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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Projeto de Lei nº 3.887, encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional, propõe 

a criação da CBS – Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços em 

substituição ao PIS-Cofins. Como objetivos declarados, a proposta visa reduzir a 

complexidade do atual sistema tributário e instituir um tributo assemelhado ao IVA – 

Imposto sobre Valor Adicionado, vigente em vários países. Nesse sentido, a lógica da 

nova contribuição se caracteriza pela não cumulatividade plena. Outros aspectos 

destacados pelo Executivo referem-se à suposta neutralidade da CBS que, em tese, 

não representaria elevação de carga tributária, e à maior transparência, decorrente do 

tratamento mais isonômico dos diversos setores da economia por meio de uma alíquota 

única.  

A nova contribuição deverá incidir sobre operações com bens e serviços, sendo cobrada 

tanto nas operações de venda no mercado interno quanto nas importações promovidas 

pelo contribuinte. As exportações permanecem imunes (artigo 149, § 2º da Constituição 

Federal). 

O Projeto de Lei nº 3.887/2020 também determina expressamente que não integram a 

base de cálculo da CBS os valores do ICMS e do ISS destacados na nota fiscal, e da 

própria CBS incidente na operação.  

A alíquota proposta da CBS é de 12% para praticamente todas as atividades. Excetuam-

se as instituições financeiras, sujeitas à alíquota de 5,8%, e os produtos sujeitos à 

incidência monofásica que se submetem a alíquotas específicas, em reais por unidade 

de medida, como gasolina, óleo diesel, álcool e cigarros, dentre outros. 

No que se refere especificamente à construção civil, merecem destaque: 

• A preservação do RET – Regime Especial de Tributação, aplicável à 

incorporação imobiliária sob as regras do patrimônio de afetação, ainda que com 

ligeira majoração de alíquota (de 4% para 4,12%); 

• A isenção na venda de imóvel residencial para pessoa física, desde que tais 

receitas não estejam incluídas no RET; e 

• A extinção do REIDI – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 

da Infraestrutura (REIDI), aplicável às obras de infraestrutura. 
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Com a uniformização das alíquotas e regime de apuração, os setores que gozavam de 

incentivos com 

 a manutenção no regime cumulativo com alíquotas inferiores, alíquota zero, isenções 

e suspensões como REIDI passarão a ser submetidos à alíquota de 12%, ainda que 

com desconto de créditos sobre as despesas com alguns fornecedores. Como 

consequência, diversos benefícios fiscais existentes atualmente serão revogados.  

Adicionalmente, a não cumulatividade somada à alíquota nominal bem mais elevada 

(12% no caso da CBS contra 3,65% do PIS-Cofins no regime cumulativo típico da 

construção) só beneficiaria as empresas com maiores oportunidades de aproveitamento 

de créditos, o que não ocorre no caso da isenção na venda de imóveis residenciais para 

pessoas físicas. 

Nas obras de infraestrutura, para além da extinção do REIDI, merece destaque a 

vedação ao creditamento nas operações de compra de combustíveis, insumo relevante 

nesse segmento, fato que restringe o aproveitamento de créditos no regime não 

cumulativo proposto para a CBS. Nesses casos, o aumento de carga tributária sobre a 

aquisição de insumos não geradores de créditos transforma-se em elevação de custos 

das obras. 

Uma consequência de grande relevância dessa majoração de custos das obras de 

infraestrutura se refere a dois tipos de impacto: 

• No caso de novas concessões, maiores custos para obras previstas em contrato 

e para as despesas de manutenção reduzem o valor presente dos ganhos dos 

concessionários, com impactos igualmente negativos sobre os valores das 

outorgas. Assim, a majoração da receita com a CBS acaba caracterizando uma 

forma indireta e indesejável de transferência de receitas dos demais entes da 

Federação para a União. 

• Além disso, os contratos de execução de obras de infraestrutura em andamento 

poderão sofrer desequilíbrios financeiros, exigindo revisões com potencial de 

judicialização. Esse fato tende a reduzir os níveis de segurança jurídica na 

atividade, abrindo ainda espaço para comportamentos oportunistas observados 

historicamente, voltados para a revisão de cláusulas contratuais não 

estritamente vinculadas ao desequilíbrio eventualmente causado pela adoção da 

CBS. 
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No que se refere à redução da complexidade, a simples substituição de duas 

contribuições (PIS e Cofins) por uma (CBS) não é fator suficiente. E isso por diversas 

razões. Em primeiro lugar, a apuração de PIS e Cofins, sobretudo no regime cumulativo, 

é simultânea, como se se tratasse de um único tributo. Além disso, a não cumulatividade 

da CBS exigirá maior – e não menor – complexidade em termos de apuração. 

Ao mesmo tempo, a complexidade que caracteriza hoje o PIS-Cofins é de natureza 

macroeconômica e decorre da multiplicidade de regras observada intersetorialmente. 

No entanto, sob uma perspectiva intrassetorial, as empresas da construção civil 

mostram-se muito bem adaptadas às regras em vigor, frutos de um processo longo de 

evolução e aprimoramento. 

Novamente em favor da CBS, argumenta-se que o aumento da carga tributária atingirá 

a menor parte dos contribuintes, visto que a maioria está sujeita ao regime do Simples 

Nacional. No entanto, como os gastos com fornecedores que operam no Simples não 

gerarão créditos de CBS, haverá forte desestímulo à opção por esse regime, que poderá 

resultar na redução do número de empresas optantes. Essa vai em sentido oposto ao 

argumento acima citado. 

A adoção de uma alíquota única de 12%, justificada pela busca de transparência, 

também é questionável. A experiência internacional mostra que a maioria esmagadora 

dos países que tributam o consumo com incidência sobre o valor adicionado pratica 

alíquotas múltiplas. Essa multiplicidade visa minimizar a regressividade inerente à 

tributação do consumo. Essa prática preserva funções extrafiscais da tributação e, em 

muitos países, atividades típicas da construção civil são beneficiadas com alíquotas 

reduzidas em reconhecimento ao caráter essencial e estratégico do setor. Neste 

sentido, a eliminação de todos os benefícios fiscais e regimes de PIS e COFINS, para 

a adoção de uma alíquota única, não se justifica pela adequação a padrões 

internacionais, ou pela redução da complexidade do sistema tributário. 

A fim de caracterizar de forma quantitativa o impacto da adoção da CBS sobre as 

empresas da construção civil foram realizadas simulações tendo por objetivo distinguir 

as particularidades de diferentes atividades (incorporação, edificação, obras de 

infraestrutura) sob diferentes regimes tributários (RET, lucro real, lucro presumido) e, 

quando pertinente, com diferentes composições de despesas (geradoras e não 

geradoras de créditos). 
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Tomando por base dados obtidos pela Ecconit junto a um conjunto de empresas e na 

Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC), foram adotadas hipóteses 

consideradas relevantes para os seguintes casos: 

1. Incorporação imobiliária – sujeita ao RET;  

2. Incorporação imobiliária – lucro real sem venda para pessoas físicas; 

3. Incorporação imobiliária – lucro presumido com venda para pessoas 

físicas; 

4. Construção – lucro real; e 

5. Obras de infraestrutura – lucro real, com duas diferentes hipóteses sobre 

a estrutura de despesas. 

 

As estruturas de despesas adotas por hipótese em cada um desses cinco casos, com 

destaque para a participação de gastos geradores e não geradores de créditos, são 

detalhadas em casa seção do trabalho. 

Não foi levado em consideração o aumento da tributação sobre materiais e outros bens 

e serviços utilizados como insumos da atividade de construção. Isso foi decorrência da 

impossibilidade de definir hipóteses aceitáveis para as mudanças de preços relativos 

que a adoção da CBS poderá causar nos elos anteriores da cadeia da construção. 

No caso da incorporação sujeita ao RET, as simulações revelaram que a instituição 

da CBS elevará a alíquota das contribuições sociais incidentes sobre a receita de 2,08%, 

atualmente aplicável ao PIS e COFINS, para 2,2% relativos à CBS, havendo um 

aumento da carga tributária de 5,77% provocado diretamente pelo aumento da alíquota 

do próprio RET.  

Vale observar que a construtora é a maior fornecedora da incorporadora. Isso significa 

que, se a construtora tiver aumento de carga tributária e de custos, possivelmente irá 

repassar para a incorporadora o que deverá gerar um efeito indireto relevante da 

mudança tributária proposta.  

No caso da incorporação imobiliária sob regime de lucro real sem venda para 

pessoas físicas, a CBS deverá ser apurada à alíquota nominal de 12%, ser deduzidos 

créditos no valor equivalente a 4% da receita da empresa, resultando em uma alíquota 

efetiva de 8%. 
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Apurando o lucro real no mesmo período de apuração da CBS, o aumento de tributação 

equivalente a 4,35% da receita bruta será dedutível da base de cálculo dos tributos 

incidentes sobre o lucro empresarial. Considerando este efeito, o aumento da tributação 

da empresa seria de 2,87% de sua receita. 

O fato de haver despesas com fornecedores não passíveis de creditamento aumenta o 

impacto da CBS. No entanto, ainda que 100% da despesa dessa natureza pudesse ser 

objeto de desconto de créditos, a alíquota efetiva seria de 6%, com aumento da 

tributação representando 1,55% da receita. 

