Sul e incorporação das blue chips pós mudança do ICM para ICMS, o ICMS, 

quando expresso em proporção do PIB de cada unidade federada, mostra que não 

apenas os estados mais pobres ganharam proporcionalmente mais que os estados mais 

ricos, como também passaram a arrecadar relativamente mais.  

Em segundo lugar, apresenta-se um cenário crescente de guerra fiscal: a CF/1988, ao 

estabelecer a autonomia dos estados para definirem a alíquota interna, manter a 

arrecadação na produção e expandir a base tributária do ICMS contribuiu para ampliar 

as distorções desse imposto e para acirrar os conflitos federativos. 

A pior faceta da guerra fiscal não passa pela tributação em si, nem mesmo pelo fato de 

impactar na receita efetiva e nas finanças estaduais, mas pela grave distorção que 

impõe à livre concorrência no país e o desrespeito à garantia constitucional de isonomia 

tributária entre os contribuintes. 

Também, verifica-se o ciclo destrutivo dos benefícios fiscais: União não cumpre seu 

papel de estabelecer política de desenvolvimento regional; Estados concedem  
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incentivos e benefícios fiscais; Outros Estados fazem o mesmo; A guerra fiscal reduz a 

eficácia da medida adotada; Estados caem em déficit orçamentário e comprometem 

recursos para a oferta de serviços essenciais como segurança, saúde e educação.  

O último desequilíbrio é a desordem administrativa instalada, ou seja: o uso de 

instrumentos que deveriam ser limitados a poucas operações tem sido adotados em 

larga escala no país, sobretudo como forma de atenuar os efeitos das crises na receita. 

Estes instrumentos são: convênios de redução de base de cálculo, forçando situações 

inconstitucionais de classificação de competências ISS x Icms, substituição tributária 

(“comodidade tributária”) e a retenção de créditos tributários (acumulados ao longo da 

cadeia produtiva e de comercialização e raramente reconhecidos e devolvidos). Na 

prática, constituíram formas de tentar aumentar a arrecadação sem incorrer no desgaste 

popular e político de majorar alíquotas e de negociar projetos de lei com assembleias 

estaduais. 

Diante dos apontamentos acima, do ponto de vista político e econômico a longo prazo, 

estejam certos: o IVA é a saída política e fiscal mais agradável e que traz segurança 

aos negócios. 

Conceitualmente, a técnica de tributação sobre o valor agregado tem se mostrado a 

melhor técnica de arrecadação dos tributos sobre o consumo.  Ela permite o rearranjo 

da carga tributária incidente sobre determinado produto para não mais depender do 

número de operações até que se encontre acabado, resultando em preços relativos não 

são distorcidos pelos tributos, tornando possível desonerar completamente as 

exportações e os investimentos e conferir o mesmo tratamento ao produto nacional e 

ao importado. Além disso, ressalte-se como vantagem a simplificação e a maior 

transparência do sistema decorrente da harmonização tributária. 

Não há dúvidas sobre os benefícios decorrentes da adoção do princípio do destino nas 

operações interestaduais. A adoção do princípio do destino, entretanto, não teria como 

única consequência a eliminação da guerra fiscal, mas poderia também ter a função de 

redistribuir a receita do ICMS em prol dos estados mais pobre. Tanto a adoção do 

princípio de destino como a redução das alíquotas interestaduais para 4% deveriam ser 

conjugadas. 

Não há dúvidas também sobre as vantagens da implementação efetiva do creditamento 

financeiro e a possibilidade de creditamento de bens de capital e de uso e consumo. 

Idem para a abolição da anomalia do cálculo “por dentro”, consiste em incluir o imposto 

na sua própria base de cálculo, onerando toda a cadeia. 

Os pontos acima foram bem endereçados, do ponto de vista conceitual, pelas PEC 45 
e 110/2019. Diferentemente, muito embora o Governo Federal traga o conceito futuro 
da criação de um imposto sobre valor agregado no PL 3.887/2020, bem como as 
vantagens do aproveitamento de créditos e não cumulatividade, o CBS está longe de 
representar tal cenário. Isso porque, no que tange à competência federal atrelada aos  
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regimes do PIS e COFINS,  não há que se falar em “unificação de contribuições” ou “IVA 
federal”, mas sim de um novo regime, incompatível com a competência da União sobre 
o verdadeiro IVA. Explica-se: a tributação que considera o valor agregado é técnica 
utilizada nos impostos que incidem sobre o consumo de bens e serviços, onerado, no 
Brasil, pelos Estados e Municípios via ICMS e ISS, respectivamente. A União, por sua 
vez, não detém competência para tributar tais fatos. Mais especificamente: conforme o 
artigo 195 da Constituição, a União apenas poderia criar contribuições para financiar a 
Seguridade Social – tal qual o CBS se propõe – incidentes sobre folha de salários, 
receita bruta, faturamento, importação, mas, nunca, sobre operações com bens e 
serviços.  

