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Apresentação 

 

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional várias propostas de 

reforma tributária. Dentre todas (mais de 30), três tem sido discutidas 

com mais frequência.  

No início deste ano (2020), foi constituída uma Comissão Mista da 

Reforma Tributária, composta por um presidente, um relator e 50 

parlamentares (25 senadores e 25 deputados). A Comissão já realizou 

13 reuniões (a última foi no dia 5 de outubro) e a última será no dia 

31 de março de 2021.  

No início dos trabalhos da Comissão, duas propostas foram bastante 

discutidas (PEC 45 e PEC 110). Em julho, surgiu uma outra proposta 

(PL 3887), que acabou sendo incorporada às discussões.  

É inegável que a proposta preferida é a PEC 45, por várias razões que 

serão discutidas posteriormente, neste Manual. Esta é a razão pela qual 

faremos uma análise detalhada e exclusiva da PEC 45.  

Como parte legal obrigatória, a PEC 45 tem uma JUSTIFICATIVA (uma 

espécie de Exposição de Motivos), em que o autor da proposta explicita 

os detalhes do projeto, que serão comentados nos itens seguintes.  

Fevereiro de 2021 

Newton Gomes e Júlia Gomes 
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Breve História da Reforma Tributária no Brasil 

 

Introdução 

 

O Sistema Tributário Nacional está inserido nos arts. 145 a 162 da 

Constituição Federal de 1988. Nesses artigos, estão listados treze 

tributos, assim distribuídos por competência: sete tributos da União 

(II, IE, IR, IPI, IOF, ITR e IGF), três tributos dos Estados (ITCMD, ICMS 

e IPVA) e três tributos dos Municípios (IPTU, ITBI e ISS). Registre-se 

que, na CF/1988, além desses 13 tributos, ainda existem outros, tais 

como: 1. Contribuição Previdenciária – art. 195, I, a, b, c; e 2. PIS – 

art. 239. 

De todos os tributos acima, quatro adotam o princípio da não-

cumulatividade (técnica desenvolvida na Alemanha em 1919, aplicada 

pela primeira vez na França em 1954, e, depois, adotada em mais de 

170 países ao redor do mundo), com a aplicação do sistema 

denominado IVA – Imposto sobre o Valor Agregado -, que permite ao 

contribuinte que pratica a operação o crédito do imposto pago nas 

operações anteriores. No Brasil, os tributos que adotam a não-

cumulatividade são quatro: IPI, PIS e Cofins (federais) e ICMS 

(estadual). Curiosamente, o ISS, da competência dos Municípios, adota 

o sistema cumulativo. Todos esses cinco tributos são considerados 

impostos incidentes sobre o consumo de bens e serviços. 

Em 1965, quando o Brasil adotou pela primeira vez a não-

cumulatividade na Emenda Constitucional nº 18/1965 (regime de 

apuração parecido com o IVA), os especialistas disseram que o País 

cometeu um grande equívoco, ao se criaram dois tributos não-

cumulativos (o IPI, da competência federal e o ICM, da competência 

estadual). Este erro foi um dos responsáveis pela celeuma que ocorreu 

nos anos seguintes e que perdura até hoje, gerando um contencioso 

tributário monstruoso. 
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Nos anos de 2002 e 2003, outro engano foi cometido, ao se adotar a 

não-cumulatividade no PIS e na Cofins (fato interessante: a partir 

desses anos, o PIS e a Cofins passaram a adotar, simultaneamente, os 

dois sistemas: cumulatividade para alguns contribuintes e não-

cumulatividade para outros, complicando ainda mais a situação). Todos 

são unânimes ao afirmar que, em 1965 (e depois em 2002 e 2003), o 

ideal teria sido a adoção do IVA Nacional, que é o que está se tentando 

fazer agora. 

A partir desses dados – e no bojo do clima reformista que tomou conta 

do País -, surgiram vários projetos (mais de 30) propondo a unificação 

dos tributos sobre o consumo (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) num só 

tributo, do tipo IVA, cuja característica principal é a não-

cumulatividade. Fato interessante: a maioria dos projetos 

apresentados trata dos impostos sobre o consumo, salvo raras 

exceções, como ocorre na PEC 110 (que também cuida do ITCMD, do 

IPVA, do IR e, em rápida passagem, das contribuições sobre a folha de 

salários). 