Na incorporação imobiliária sob o regime de lucro presumido e com venda integral para 

pessoas físicas, o aspecto crítico refere-se à restrição no aproveitamento de créditos 

decorrente da isenção de CBS.  

Como consequência, a carga tributária é reduzida do exato valor da PIS-Cofins que 

deixa de existir (3,65% da receita). Mas, como não é possível aproveitar créditos de 

CBS relativos às despesas com fornecedores o resultado é uma elevação de custos, o 

que irá mitigar o efeito final da redução da carga tributária. 

Assim, como regra geral, quanto maior o repasse que os fornecedores conseguirem 

realizar do aumento de sua própria carga tributária a seus preços, tanto maior o impacto 

negativo sobre a estrutura de custos das incorporadoras. Sendo as construtoras os 

maiores fornecedores das incorporadoras, deve-se observar com atenção o impacto da 

CBS sobre a edificação.  

Assim, no caso da construção de edifícios sob o regime de lucro real, o efeito 

estimado a partir das hipóteses adotadas no estudo seria de aumento da alíquota efetiva 

das contribuições sociais incidentes sobre a receita de 3,65% para 9%. Considerando 

as deduções da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro empresarial, o 

aumento da tributação seria de 3,53% da receita da construtora. 

No caso das obras de infraestrutura, assumindo o regime de lucro real, foram 

simuladas duas situações, adotando-se por hipótese níveis distintos de despesas com 

fornecedores: o equivalente a 55% da receita e, alternativamente, a 45% da receita. Nos 

dois casos, as receitas com combustíveis, mais relevantes no caso das obras de 

infraestrutura, foram supostas como sendo equivalentes a 10% das despesas totais com 

fornecedores. 
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Assim, no primeiro caso, haveria aumento da alíquota efetiva das contribuições sociais 

incidentes sobre a receita de 3,65% para 6,39%. Considerando as deduções da base 

de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro empresarial, o aumento da tributação da 

empresa seria de 1,81% de sua receita. 

No segundo caso, a menor parcela de despesas com fornecedores (45% da receita) 

limitaria o aproveitamento de créditos de CBS. Como consequência, sempre 

considerando a dedutibilidade na apuração dos tributos sobre o lucro, o aumento da 

carga tributária seria de 2,48% da receita da empresa. 

Um exercício de grande interesse, realizado para o caso da incorporação sob o regime 

de lucro real e sem vendas para pessoas físicas, refere-se à estimativa da alíquota 

neutra de CBS, isto é, a alíquota nominal que não gerasse aumento de carga tributária 

na atividade.  

Para o cálculo dessa alíquota, supõe-se que a incorporadora em questão não tenha tido 

elevação em suas despesas, seja por conta do não repasse de aumento de carga 

tributária por parte dos fornecedores ou porque estes também foram beneficiados com 

uma alíquota neutra de CBS.  Nesse caso, e admitindo-se a estrutura de custos adotada 

por hipótese, a alíquota neutra foi estimada em 5,48% em termos nominais, muito abaixo 

da alíquota proposta de 12%. 

A diferença expressiva entre a alíquota neutra e a alíquota proposta é a demonstração 

sintética do aumento de carga tributária que a proposta de CBS carrega em termos de 

seus impactos setoriais. 
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1. SÍNTESE DA PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO DA CBS 

Em julho de 2020, o Ministério da Economia submeteu ao Congresso Nacional o Projeto 

de Lei nº 3.887/2020, que tem por objeto a instituição da Contribuição Social sobre 

Operações com Bens e Serviços (CBS), em substituição às atuais contribuições sociais 

incidentes sobre a receita das pessoas jurídicas, quais sejam, a Contribuição para os 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS-

PASEP), e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

Além de unificar as duas contribuições hoje existentes, o projeto propõe alterações 

significativas nas regras de apuração as quais, com o objetivo declarado de reduzir a 

complexidade do sistema tributário atual, poderão resultar em expressivo aumento da 

carga tributária para determinados setores da economia e certas categorias de 

contribuintes, aspecto de interesse direto das empresas da construção civil. 

Para que seja possível compreender os impactos da nova contribuição, vale apresentar 

uma breve caracterização das características atualmente em vigor das contribuições 

que a CBS deve substituir. 

 

1.1. PIS E COFINS 

Essas duas contribuições, incidentes sobre a receita das pessoas jurídicas de direito 

privado, foram objeto de diversas alterações legislativas desde sua instituição e 

despertaram inúmeras controvérsias jurídicas no que tange à aplicação das normas que 

regem sua apuração.  

Nesse sentido, por meio da Lei nº 9.718/1998 (artigo 3º, caput), definiu-se que o 

faturamento, a ser adotado como base de cálculo de PIS e COFINS, corresponderia à 

receita bruta da empresa a qual, por sua vez, deveria ser compreendida como “a 

totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de 

atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas” (§ 1º do 

artigo 3º).   

A cobrança das contribuições em cada etapa da cadeia produtiva, ou seja, de forma 

cumulativa, foi alvo de inúmeras críticas, sobretudo do ponto de vista de seus efeitos 

econômicos. Apontou-se, por exemplo, que a carga tributária efetiva dependeria do 
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número de transações realizadas em determinada cadeia, gerando estímulos “artificiais” 

à integração vertical da produção e distorções alocativas com potencial efeito negativo 

sobre eficiência econômica e na produtividade. Critica-se, adicionalmente, que a 

cumulatividade acaba por onerar as exportações, já que os tributos cobrados em etapas 

anteriores, sobre insumos e bens de capital empregados na produção de bens 

exportados, integram o seu custo, pois não podem ser ressarcidos pelo exportador. 

Neste contexto, e com a autorização para a tributação da totalidade das receitas das 

pessoas jurídicas, foi criado pelas Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 o regime não 

cumulativo de PIS e COFINS, que se tornou obrigatório para a maior parte dos 

contribuintes de grande porte, com significativa ampliação das alíquotas e diversas 

restrições à dedução de créditos apurados sobre despesas incorridas pelas empresas 

na apuração das contribuições. 

O resultado da instituição do regime, segundo o ex-Secretário da Receita Federal 

Everardo Maciel, foi uma tributação muito mais complexa, repleta de regimes especiais 

e litígios sobre as possibilidades de dedução de créditos, de modo que, segundo receia 

o especialista, nos dias atuais, não há quem não prefira voltar ao regime cumulativo.  

Para diversos setores, ademais, considerando a ampliação da alíquota total de 3,65% 

para 9,25%, houve aumento da carga tributária.  

No que se refere à não cumulatividade, as leis citadas permitem o creditamento sobre 

bens adquiridos para revenda, bens e serviços utilizados como insumo na atividade 

produtiva, energia elétrica e térmica, alugueis de prédios, máquinas e equipamentos, 

despesas de arrendamento mercantil, armazenagem e frete de mercadorias na 

operação de venda, e sobre encargos de depreciação e amortização de bens integrados 

ao ativo imobilizado e ao ativo intangível. 

Estabelecido o direito ao crédito do PIS/COFINS pela tributação dos insumos adquiridos 

pela pessoa jurídica, o valor das contribuições incidentes sobre a etapa anterior é 

desconsiderado para determinar o montante do crédito a que tem direito o contribuinte-

adquirente dos insumos. 

Isto porque, como estabelece o §1º do art. 3º da Lei n.º 10.637/02 e da Lei n.º 10.833/03, 

os créditos de PIS/COFINS são determinados mediante a aplicação da própria alíquota 

das contribuições sobre o valor dos insumos adquiridos pela pessoa jurídica, sendo que 
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o resultado desta aplicação não deve ser comparado ou ajustado com o montante das 

contribuições devido ou recolhido por ocasião da entrada do respectivo insumo. 

Justamente por isso é que: 

• À pessoa jurídica não se exige o controle do valor das contribuições do 

PIS/COFINS incidentes ou pagos na aquisição de insumos, mas somente o 

registro de que tais aquisições são tributáveis pelas contribuições em questão (e 

obviamente o valor das aquisições); e  

• Não há destaque, na nota fiscal de aquisição de insumos, dos valores recolhidos 

a título de PIS/COFINS na operação precedente. 

Apesar da amplitude das hipóteses de creditamento, diversas discussões se 

instauraram acerca da amplitude do conceito de insumo para fins de creditamento, de 

modo que o regime não cumulativo se tornou fonte de litigiosidade e insegurança jurídica 

para os contribuintes. A esse respeito, segundo dados disponibilizados pela Receita 

Federal do Brasil (RFB), do total de débitos atualmente com exigibilidade suspensa por 

processo administrativo, as discussões relativas ao PIS e COFINS respondem por 

pouco mais de 18%.  

No que se refere especificamente ao setor de construção civil, a legislação de PIS e 

COFINS prevê uma série de regras específicas. Observa-se, inicialmente, que o artigo 

10, XX, da Lei nº 10.833/2003 mantém submetidas ao regime cumulativo as receitas 

decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 

construção civil. Com isso, essas receitas são tributadas pelas alíquotas inferiores 

aplicáveis ao citado regime, e o contribuinte deixa de apurar créditos sobre gastos 

empregados nessa atividade. 