Também, o suposto acoplamento de um “IVA federal”, diga-se com inexistência de 

respaldo constitucional, às demais propostas que incorporem os impostos estaduais é 

objeto de imensa insegurança e falta de clareza se considerado tanto o texto do Projeto 

de lei em referência, quanto à previsão de alíquota de 12% para o CBS, quanto também 

o discurso ainda pouco transparente do governo e incompleto para as futuras tratativas 

sobre um imposto sobre transações eletrônicas e fases dois e três aventadas. 

Para as empresas de telecomunicações sujeitas ao regime não cumulativo e à alíquota 

de 9,25% de PIS e COFINS, a alíquota de 12% é aumento claro e não exige maiores 

esclarecimentos. Seu patamar, para que fizesse sentido, minimamente, deveria estar 

na casa dos 8%, no máximo. Para as empresas prestadoras de serviços SVA, dentro 

do regime cumulativo com alíquota de 3,65% de PIS e COFINS, o problema se 

apresenta igualmente, especialmente se considerar que essas empresas se valem do 

uso intensivo de mão de obra e não se submetem à lógica de suposta facilidade de 

apropriação de créditos e que a alíquota de 12% em promessa futura de um único 

imposto sobre valor agregado importaria em patamares finais de IVA previstos acima 

dos 31%. Assim, o fatiamento proposto nesse PL, ao invés de equilibrar os setores, 

resultaria em desequilíbrio mútuo e aumento certo da carga tributária final. 

O panorama acima contribui na formulação da terceira conclusão desse position paper: 

a reforma tributária deve ser global, com base em um único imposto sobre valor 

agregado, plenamente não cumulativo, cobrado no destino e com regime de créditos 

efetivo e diretamente compensáveis. Também, a intensificação dos benefícios da 

reforma se daria principalmente a partir da desoneração total da folha de pagamentos. 

De qualquer forma, a proposta do PL apresentado pelo governo traz luz à premissa 

básica de necessidade maior de não aumento da carga tributária atual. Nesse sentido, 

a discussão ampla das PECs apresentadas e do PL remetem à importância da 

existência de um gatilho de conservação mínima da carga atual sobre a oferta de bens 

e serviços. 

IV – As particularidades do setor e a composição das novas ofertas de banda 
larga: 
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Os provedores regionais oferecem seus serviços de acesso à banda larga fixa através 

da soma de serviços de telecomunicações (sujeito à alíquotas de ICMS que variam entre 

25% e 37%) com serviços de valor adicionado (tributados ou não pelos municípios, 

conforme previsão em lista de serviços).  

A reforma tributária deve compreender a importância do respeito às diferenças 

positivadas entre serviços de valor adicionado (SVA) e serviços de comunicação 

multimídia (SCM). Se a Reforma prejudicar qualquer um dos lados dessa balança, quem 

paga o preço é todo o País, afinal, estamos falando de acesso à internet.  

 

Para isso, a transição da reforma tributária deve resguardar a importância da 
competência tributária dos Estados e Municípios, a fim de não reduzir, 
demasiadamente, a competência tributária desses entes e causar risco não previsto 
de impactos sociais e econômicos negativos em determinadas regiões do país. Não 
se trata de alegar inconstitucionalidade por ofensa ao princípio federativo, mas sim 
de delimitar tais riscos e compreendê-los antecipadamente. A distinção entre o 
serviço de telecomunicações (SCM) e os serviços de valor adicionado (SVA), que 
compõe os planos de banda larga fixa, é um exemplo disso.  

O aumento da carga tributária sobre o setor de serviços importa em um verdadeiro 

desequilíbrio para toda a economia, um impacto tão grande que prejudicaria a 

empregabilidade no Brasil e a saúde dessas empresas. Para os prestadores de serviço 

focados em atendimento de pessoas físicas, a gravidade da situação é maior ainda, 

visto que nem mesmo a mudança na lógica de aproveitamento de créditos do tomador 

de serviço poderia ajudar.  

Os defensores da PEC 45 não negam que haverá aumento de preço relativo a serviço 

prestado para o consumidor final. Mas erram ao justificar que apenas os mais ricos da 

população consomem serviços. Esquecem da composição de serviços (essenciais!) do 

acesso à banda larga, que demandam uma significativa e crescente parcela de serviços 

de valor adicionado. 

Para fins de garantia da essencialidade da oferta de serviços de banda larga, a redução 

(já esperada) da carga tributária sobre a parcela de telecomunicações – SCM, não será 

suficiente para contrabalancear o aumento (de até 280%) da carga tributária sobre a 

parcela dos serviços SVA. 