Adicionalmente, a atividade de incorporação imobiliária conta com o regime especial de 

tributação aplicável às incorporações imobiliárias (RET), previsto nas Leis nº 10.931 e 

nº 12.024/2009. Por este regime, a incorporadora pode optar por pagar 4% da receita 

mensal recebida, em substituição ao pagamento do Imposto de Renda das Pessoas 

Jurídicas (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do PIS e da 

COFINS. No caso de imóvel considerado de interesse social, destinados à construção 

de unidades residenciais valor de até R$ 100.000,00 no âmbito do Programa Minha 

Casa Minha Vida, a alíquota para o pagamento unificado dos tributos é de 1%. No caso 

do pagamento pela alíquota de 4%, 0,37% da arrecadação é realizada a título de PIS e 
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1,71 % a título de COFINS. No pagamento à alíquota de 1%, 0,09% é referente ao PIS 

e 0,44% diz respeito à COFINS. 

Para o setor de obras de infraestrutura, foi criado pela Lei nº 11.488/2007 o Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), do qual são 

beneficiárias, nos termos do artigo 2º da lei citada, as pessoas jurídicas com projeto 

aprovado para implantação de obras de infraestrutura nos setores de transportes, 

portos, energia, saneamento básico e irrigação. 

O beneficiário do REIDI tem direito a adquirir, no mercado interno ou do exterior, 

máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais de construção para emprego em 

projeto aprovado no âmbito do programa, com suspensão de PIS, COFINS, PIS-

Importação e COFINS-Importação. O benefício da suspensão, na prática, equivale a 

não sujeição das aquisições ao pagamento das contribuições, já que as suspensões se 

convertem em alíquota zero após a utilização do bem adquirido na obra de infraestrutura 

objeto do projeto aprovado para fruição do REIDI. O benefício em exame representa 

vantagem substancial, visto que as receitas de obras de construção civil executadas por 

administração ou empreitada estão sujeitas ao regime cumulativo, de modo que as 

aquisições beneficiadas com a alíquota zero não permitiriam o desconto de créditos de 

PIS e COFINS, ainda que fossem regularmente tributadas. 

Feitas essas observações gerais sobre as características do PIS e da COFINS, bem 

como a respeito das regras específicas relativas às contribuições para o setor de 

construção civil, cabe conhecer as alterações que se pretende introduzir na tributação 

da receita pela instituição da CBS, por meio do Projeto de Lei nº 3.887/2020. 

 

1.2. CBS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS PROPOSTA PELO 

PROJETO DE LEI Nº 3.887/2020. 

A proposta da CBS pretende, além de unificar o PIS e a COFINS em uma única 

contribuição, promover diversas alterações significativas nas regras de tributação da 

receita. A nova contribuição deverá incidir sobre operações com bens e serviços, sendo 

cobrada tanto nas operações de venda no mercado interno quanto nas importações 

promovidas pelo contribuinte. As exportações, naturalmente, permanecem imunes, em 

razão da disposição do artigo 149, § 2º da Constituição Federal. 
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Há, portanto, uma redução da amplitude da base de cálculo, em comparação ao PIS e 

COFINS no regime não cumulativo, já que a CBS deverá onerar apenas a receita bruta 

ou o faturamento, ou seja, as receitas provenientes das atividades principais da pessoa 

jurídica. A base de cálculo da CBS, neste sentido, é a mesma do PIS e COFINS no 

regime cumulativo. 

Em adição, o Projeto de Lei nº 3.887/2020 determina expressamente que não integram 

a base de cálculo da CBS os valores do ICMS e do ISS destacados na nota fiscal, e da 

própria CBS incidente na operação, assim evitando questionamentos acerca da 

constitucionalidade da base imponível semelhantes aos sofridos pela legislação de PIS 

e Cofins. 

Em contrapartida, a alíquota proposta da CBS é de 12% (artigo 8º) para praticamente 

todas as atividades, sendo superior àquela adotada pelo PIS e COFINS. Excetuam-se 

dessa alíquota as instituições financeiras, sujeitas à alíquota de 5,8% (artigo 44), e os 

produtos sujeitos à incidência monofásica (artigo 32) que se submetem a alíquotas 

específicas, em reais por unidade de medida, como gasolina, óleo diesel, gás liquefeito 

de petróleo, gás natural, querosene de aviação, biodiesel, álcool e cigarros. 

Com a uniformização das alíquotas e regime de apuração, portanto, os setores que 

gozavam de incentivos como a manutenção no regime cumulativo com alíquotas 

inferiores, alíquota zero, isenções e suspensões como REIDI, passarão a ser 

submetidos à regra geral de apuração da contribuição à alíquota de 12%, com desconto 

de créditos sobre os custos e despesas.  Em suma, diversos benefícios fiscais 

existentes atualmente deverão ser revogados.  

A CBS pretende uma não cumulatividade plena, de modo que, ao menos em princípio, 

o direito ao desconto deve ser amplo, abrangendo a totalidade das despesas da pessoa 

jurídica, desde que não sejam completamente alheias à atividade empresarial, de modo 

semelhante ao que ocorre com a apuração do IRPJ e da CSLL.  

Para o setor de construção civil, manteve-se a possibilidade de reconhecimento da 

receita de construção por empreitada ou de fornecimento de bens ou serviços 

contratados por pessoa jurídica de direito público na medida de seu efetivo recebimento 

(artigo 31). 



 

 

 
14 

A proposta da CBS, adicionalmente, isenta as receitas de venda de imóvel residencial 

para pessoa física, desde que tais receitas não estejam incluídas no RET, previsto pela 

Lei nº 10.931/2004.  

Conhecidas as características da apuração do PIS e COFINS, e as principais inovações 

almejadas pela proposta de instituição da CBS, torna-se possível examinar os possíveis 

impactos da nova contribuição, em especial para o setor de construção civil. 

 

 

2. OBJETIVOS E IMPACTOS DA INSTITUIÇÃO DA CBS 

 

A exposição de motivos do Projeto de Lei nº 3.887/2020 destaca que a proposta da CBS 

visa dar um caráter mais neutro à tributação, enfatizando ainda o emprego da técnica 

de incidência sobre o valor adicionado que, alinhada aos padrões internacionais, seria 

capaz de propiciar simplificação e ganhos de transparência ao sistema tributário 

brasileiro. 

Argumenta-se que a legislação de PIS e COFINS é excessivamente complexa, em 

razão da proliferação de desonerações e regimes especiais, o que a tornou de difícil 

operação para o Fisco e para os contribuintes. Em resposta, propõe-se por meio da CBS 

a adoção de um regime uniforme que elimina praticamente todas as exceções, 

buscando a simplificação, redução de custos administrativos e segurança jurídica. 

Com a regra de não cumulatividade plena, pretende-se, além de evitar os diversos 

conflitos envolvendo o direito à apropriação de créditos, desonerar de modo efetivo as 

exportações, eliminando o impacto da tributação federal sobre o consumo no custo dos 

bens exportados. Afirma-se na exposição de motivos, ainda, que a nova contribuição 

não objetiva aumento de arrecadação em relação aos níveis atuais. 

De fato, é elogiável o objetivo de redução da complexidade de nosso sistema tributário, 

o que poderia contribuir para reduzir oportunidades de evasão fiscal, custos de 

administração dos tributos pelo Estado e a incerteza na aplicação do direito tributário.1 

A incerteza da tributação, vale dizer, tem sido reiteradamente apontada em estudos da 

 
1 ULPH, David. Measuring Tax Compexity. p. 9 Disponível em: https://www.st-
andrews.ac.uk/~wwwecon/repecfiles/4/1417.pdf 
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OCDE como componente importante nas decisões de investimento, com impacto 

significativo no crescimento econômico.2 

Com efeito, é inegável que a existência de múltiplas alíquotas, regimes e incentivos 

fiscais torna o sistema tributário mais complexo em termos absolutos. Contudo, a 

avaliação da complexidade do sistema por meio da mera análise da quantidade de 

alíquotas e distinções estabelecidas pela legislação tributária é ilusória, pois 

desconsidera a diversidade dos objetivos a serem alcançados no desenho do sistema 

tributário, os quais abrangem não apenas o custeio das despesas estatais e o combate 

à evasão fiscal, mas também a promoção da eficiência econômica, da justiça e da 

equidade na tributação, que demandam certo nível de particularização das regras 

fiscais. Neste sentido, é de menor utilidade a avaliação do nível absoluto de 

complexidade do sistema tributário, sendo relevante examinar em que medida este é 

desnecessariamente complexo, ou seja, até que ponto as normas distintivas 

estabelecidas pela legislação, que a acrescem complexidade, são adequadas e 

proporcionais tendo em vista as diversas finalidades do sistema tributário.3 

A partir destas premissas é que se deve avaliar a adequação da proposta da instituição 

da CBS, seus potenciais efeitos e seus alegados objetivos. Não se deve ignorar, ainda, 

que mudanças repentinas e relevantes do sistema tributário são, por si só, um fator de 

aumento de complexidade.4 Tais mudanças, além disso, não são implementadas sem 

custos para a segurança jurídica. 

Sobre o tema, Everardo Maciel, opositor do modelo do IVA e defensor da ideia de que 

a imperfeição é inerente aos sistemas tributários, aponta que a busca pela correção de 

defeitos da legislação tributária brasileira, especialmente por meio da importação 

acrítica de modelos estrangeiros, peca por ignorar os riscos inerentes a qualquer 

mudança, que tende a tornar a arrecadação imprevisível, inclusive em razão da comum 

alteração do comportamento dos contribuintes em reação a aumentos da carga 

tributária.5 

 
2 2019 Progress Report on Tax Certainty. Disponível em:https://www.oecd.org/tax/tax-policy/imf-oecd-
2019-progress-report-on-tax-certainty.pdf 
3 ULPH, David. Measuring Tax Compexity. p. 6. Disponível em: https://www.st-
andrews.ac.uk/~wwwecon/repecfiles/4/1417.pdf 
4 ULPH, David. Measuring Tax Compexity. p. 8. Disponível em: https://www.st-
andrews.ac.uk/~wwwecon/repecfiles/4/1417.pdf 
5"Modelos tributários são acima de tudo culturais e, portanto, imperfeitos". Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2018-dez-05/entrevista-everardo-maciel-ex-secretario-receita-federal 
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Pode-se questionar, portanto, a pertinência da implementação de mudança de tamanha 

relevância no regime de tributação da receita, em nome da redução da complexidade e 

de uma suposta adequação a padrões internacionais, sem que se leve em conta os 

interesses prestigiados pela atual legislação e os possíveis impactos econômicos desta 

proposta. 

Argumenta-se que o aumento da carga tributária atingirá a menor parte dos 

contribuintes, visto que a maioria está sujeita ao regime do Simples Nacional. Como 

visto, contudo, essa argumentação é falaciosa, dado que o creditamento sobre gastos 

pagos a empresas do Simples Nacional sofrerá restrição em comparação à atual forma 

de apuração de PIS e COFINS. Em razão das novas regras, é certo que a contratação 

de fornecedores do Simples Nacional será desestimulada, pois permitirá menor 

aproveitamento de créditos em comparação às aquisições de empresas que recolham 

a CBS à alíquota de 12%. Trata-se, portanto, de forte desestímulo à opção pelos 

Simples Nacional que poderá resultar na redução do número de empresas que operam 

sob esse regime, o que vai em sentido oposto ao argumento acima citado da 

predominância dessas empresas na atualidade. 

Outra observação feita por Everardo Maciel sobre a proposta da CBS evidencia que a 

adoção da alíquota única é injustificável do ponto de vista de aprimoramento do sistema 

tributário como um todo, ao apontar que, na prática, a CBS resultará em aumento da 

tributação das escolas e redução da carga tributária dos carros de luxo, dentre outras 

distorções de natureza semelhante.6 Esse argumento demonstra que, em nome da 

simplificação, a adoção de alíquota única para um tributo como a CBS tende a promover 

alterações injustificáveis sobre os preços relativos na economia como um todo. 

Embora a exposição de motivos do Projeto de Lei nº 3.887/2020 afirme que a CBS não 

objetiva incrementar a arrecadação, em crítica contundente à proposta de reforma 

tributária, José Maria Arruda de Andrade assevera que a CBS significará, de modo geral, 

um aumento da carga tributária sobre o consumo, consequentemente agravando a 

regressividade do sistema tributário brasileiro. O autor questiona, ainda, a expectativa 

do governo de ganho de eficiência através da redução da litigiosidade alcançada com a 

 
6 Ex-chefe da Receita diz que reforma tributa mais escola que carro de luxo. Disponível em: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/31/ex-chefe-da-receita-diz-que-reforma-
tributa-mais-escola-que-carro-de-luxo.htm. 
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simplificação da legislação, argumentando que a alteração legislativa é insuficiente para 

superar o aspecto conflituoso do ambiente institucional brasileiro.7 

A adoção de alíquota única, adicionalmente, conforme defendem os tributaristas 

Hamilton Dias de Souza, Humberto Ávila e Roque Antônio Carrazza, em artigo sobre o 

tema, sequer é comum na prática internacional, como argumenta a referida exposição 

de motivos. De acordo com dados da OCDE, 91% dos países pesquisados tributa o 

consumo com pelo menos duas alíquotas, e desonera itens essenciais, modelo que 

também é adotado por 94% dos membros da própria OCDE. Segundo os autores, a 

multiplicidade de alíquotas se faz necessária para minimizar a regressividade inerente 

à tributação do consumo, permitindo que se concilie a necessidade arrecadatória com 

as particularidades de cada setor da economia. A alíquota única, assim, é considerada 

incompatível com princípios constitucionais tributários como a isonomia e a capacidade 

contributiva.8 

Pesquisando as normas que disciplinam o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) na União 

Europeia, verifica-se que as alíquotas comuns variam entre 17% e 25%. Para 

determinados setores, contudo, todos os países com exceção da Dinamarca adotam 

alíquotas reduzidas e concedem certas isenções. Alemanha, Áustria, Portugal e Suécia 

isentam do imposto a venda de prédios novos. Alíquotas reduzidas são adotadas para 

serviços de construção no âmbito de programas sociais de habitação na Bélgica 

(alíquotas de 6% e 12%), República Tcheca (12%), Espanha (4% e 10%), França (5,5% 

e 10%), Itália (4% e 10%) e Portugal (6%).9 Embora a alíquota comum do IVA na Europa 

seja superior à adotada pela CBS no Brasil, nos países que adotam o IVA este é 

geralmente o único imposto que tributa o consumo, ao contrário do que ocorre no Brasil, 

onde os Estados e Municípios também têm competência para essa tributação por meio 

do ICMS e do ISS. 

 
7 ANDRADE, José Maria Arruda de. Preocupações econômicas com a proposta federal de reforma 
tributária. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-ago-09/estado-economia-preocupacoes-
economicas-proposta-federal-reforma-tributaria 
8 SOUZA, Hamilton Dias de; ÁVILA, Humberto; CARRAZZA, Roque Antônio. A reforma tributária que o Brasil 
precisa - parte I. disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-nov-08/opiniao-reforma-tributaria-
brasil-parte. 
9 VAT Rates applied in the Member States of the European Union. Situation at 1st January 2020. Disponível 
em: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_va
t_works/rates/vat_rates_en.pdf 
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No Oriente Médio, o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), integrado por Omã, 

Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait, recentemente 

realizou acordo para a instituição de um IVA uniforme na região, pelo qual se previu, de 

modo similar, a possibilidade de concessão, por cada membro, de isenções e alíquotas 

zero ou reduzidas para setores específicos como educação, saúde, transporte e 

imobiliário.10 Nos Emirados Árabes Unidos, a venda de propriedade residencial é isenta 

do IVA.11 

Na Austrália, o setor de construção é tributado pelo Imposto sobre Bens e Serviços à 

alíquota comum de 1/11 sobre o valor de venda da propriedade, sendo possível a 

adoção de regime especial para que o imposto seja apurado apenas sobre o ganho 

obtido na venda da propriedade.12 

No que se refere às regras de creditamento, a proposta da CBS se assemelha ao 

modelo de IVA adotado internacionalmente. Na Diretiva do Conselho da União Europeia 

relativa ao sistema comum do IVA, estabelece-se, da mesma forma pretendida pela 

CBS, o direito ao creditamento sobre o valor do imposto efetivamente devido nas 

aquisições de bens e serviços, desde que utilizados em atividade objeto de transações 

tributadas pelo contribuinte.13 

Neste sentido, a eliminação de todos os benefícios fiscais e regimes de PIS e COFINS, 

para a adoção de uma alíquota única, não se justifica pela adequação a padrões 

internacionais, ou pela redução da complexidade do sistema tributário. Qualquer 

mudança de tamanha relevância nas regras tributárias exige uma análise cautelosa dos 

possíveis impactos sobre os diferentes setores da economia. 

No que tange ao setor de construção civil, uma das principais alterações será a 

impossibilidade de adoção do regime cumulativo, por meio do qual as construtoras 

podem pagar PIS e COFINS pela alíquota total reduzida de 3,65%.  

 
10 Value Added Tax (VAT) in the GCC: Frequently asked questions. Disponível em; 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/me_tax_vat-in-the-gcc-faq-
v2.pdf 
11 Disponível em: https://www.mof.gov.ae/en/resourcesAndBudget/Pages/vatquestions.aspx 
12 Disponível em: https://www.ato.gov.au/general/property/property-used-in-running-a-
business/selling-commercial-premises/?anchor=Marginscheme1#Marginscheme1 
13 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=EN 
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Com a adoção da CBS, ainda que esteja prevista a apuração de créditos sobre as 

despesas com a aquisição de bens e serviços, as simulações apresentadas adiante 

neste estudo demonstram que deverá haver, como regra, majoração da carga tributária 

do setor em razão do aumento da alíquota para 12%. Isso se deve ao fato de que a 

atividade de construção civil é intensiva em mão de obra, e o pagamento de funcionários 

não gera qualquer direito de crédito. Ao mesmo tempo, quando da venda de imóveis 

para pessoas físicas, a isenção de CBS impede o aproveitamento de créditos, com 

impactos sobre as compras de fornecedores cujos valores carregam a contribuição à 

alíquota de 12%. 