Na PEC 45, a competência reservada aos Estados e Municípios para a determinação 

de suas alíquotas é residual. Primeiro, porque eventual aumento ou redução deverá ser 

uniforme para todos os itens, o que, por si só, reduz a margem para calibração da carga 

tributária. Segundo, porque a redução por parte dos Estados e Municípios não poderá 

implicar diminuição proporcional das chamadas “alíquotas singulares de referência” 

fixadas pelo Senado Federal. Tal circunstância mostra que, na prática, será remota a 

possibilidade de modulação do IBS, sob pena de comprometimento das finanças locais. 
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Entendemos que, para lidar com esse cenário complexo, o modelo apresentado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) do IVA Dual, implementado de 
maneira modular, em três fases, começando no nível federal e depois passando para 
os níveis estadual e municipal é bastante interessante para compor essa equalização 
de setores da economia e de competência dos entes federados. Veja que a proposta 
não se confunde com qualquer espécie de “fatiamento” da reforma tributária, mas sim 
estabelece a harmonização entre os setores ao final do período de transição, garantindo 
uma modulação consistente e um caminho saudável para o setor de serviços. Também 
dessa forma, permite-se o respeito à essencialidade do serviço de banda larga à 
composição mista das suas ofertas pelos provedores regionais. 

Com relação à primeira etapa do período de transição dessa proposta, propomos a 

incorporação das contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDES – 

restando incorporadas Fust, Funtell e Condecine e eliminando-se o histórico problema 

da referibilidade de tais tributos. 

A reforma também deve se estender às empresas do Simples Nacional, de maneira a 

preservar o Simples e de criar um escalonamento de alíquotas para que essas mesmas 

empresas saiam do regime simplificado para o lucro real ou presumido. 

Em vista do exposto, alcançamos a quarta e a quinta contribuição desse position paper: 

a reforma tributária deve compreender a composição mista das ofertas de banda larga, 

respeitando-se uma equalização gradual do setor de serviços na economia, de forma a 

que o período de transição comporte uma harmonização gradual entre os níveis federal, 

estadual e municipal do IVA, bem como que incorpore as CIDES setoriais; a reforma 

tributária deve preservar o atual cenário das empresas optantes do Simples Nacional, 

prevendo, inclusive, um sistema de escalonamento de alíquotas para que essas 

mesmas empresas saiam do regime simplificado para o lucro real ou presumido. 

 

V – Os preços da banda larga fixa: 

Em último lugar, cumpre trazer à tona o impacto sobre o preço final do serviço ao 

consumidor. Diversos estudos estimam a relação elasticidade-preço da demanda para 

o caso do mercado brasileiro de banda larga e apresentam resultados entre 0,9 e 3,4 

(em valores absolutos).1 

 
1 https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/27598/15083 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8974/1/TD_2444.pdf 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8063/1/td_2322.pdf 
Macedo H. R. e Carvalho, A. X. Y. (2010) “Aumento da penetração do serviço de acesso à Internet em 
banda larga e seu possível impacto econômico: análise através de sistema de equações simultâneas do 
oferta e demanda”. Texto para Discussão 1495, IPEA. Ávila, F. (2008) Banda larga no Brasil: uma análise 
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Essa amplitude de resultados explicita três aspectos:  

 

- na visão mais conservadora, a quantidade demanda é sensível ao preço no mercado 

brasileiro: uma redução de 1% no preço geraria um aumento de 0,9% na quantidade 

demandada do serviço. 

 

- a essencialidade do serviço de banda larga – demanda elástica 

 

- elasticidade-preço da demanda difere muito por características regionais, por exemplo: 

hábitos de consumo, renda e prioridades alocativas, disponibilidade de oferta do serviço.  

 

Assim, um mesmo estímulo de redução ou aumento de preço certamente oferecerá 

magnitudes distintas em termos de reação do consumidor local.  

 

Transpondo tal constatação para o universo clássico da redução da carga tributária, 

temos:   se, por um lado, uma diminuição de alíquota tributária reduz a arrecadação, na 

medida em que cada unidade vendida resulta em menor arrecadação, por outro, a 

expansão da quantidade consumida aumenta a receita do governo. 

 

Também, agora acrescentando-se externalidades, como o serviço de banda larga afeta 

a produtividade da economia como um todo, há ainda um efeito multiplicador da 

expansão do seu uso sobre o produto agregado do país. Além de serem serviços 

essenciais para o bem-estar da população e para a inclusão social, refletem também 

diretamente na competitividade geral das empresas e da economia brasileira. Nessa era 

digital, qualquer externalidade desse mercado importa em aumento da arrecadação do 

governo. 

 

Dessa maneira, concluímos o nosso position paper afirmando que: diante da 

elasticidade-preço da demanda sobre a banda larga, bem como da evidência de que os 

provedores regionais são responsáveis pela inclusão digital Brasil afora através de 

ofertas que contemplam parcela de serviços de telecomunicações e parcela de serviços 

de valor adicionado, a reforma tributária deve estar atenta e sensível à tributação dos 

serviços e à essencialidade da banda larga, sob pena de uma majoração de preços da 

banda larga e aumento do gap digital do país.  