A obrigatoriedade de adesão à não cumulatividade, adicionalmente, gera um aumento 

dos custos de administração dos tributos, tanto os diretos, ou seja, aqueles incorridos 

pela Receita Federal do Brasil, quanto os indiretos, suportados pelos contribuintes com 

advogados, contadores e demais serviços necessários à manutenção da escrituração 

fiscal.  Sobre o tema, estima-se que os custos indiretos são pelo menos cinco vezes 

maiores do que os diretos, e tendem a aumentar na medida em que a legislação fiscal 

exige controles contábeis que não seriam necessários na sua ausência, para fins 

gerenciais da empresa.14 

Neste sentido, nota-se que a adoção do regime não cumulativo exigirá diversos 

controles fiscais adicionais por parte do contribuinte, para fins da adequada apuração 

da CBS e cumprimento das obrigações acessórias. A escrituração das notas fiscais dos 

gastos deve ser feita de modo detalhado, sendo necessário manter o controle do regime 

tributário adotado por cada um dos fornecedores, visto que o creditamento deve se dar 

apenas sobre o valor da contribuição efetivamente devida na operação de compra. É 

preciso, ainda, segregar os gastos empregados em atividades regularmente tributadas 

daqueles utilizados em operações não tributadas, que em regra não permitem a 

apropriação de créditos. 

A imposição de custos adicionais para apuração da CBS é agravada pelas expressivas 

multas previstas por erros e omissões na escrituração fiscal digital, previstas no artigo 

86. No caso de perda do prazo para envio das informações, a multa é de 2% da CBS 

devida no período, e na hipótese de apresentação da escrituração com informação 

 
14 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector, 3rd edition. New York: W. W. Norton & Company. 
p. 464. 
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omitida, inexata ou incompleta, a penalidade é de 3% do valor das transações 

comerciais do contribuinte no período. 

Em adição ao aumento da carga tributária e custos de conformidade impostos ao setor 

da construção civil pela perda do regime cumulativo, o projeto de lei deverá resultar na 

extinção do REIDI, que permite a aquisição de insumos sem tributação de PIS e 

COFINS para aplicação em projetos de infraestrutura aprovados no âmbito do 

programa. 

Nota-se, ainda, que a vedação ao creditamento sobre gastos com bens sujeitos ao 

regime monofásico poderá ser extremamente gravosa ao setor de construção civil, em 

razão do uso intensivo de combustíveis, sujeitos ao regime citado. Neste sentido, o 

aumento da alíquota, somado à impossibilidade de creditamento sobre itens como 

combustíveis, e a restrição ao creditamento sobre despesas pagas a fornecedores do 

Simples Nacional, poderá resultar em significativo aumento da carga tributária do setor 

conforme demonstram as simulações apresentadas adiante neste relatório. 

Quanto à construção de imóveis residenciais, embora esteja prevista a isenção nas 

vendas para pessoas físicas, o benefício fiscal é inaplicável caso a receita de venda 

esteja submetida ao RET. O benefício do RET continuará sendo aplicável à CBS, 

havendo, contudo, elevação da alíquota de 4% para 4,12%. Deve-se considerar, ainda, 

que, caso a isenção seja aplicável, fica vedado o aproveitamento de créditos sobre 

despesas incorridas na atividade abrangida pela isenção. 

Observa-se, a partir das mudanças examinadas, que a CBS poderá onerar 

substancialmente o setor de construção civil, que há anos tem gozado de benefícios 

fiscais como aqueles citados, além da desoneração da folha de pagamentos e de 

subsídios através do Programa Minha Casa Minha Vida.  

Ressalta-se, ainda, que o aumento da tributação poderá gerar desequilíbrios em 

contratos públicos em execução pelas construtoras, tornando-os potencialmente 

onerosos. Sobre o tema, embora o §5 do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993 determine a 

revisão dos preços de contratos administrativos quando impactados por modificações 

na legislação tributária posteriores à apresentação da proposta, não se deve ignorar a 

possibilidade de que o reestabelecimento do equilíbrio contratual exija processos 

complexos e potencialmente contenciosos, considerando, inclusive, as dificuldades para 

se mensurar precisamente o aumento da carga tributária. 
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No que se refere aos contratos públicos, vale destacar também o provável impacto nas 

receitas de Estados e Municípios, obtidas nos pagamentos por outorgas de direitos de 

exploração de determinados serviços, com destaque para as rodovias sob concessão. 

Com efeito, o aumento da carga tributária sobre os custos de operação, com destaque 

para os relativos à manutenção, bem como sobre os investimentos para melhoria e 

ampliação, previstos nos contratos de concessão, acaba por reduzir a rentabilidade das 

concessões, impactando no valor das novas outorgas. Do mesmo modo, os 

concessionários que já operam esses serviços tenderão a sofrer o impacto da 

majoração da carga tributária sobre os custos de manutenção, com potencial 

desequilíbrio financeiro dos contratos em curso. 

Neste sentido, eventual aumento da tributação da exploração de serviços públicos pode 

significar um incremento da arrecadação federal às custas de receitas dos demais entes 

federados, agravando o processo de centralização de recursos públicos no governo 

federal que tem se desenvolvido especialmente desde a Constituição de 1988. 

De fato, a exigência constitucional de repartição das receitas de impostos com os 

demais entes federados, a pressão pela elevação da carga tributária para atendimento 

da necessidade de novos gastos sociais e a possibilidade de instituição de contribuições 

sociais absorvidas integralmente pelo orçamento federal, induziram uma acentuada 

diminuição da arrecadação dos impostos federais, acompanhada de aumento da 

arrecadação de contribuições sociais.15  

Como resultado deste processo, observou-se a perda de qualidade do sistema tributário, 

na medida em que se passou a priorizar a tributação do consumo em detrimento da 

renda e da propriedade – segundo dados da Receita Federal, a tributação da renda e 

propriedade em 2019 respondeu por 35,52% da arrecadação, enquanto os tributos 

sobre bens e serviços representaram 27,86%.16 Nota-se, adicionalmente, a 

centralização da arrecadação tributária no governo federal, tendo em vista que a 

arrecadação apenas de PIS e COFINS, no valor de R$ 325,6 bilhões em 2019, se 

aproximou da arrecadação total do ICMS, no montante de R$ 509,76 bilhões no mesmo 

ano, segundo dados do Conselho Nacional de Política Fazendária.17 De acordo com 

 
15 ARVATE, Paulo, BIDERMAN, Ciro (org.). Economia do Setor Público. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004. p. 272. 
16 Disponível em: https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-
resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2019/dezembro2019/analise-mensal-dez-2019.pdf 
17 Disponível em: 
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dados das mesmas fontes, em 1999 a arrecadação de PIS e COFINS foi de R$ 42,02 

bilhões, enquanto a do ICMS foi de R$ 74,54 bilhões. 

Por todas essas razões, há de se reconhecer que a proposta de reforma tributária do 

governo se ancora em argumentos questionáveis, como a neutralidade, a manutenção 

da carga tributária atual e a eliminação de complexidade e litigiosidade, pretendendo 

atingir esses objetivos com a adoção da alíquota única e o regime de crédito baseado 

no método do imposto contra imposto, opção que desconsidera a necessidade de busca 

por equidade do sistema tributário e poderá acabar por trazer graves prejuízos às 

pequenas empresas e a setores importantes da economia, como a construção civil. 

 

 

3. SIMULAÇÕES DO IMPACTO DA CBS SOBRE O SETOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A fim de mensurar os possíveis impactos da CBS sobre a construção civil, propõe-se 

simular a atual carga tributária setorial de PIS e COFINS e compará-la com o ônus que 

seria imposto pela CBS. Para isso, foram utilizadas duas fontes de dados: a Pesquisa 

Anual da Indústria da Construção (IBGE), referente ao ano de 2018, e informações 

disponibilizadas por um conjunto de empresas do setor em pesquisa direta realizada 

pela Ecconit. A partir das informações sobre as receitas, estrutura das despesas e 

regimes tributários foram estimados os impactos para empresas de diferentes perfis:  

1. Incorporação imobiliária – sujeita ao RET;  

2. Incorporação imobiliária – lucro real sem venda para pessoas físicas; 

3. Incorporação imobiliária – lucro presumido com venda para pessoas 

físicas; 

4. Construção – lucro real; e 

5. Obras de infraestrutura – lucro real, com duas diferentes hipóteses sobre 

a estrutura de despesas. 

 

Na simulação dos impactos da CBS, não foi levado em consideração o aumento da 

tributação sobre materiais e outros bens e serviços utilizados como insumos da atividade 

 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjE1ZDQzNTAtNTUxMC00MTc2LWEyMTEtZjdkZjRlZjk4YzUyIiwi
dCI6IjNlYzkyOTY5LTVhNTEtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9 
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de construção. Frente à não cumulatividade da CBS, a carga referente a esse tributo 

presente nas despesas com fornecedores poderá ser, como regra, objeto de 

creditamento, resultando em menor impacto sobre os custos das empresas do setor da 

construção. Ainda assim, no caso das empresas que não puderem aproveitar esses 

créditos (RET ou lucro presumido), o conteúdo de CBS deverá gerar elevação de custos. 

Estes aspectos serão discutidos nas simulações que se seguem. 

Vale destacar que os casos selecionados e analisados em detalhe nas seções a seguir 

foram selecionados a partir de discussões prévias feitas com empresas do setor e com 

o pessoal técnico do SindusCon-SP. O mesmo vale para as hipóteses relativas, dentre 

outros elementos, à estrutura de custos adotada por hipótese em cada simulação de 

impacto. 

 

3.1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SUJEITA AO RET 

Para o setor de incorporação imobiliária, avalia-se o impacto da proposta de reforma 

tributária sobre uma empresa que tem a totalidade de suas receitas no valor de R$ 

1.000.000,00 sujeita ao RET, regime que permite atualmente o pagamento de IRPJ, 

CSLL, PIS e COFINS à alíquota total de 4% sobre a receita auferida no âmbito da 

incorporação. 

O projeto de lei da CBS prevê aumento da alíquota do RET de 4% para 4,12%.  Segundo 

a legislação atual, na composição da alíquota de 4%, 1,71% se refere à COFINS e 

0,37% ao PIS, totalizando 2,08%. Com a modificação proposta, a parcela da alíquota 

destinada à CBS será de 2,2%, de forma que o aumento de 0,12% na alíquota do RET 

será integralmente destinado à arrecadação da CBS. 

Neste sentido, para o setor de incorporação imobiliária a instituição da CBS elevará a 

alíquota das contribuições sociais incidentes sobre a receita de 2,08%, atualmente 

aplicável ao PIS e COFINS, para 2,2% relativos à CBS, havendo um aumento da carga 

tributária de 5,77% no que se refere a essas contribuições. Assim, em suma, o aumento 

da tributação é provocado, nesta hipótese, diretamente pelo aumento da alíquota do 

RET.  

Para os dados estimados acima, os efeitos da CBS podem ser resumidos na tabela a 

seguir: 
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Tabela 3.1 – Resultados da simulação 

Receita R$ 1.000.000,00 

Gastos com fornecedores R$ 480.000,00 

Alíquota de PIS/COFINS 2,08% 

PIS/COFINS devido  R$      20.800,00  

Alíquota da CBS 2,20% 

CBS devida  R$      22.000,00  

Aumento de tributação (R$)  R$        1.200,00  

Aumento de tributação (%) 5,77% 

Aumento da tributação (% da receita) 0,12% 

 

 

Nessa simulação, não está sendo considerado o efeito da adoção da CBS sobre os 

gastos com insumos (bens e serviços), ou seja, o possível repasse do impacto do 

aumento da carga tributária sobre esses fornecedores causados pela alíquota maior da 

CBS comparativamente às alíquotas do PIS-Cofins.  

Vale observar que a construtora é a maior fornecedora da incorporadora. Isso significa 

que, se a construtora tiver aumento de carga tributária e de custos, possivelmente irá 

repassar para a incorporadora o que deverá gerar um efeito indireto relevante da 

mudança tributária proposta. Esses impactos sobre os custos da edificação serão 

tratados no item 3.4, adiante, dedicado à atividade de edificação. 

 

3.2 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – LUCRO REAL SEM VENDA PARA PESSOAS 

FÍSICAS 

Para simular a tributação da atividade de incorporação imobiliária sem aplicação do RET 

e sem vendas para pessoas físicas foram adotados por hipótese os dados a seguir: 

 

• Tributação pelo regime do lucro real; 

• Receita da atividade principal de R$ 1.000.000,00;  

• Não há outras receitas; 

• Despesas com fornecedores no valor de R$ 500.000,00 (50% da receita);  

• Fornecedores pessoa física, MEI e Simples no valor de R$ 166.666,67 (1/3 das 

despesas com fornecedores); e 
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• Fornecedores nos regimes do lucro presumido somam R$ 333.333,33 (2/3 das 

despesas com fornecedores). 

 

Neste cenário, considerando a aplicação do regime cumulativo, o PIS e COFINS são 

devidos às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, totalizando 3,65% sobre a receita 

bruta. 

Com a instituição da CBS, a contribuição deverá ser apurada sobre a mesma base de 

cálculo, ou seja, sobre a receita bruta, à alíquota nominal de 12%. A partir dos dados 

hipotéticos adotados na simulação, listados acima, da CBS apurada dessa forma, 

poderiam ser deduzidos créditos no valor equivalente a 4% da receita da empresa, 

resultando em uma CBS devida à alíquota efetiva de 8%. 

Assim, haveria aumento da alíquota efetiva das contribuições sociais incidentes sobre 

a receita de 3,65% para 8%. Apurando o lucro real no mesmo período de apuração da 

CBS, o aumento de tributação equivalente a 4,35% da receita bruta será dedutível da 

base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro empresarial, devidos às alíquotas 

de 15% (IRPJ), 10% (adicional do IRPJ) e 9% (CSLL), totalizando 34%. Considerando 

este efeito, o aumento da tributação da empresa seria de 2,87% de sua receita. 

O fato de haver despesas com fornecedores não passíveis de creditamento aumenta o 

impacto da tributação. No entanto, ainda que 100% da despesa dessa natureza pudesse 

ser objeto de desconto de créditos, a alíquota efetiva seria de 6%, com aumento da 

tributação representando 1,55% da receita. 

Para os dados hipotéticos mencionados acima, os efeitos da CBS podem ser resumidos 

na tabela a seguir: 
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Tabela 3.2 – Resultados da simulação 

Receita da atividade principal R$ 1.000.000,00 

Demais receitas R$ 0,00 

Gastos com fornecedores R$ 500.000,00 

Gastos sem direito a crédito de CBS 
(fornecedores pessoa física, MEI e 

Simples) 
R$ 166.666,67 

Gastos que geram crédito da CBS R$ 333.333,33 

Base de cálculo de PIS e COFINS R$ 1.000.000,00 

Alíquota de PIS/COFINS 3,65% 

PIS/COFINS devido  R$      36.500,00  

Base de cálculo da CBS R$ 1.000.000,00 

Alíquota nominal da CBS 12,00% 

Débito da CBS  R$   120.000,00  

Crédito da CBS  R$      40.000,00  

CBS devida  R$      80.000,00  

Alíquota efetiva da CBS 8,00% 

Aumento de tributação da receita (R$)  R$      43.500,00  

Aumento de tributação da receita (%) 119,18% 

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (R$) 

 R$      28.710,00  

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (%) 

79% 

Aumento de tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda  

(% da receita)  
2,87% 

 

 

3.3 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – LUCRO PRESUMIDO COM VENDA 

INTEGRAL PARA PESSOAS FÍSICAS 

Para simular a tributação da atividade de incorporação imobiliária sem aplicação do 

RET, mas com venda integral para pessoas físicas, foram adotadas as seguintes 

hipóteses: 

 

• Tributação pelo regime do lucro presumido; 

• Receita da atividade principal de R$ 1.000.000,00; 

• Demais receitas (financeiras) no valor de R$ 10.000,00 (1% da receita); 

• Despesas com fornecedores no valor de R$ 200.000,00 (20% da receita); e 

• Fornecedores são do regime de lucro presumido. 
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Neste cenário, considerando a aplicação do regime cumulativo, aplicável às empresas 

do lucro presumido, o PIS e COFINS são devidos sobre a receita da atividade principal 

da empresa (receita bruta), às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, totalizando 

uma carga de 3,65%. 

A venda de imóveis residenciais para pessoas físicas não está sujeita à incidência da 

CBS segundo a proposta encaminhada pelo Executivo. Como consequência, a carga 

tributária é reduzida do exato valor da PIS-Cofins que deixa de existir (3,65% da receita). 

Mas, ao mesmo tempo, não é possível aproveitar créditos de CBS relativos às despesas 

com fornecedores, independente do percentual das mesmas com relação à receita da 

incorporadora. O resultado é um relativo encarecimento das compras junto a 

fornecedores, uma vez que a carga de CBS incluída nessas despesas passa a ser um 

custo (por definição, não creditável) para as empresas, o que irá mitigar o efeito final da 

redução da carga tributária. 

Assim, como regra geral, quanto maior o repasse que os fornecedores conseguirem 

realizar do aumento de sua própria carga tributária a seus preços, tanto maior o impacto 

negativo sobre a estrutura de custos das incorporadoras nas hipóteses analisadas na 

presente seção.  

Em outros termos, a isenção de CBS na venda de imóveis para pessoas físicas deve 

ser avaliada com o devido cuidado em termos de seus impactos. Para os dados 

estimados acima, os efeitos da CBS podem ser resumidos na tabela a seguir, cujos 

resultados não consideram o impacto indireto de aumento de custos com fornecedores 

em função do não aproveitamento de créditos da CBS: 
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Tabela 3.3 – Resultados da simulação 

Receita da atividade principal R$ 1.000.000,00 

Demais receitas R$ 10.000,00 

Gastos com fornecedores R$ 200.000,00 

Gastos que geram crédito da CBS R$ 200.000,00 

Base de cálculo de PIS e COFINS R$ 1.000.000,00 

Alíquota de PIS/COFINS 3,65% 

PIS/COFINS devido  R$      36.500,00  

Base de cálculo da CBS R$ 1.000.000,00 

Alíquota nominal da CBS 0,00% 

Débito da CBS  R$                     -    

Crédito da CBS  R$                     -    

CBS devida  R$                     -    

Alíquota efetiva da CBS 0,00% 

Variação de tributação (R$) -R$     36.500,00  

Variação de tributação (%) -100,00% 

Variação de tributação  
(% da receita) 

-3,65% 

 

 

3.4 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS – LUCRO REAL 

Visando simular os impactos da CBS no setor em análise, foram adotadas as seguintes 

hipóteses: 

 

• Empresa sujeita ao lucro real; 

• Receita da atividade principal de R$ 1.000.000,00;      

• 100% da receita é decorrente da atividade principal;     

• PIS e COFINS apurados pelo regime cumulativo;     

• Despesas com fornecedores no valor de R$ 500.000,00 (50% da receita); e  

• Do total da despesa com fornecedores, o valor de R$ 250.000,00 (50%) não dá 

direito a crédito da CBS, em razão das restrições ao creditamento sobre gastos 

com fornecedores pessoa física, MEI e Simples Nacional. 

    

Neste cenário, considerando a aplicação do regime cumulativo, o PIS e COFINS são 

devidos às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, totalizando 3,65% sobre a receita 

bruta.  
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Com a instituição da CBS, a contribuição deverá ser apurada sobre a mesma base de 

cálculo, ou seja, sobre a receita bruta, à alíquota nominal de 12%. A partir dos dados 

acima listados, da CBS apurada dessa forma, poderiam ser deduzidos créditos no valor 

equivalente a 3% da receita da empresa, resultando em uma CBS devida à alíquota 

efetiva de 9%. 

 

Tabela 3.4 – Resultados da simulação 

Receita da atividade principal R$ 1.000.000,00 

Demais receitas R$ 0,00 

Gastos com fornecedores R$ 500.000,00 

Gastos sem direito a crédito de CBS 
(fornecedores pessoa física, MEI e 

Simples) 
R$ 250.000,00 

Gastos que geram crédito da CBS R$ 250.000,00 

Base de cálculo de PIS e COFINS R$ 1.000.000,00 

Alíquota de PIS/COFINS 3,65% 

PIS/COFINS devido  R$ 36.500,00  

Base de cálculo da CBS R$ 1.000.000,00 

Alíquota nominal da CBS 12,00% 

Débito da CBS  R$ 120.000,00  

Crédito da CBS  R$ 30.000,00  

CBS devida  R$ 90.000,00  

Alíquota efetiva da CBS 9,00% 

Aumento de tributação da receita (R$)  R$ 53.500,00  

Aumento de tributação da receita (%) 146,58% 

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (R$) 

 R$ 35.310,00  

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (%) 

97% 

Aumento de tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda  

(% da receita)  
3,53% 

 

Assim, haveria aumento da alíquota efetiva das contribuições sociais incidentes sobre 

a receita de 3,65% para 9%. Apurando a empresa seu lucro no mesmo período de 

apuração da CBS, o aumento de tributação no valor equivalente a 5,35% da receita 

bruta será dedutível da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro empresarial, 

devidos às alíquotas de 15% (IRPJ), 10% (adicional do IRPJ) e 9% (CSLL), totalizando 

34%. Considerando este efeito, o aumento da tributação da empresa seria de 3,53% de 

sua receita. Esses efeitos, estimados a partir das hipóteses adotadas, são resumidos 

na tabela acima. 
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3.5. OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

 

Para análise da tributação de obras de infraestrutura, consideram-se inicialmente os 

seguintes dados hipotéticos: 

 

• Tributação pelo regime do lucro real ;    

• Receita da atividade principal de R$ 1.000.000,00;      

• 100% da receita é decorrente da atividade principal;     

• PIS e COFINS apurados pelo regime cumulativo;     

• Despesas com fornecedores no valor de R$ 550.000,00 (55% da receita); 

• Do total da despesa com fornecedores, o valor de R$ 27.500,00 (5% das 

despesas totais com fornecedores) não dá direito a crédito da CBS, em razão 

das restrições ao creditamento sobre gastos com fornecedores pessoa física, 

MEI e Simples Nacional; e     

• Do total da despesa com fornecedores, R$ 55.000,00 (10%) se referem à 

aquisição de combustíveis, que não gera crédito da CBS.     

 

Neste cenário, considerando a aplicação do regime cumulativo, PIS e COFINS são 

devidos às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, totalizando 3,65% sobre a receita 

bruta.  

A partir da instituição da CBS, a contribuição deverá ser apurada sobre a mesma base 

de cálculo, ou seja, sobre a receita bruta, à alíquota nominal de 12%. A partir dos dados 

acima listados, da CBS apurada dessa forma, poderiam ser deduzidos créditos no valor 

equivalente a 5,6% da receita da empresa, resultando em uma CBS devida à alíquota 

efetiva de 6,39%. 

Assim, haveria aumento da alíquota efetiva das contribuições sociais incidentes sobre 

a receita de 3,65% para 6,39%. Estando a empresa sujeita ao lucro real e apurando 

lucro no mesmo período de apuração da CBS, o aumento de tributação no valor 

equivalente a 2,74% da receita bruta será dedutível da base de cálculo dos tributos 

incidentes sobre o lucro empresarial, devidos às alíquotas de 15% (IRPJ), 10% 

(adicional do IRPJ) e 9% (CSLL), totalizando 34%. Considerando este efeito, o aumento 

da tributação da empresa seria de 1,81% de sua receita. 

Neste cenário, os efeitos da CBS podem ser resumidos a tabela a seguir: 
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Tabela 3.5.1 – Resultados da simulação 

Receita da atividade principal R$ 1.000.000,00 

Demais receitas R$ 0,00 

Gastos com fornecedores R$ 550.000,00 

Gastos sem direito a crédito de CBS 
(fornecedores pessoa física, MEI e 

Simples) 
R$ 27.500,00 

Gastos com aquisição de combustíveis R$ 55.000,00 

Gastos que geram crédito da CBS R$ 467.500,00 

Base de cálculo de PIS e COFINS R$ 1.000.000,00 

Alíquota de PIS/COFINS 3,65% 

PIS/COFINS devido  R$      36.500,00  

Base de cálculo da CBS R$ 1.000.000,00 

Alíquota nominal da CBS 12,00% 

Débito da CBS  R$   120.000,00  

Crédito da CBS  R$      56.100,00  

CBS devida  R$      63.900,00  

Alíquota efetiva da CBS 6,39% 

Aumento de tributação da receita (R$)  R$      27.400,00  

Aumento de tributação da receita (%) 75,07% 

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (R$) 

 R$      18.084,00  

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (%) 

50% 

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda  

(% da receita) 
1,81% 

 

 

Em um cenário alternativo, em que a despesa com fornecedores corresponda a apenas 

45% da receita, mantidos os demais parâmetros, o aumento da tributação é ainda maior. 

Nesta hipótese, a alíquota efetiva da CBS corresponderia a 7,41%, em razão da 

dedução de créditos no montante de 4,59% da receita, ocorrendo, dessa forma, 

aumento da carga tributária no valor de 3,76% da receita. Levando-se em conta o efeito 

da dedutibilidade da CBS na apuração dos tributos incidentes sobre o lucro, o aumento 

da tributação da empresa seria de 2,48% da sua receita. 

Neste segundo cenário, os efeitos da CBS podem ser resumidos na tabela a seguir: 
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Tabela 3.5.2 – Resultados da simulação 

Receita da atividade principal R$ 1.000.000,00 

Demais receitas R$ 0,00 

Gastos com fornecedores R$ 450.000,00 

Gastos sem direito a crédito de CBS 
(fornecedores pessoa física, MEI e 

Simples) 
R$ 22.500,00 

Gastos com aquisição de combustíveis R$ 45.000,00 

Gastos que geram crédito da CBS R$ 382.500,00 

Base de cálculo de PIS e COFINS R$ 1.000.000,00 

Alíquota de PIS/COFINS 3,65% 

PIS/COFINS devido  R$      36.500,00  

Base de cálculo da CBS R$ 1.000.000,00 

Alíquota nominal da CBS 12,00% 

Débito da CBS  R$   120.000,00  

Crédito da CBS  R$      45.900,00  

CBS devida  R$      74.100,00  

Alíquota efetiva da CBS 7,41% 

Aumento de tributação da receita (R$)  R$      37.600,00  

Aumento de tributação da receita (%) 103,01% 

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (R$) 

 R$      24.816,00  

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (%) 

68% 

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda  

(% da receita) 
2,48% 

 

 

Assim como ocorre com o setor de edificações, portanto, o aumento da alíquota nominal 

para 12% resulta em uma maior tributação. Há o impacto das restrições ao creditamento 

sobre despesas pagas a pessoas físicas, microempreendedores individuais e empresas 

do simples nacional. No setor de infraestrutura, por fim, é relevante para o aumento da 

carga tributária a vedação ao creditamento relativo aos gastos com combustíveis, 

utilizados de forma significativa no segmento. 

 

 

4. SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

O Projeto de Lei nº 3.887, encaminhado pelo Executivo ao Congresso em julho de 2020, 

pretende ser a primeira etapa de uma Reforma Tributária mais ampla. Nesse sentido, 
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os argumentos para sua aprovação são semelhantes ao da reforma geral, ou seja, 

reduzir complexidade e ineficiências e dar mais transparência ao sistema vigente, sem 

alterar a carga tributária média para, dessa forma, contribuir com a elevação da 

produtividade da economia brasileira.   

Uma hipótese destacada por diversas análises políticas é que, por abranger uma parte 

menor do sistema de tributos e se restringir à esfera federal, o PL 3.887 se mostraria 

menos polêmico e, portanto, teria trânsito mais fácil no Congresso. 

Tais méritos são defensáveis, mas adotam uma perspectiva explicitamente 

macroeconômica. Sob um prisma realista, é preciso admitir que a complexidade das 

normas atuais relativas ao PIS-Cofins reflete, dentre outros elementos, um longo 

processo de evolução que, em muitos casos, visou atender a especificidades setoriais. 

No que diz respeito especificamente à construção civil, tanto a não cumulatividade 

quanto a isenção nas vendas de imóveis às pessoas físicas, muito embora pareçam 

refletir em nível setorial as virtudes macro da CBS, podem resultar em novas 

dificuldades para as empresas. De um lado, não cumulatividade significa maior 

complexidade de apuração contábil da nova contribuição; de outro, a referida isenção 

restringe o aproveitamento de créditos, cerne da não cumulatividade. 

Assim, o presente estudo, realizado a partir de bases de dados da PAIC e de 

informações trazidas por um conjunto de empresas relativas a suas estruturas de 

despesas e regimes de tributação, mostrou que, como regra, o efeito setorial da adoção 

da CBS vai na contramão de seus supostos méritos, como detalhado a seguir. 

 

Neutralidade 

O principal destaque diz respeito à carga tributária das empresas da construção. Em 

poucas palavras: a alteração não será neutra. De fato, em quase todas as simulações, 

o resultado seria de aumento da tributação, ainda que se considerem as possibilidades 

de creditação e os impactos indiretos sobre os impostos que incidem sobre o lucro.  

Uma dificuldade para que se possa avaliar com total precisão o impacto final da CBS 

refere-se a seus efeitos sobre os gastos com fornecedores. Ainda assim, como 

decorrência da não cumulatividade, espera-se que as empresas alterem sua relação 

com tais fornecedores em busca de maximizar os valores passíveis de creditamento. 
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Do mesmo modo, o impacto sobre a indústria de materiais e consequente alteração de 

preços relativos também não foi mensurado. Vale lembrar que o setor já enfrenta em 

2020 uma elevação expressiva dos custos dos materiais – o componente do INCC-M 

relativo aos Materiais e Equipamentos teve aumento no ano até outubro de 13,46%. 

Desta forma, a possível elevação de carga tributária nos elos anteriores da cadeia da 

construção poderá representar níveis ainda maiores de pressão sobre os custos da 

atividade. 

Diante de tais desafios, cabe a pergunta: É possível pensar em uma alíquota neutra 

para o setor? Identificada essa alíquota que, de fato, não resultasse em aumento da 

carga tributária na construção civil, seria possível supor que, durante a tramitação do 

PL, a proposta fosse alterada, com abonando da tese de alíquota única de 12%? Frente 

aos resultados das simulações apresentados ao longo do presente trabalho, conclui-se 

que a alíquota nominal neutra teria que ser inferior àquela prevista na proposta do 

Executivo. 

Tomando como base uma incorporação sob regime de lucro real e sem vendas para 

pessoas físicas, com a mesma estrutura de despesas com fornecedores utilizada na 

seção 3.3, a alíquota neutra, ou com impactos mínimos sobre a tributação seria de 

5,48%. 

Essa estimativa, demonstrada nos dados da tabela a seguir, parte da hipótese de que 

a estrutura de custos da incorporação (montante de gastos com fornecedores) não se 

alterou. Em outros termos, está-se adotando a hipótese otimista de que os fornecedores 

ou não repassaram o aumento de tributação decorrente da adoção da CBS para seus 

preços ou, alternativamente, que também foram tributados com alíquotas neutras da 

mesma contribuição. 

Caso essa hipótese de manutenção dos gastos com fornecedores não se observe, a 

alíquota neutra para a incorporação deveria ser ainda menor do que o apresentado na 

tabela a seguir. 

 

  



 

 

 
35 

Tabela 4.1 – Resultados da simulação 

Receita da atividade principal R$ 1.000.000,00 

Demais receitas R$ 0,00 

Gastos com fornecedores R$ 500.000,00 

Gastos sem direito a crédito de CBS 
(fornecedores pessoa física, MEI e 

Simples) 
R$ 166.666,67 

Gastos que geram crédito da CBS R$ 350.988,33 

Base de cálculo de PIS e COFINS R$ 1.000.000,00 

Alíquota de PIS/COFINS 3,65% 

PIS/COFINS devido  R$      36.500,00  

Base de cálculo da CBS R$ 1.000.000,00 

Alíquota nominal da CBS 5,48% 

Débito da CBS  R$   54.750,00  

Crédito da CBS  R$      18.250,00  

CBS devida  R$      36.500,00  

Alíquota efetiva da CBS 3,65% 

Aumento de tributação da receita (R$)  R$      0,00  

Aumento de tributação da receita (%) 0% 

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (R$) 

 R$ 0,00  

Aumento da tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda (%) 

0% 

Aumento de tributação considerando 
tributos incidentes sobre a renda  

(% da receita)  
0% 

 

Produtividade  

Nas simulações realizadas a partir das informações fornecidas pelas empresas, as 

incorporadoras sob o regime de lucro presumido e com venda de imóveis 

diretamente para as pessoas físicas teriam o benefício da desoneração, ou seja, 

haveria redução da carga tributária na comparação com o modelo atualmente vigente. 

Em outros termos, a atual tributação de PIS-Cofins (3,65% da receita) seria substituída 

pela isenção da CBS. 

No entanto, como foi observado, esse benefício será reduzido pelo aumento dos custos 

com insumos, dado que os valores de CBS incluídos nos preços praticados pelos 

fornecedores não irão gerar créditos aproveitáveis pelas incorporadoras. Como o 

principal fornecedor das incorporadoras são as construtoras, a forma de reduzir esse 

aumento de custos será internalizar a construção e os demais serviços, aumentando a 

participação mão de obra própria no total das despesas. Essa estratégia, no entanto, 
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vai na contramão da necessidade de modernização e industrialização do setor e, 

portanto, de aumento da produtividade da economia e destacada como um dos 

benefícios esperados da mudança tributária. Isso porque, tipicamente, a adoção de 

métodos construtivos industrializados tende a ampliar – não a reduzir – a 

contratação de serviços de terceiros, com consequente redução das atividades 

integradas nas próprias empresas da construção.  

Vale destacar também que essa é uma mudança que iria privilegiar as empresas 

maiores, uma vez que as pequenas terão menos possibilidade aumentar o 

contingente de mão de obra própria e incorporar serviços em um típico 

movimento de verticalização.  

 

Crescimento sustentado 

É importante ressaltar que a potencial elevação da carga tributária incidente sobre as 

empresas da construção significa aumentar o custo de realizar investimento público e 

privado no país. O setor de construção civil é o principal componente do investimento, 

chegou a representar 54%, participação reduzida para 45% em 2018,18 com o 

agravamento da situação fiscal em grande parte dos municípios, dos estados e na 

União. Não apenas a participação da construção foi reduzida, mas o montante de 

investimento realizado no país caiu expressivamente desde 2013. 

Brasil: Taxa de investimento, % do PIB 

 

 
18 IBGE. Contas Nacionais , 2018 
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Fonte: IBGE 

Vale observar ainda que as simulações feitas no presente estudo apontaram para o 

aumento da carga tributária sobre as empresas de infraestrutura, o que irá afetar 

negativamente a rentabilidade dos projetos e causar desequilíbrios dos contratos atuais, 

dificultando a recuperação desse segmento em um momento que sinaliza uma pequena 

melhora. Os investimentos em infraestrutura como proporção do PIB atingiram apenas 

1,67% em 2019,19 muito abaixo do necessário para a reposição do estoque de capital 

existente.  

As potenciais discussões em torno do reequilíbrio financeiro dos contratos de 

construção e operação em infraestrutura possuem amplo potencial de judicialização, 

outro elemento de desestímulo ao investimento por conta do impacto negativo sobre a 

segurança jurídica nesse segmento. 

Enfim, as mudanças tributárias propostas vão em sentido contrário à necessidade de 

modernização do setor e de aumento da taxa de investimento, fator urgente e essencial 

para a retomada sustentada do crescimento do país. 

  

 
19 Estimativas da InterB. Consultoria. 
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5. ANEXO 

Pesquisa Anual da Indústria da Construção 

Estrutura das despesas das empresas da construção 

 

(*) RB – Receita Bruta 

VO – Valor das obras ou serviços da construção 

CI – Consumo intermediário 

Pessoal – despesas com pessoal 

Fonte: IBGE - PAIC, 2018  



 

 

 
39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