 

ALGUMAS DATAS IMPORTANTES 

1965 – Introdução da não-cumulatividade no IPI e no ICM (depois, 

denominado ICMS) 

1966 – Aprovação do Código Tributário Nacional pela Lei nº 

5.172/1966 

1988 –Aprovação da Constituição Federal (05 de outubro de 1988) 

2002 –Introdução da não-cumulatividade no PIS, pela Lei nº 

10.637/2002 

2003 –Introdução da não-cumulatividade na Cofins, pela Lei nº 

10.833/2003 
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2019 –Reforma tributária – Surgimento de várias propostas, dentre as 

quais se destacam: 

a) Proposta de Emenda Constitucional nº 45 – PEC 45 (relator: 

deputado Baleia Rossi, tramitando na Câmara), que propõe a extinção 

de cinco tributos e a criação o IBS-Imposto sobre Bens e Serviços (IVA 

brasileiro). Propõe também a criação do IS-Imposto Seletivo (incidente 

apenas sobre fumo e bebidas alcoólicas) 

b) Proposta de Emenda Constitucional nº 110 - PEC 110 (relator: ex-

deputado Luiz Carlos Hauly, tramitando no Senado), que propõe a 

extinção de nove tributos e a criação do IBS-Imposto sobre Bens e 

Serviços (IVA brasileiro). Também propõe a criação do IS-Imposto 

Seletivo (incidente sobre vários produtos) 

c) Outras propostas – Paralelamente às PECs 45 e 110 e ao PL 3887 

(este de 2020), outras propostas (mais de trinta) foram apresentadas, 

seja através de novos projetos ou através de emendas aos atuais 

projetos. Eis alguns deles: 1. Imposto Único; 2. Tributo sobre a 

movimentação financeira (tipo CPMF); 2. “Simplifica Já”, projeto que 

não extingue tributos, mas propõe a simplificação de toda a legislação 

tributária 

 

2020 -  

a) Instalação, em 19 de fevereiro, da Comissão Mista Temporária da 

Reforma Tributária, composta de um presidente, um relator e 50 

membros (25 senadores e 25 deputados). Durante 2020 foram 

realizadas apenas 13 reuniões, pois os trabalhos foram interrompidos 

pela pandemia. A Comissão Mista foi criada especialmente para, no 

prazo de 45 dias, discutir a Reforma Constitucional Tributária 

b) Apresentação, em julho, pelo Ministério da Economia, do Projeto de 

Lei nº 3.887/2020 (1ª Etapa do Projeto do Governo Federal), que 
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propõe a unificação da legislação do PIS e da Cofins. Embora não se 

trate de matéria constitucional, este projeto de lei certamente estará 

sendo discutido na Comissão Mista. 

2021 -  

a) O prazo de encerramento dos trabalhos da Comissão Mista 

Temporária, várias vezes prorrogado, está marcado para o dia 31 de 

março de 2021; 

b) Atualmente (janeiro de 2021), a Comissão Mista está paralisada, 

aguardando a eleição dos presidentes do Senado e da Câmara, pleito 

que deverá ocorrer no início de fevereiro de 2021. Depois da eleição e 

respectiva da posse dos presidentes, a promessa é de que os trabalhos 

sejam reiniciados. 
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Capítulo I - Estrutura Geral da Proposta 

 

No início dos trabalhos da Comissão, as duas propostas (PEC 45 e PEC 

110) foram bastante discutidas. Em julho de 2020, surgiu uma outra 

proposta (PL 3887), enviada pelo Governo Federal, que acabou sendo 

incorporada às discussões, embora não tenha objetivos 

constitucionais, por ser se tratar de um projeto de lei.  

Até hoje, a referida Comissão conseguiu realizar 13 reuniões (a última 

foi no dia 05 de outubro), sendo que a última estava agendada para o 

dia 10 de dezembro, mas que não foi realizada.  

É inegável que, até este momento, a proposta preferida é a PEC 45, 

por várias razões que serão discutidas posteriormente, neste Manual. 

Esta é a razão pela qual faremos uma análise detalhada dessa 

proposta. 

O projeto da PEC 45 foi elaborado pelo CCiF (Centro de Cidadania 

Fiscal), com base nos princípios da simplicidade, neutralidade, 

equidade e transparência e buscando manter a autonomia dos Estados 

e Municípios. A proposta foi assumida pelo deputado federal Baleia 

Rossi (MDB-SP), que a apresentou ao Congresso Nacional.  

Embora ainda não tenhamos, até agora, nenhum pronunciamento 

oficial, o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da Comissão, tem feito 

declarações que induzem ao entendimento de que a base do seu 

parecer está calcada na PEC 45. É claro que, até chegar ao texto final, 

o relator poderá ter feito alterações que constem das outras propostas 

ou que sejam a manifestação do seu próprio entendimento.  

A PEC 45 tem uma parte intitulada JUSTIFICATIVA (uma espécie de 

“exposição de motivos”), na qual o autor esclarece os detalhes do 

projeto, de acordo a seguinte estrutura: 
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1. Introdução 

2. Principais características do modelo proposto 

a) Características do IBS 

b) Tratamento das questões federativas 

c) Transição para os contribuintes 

d) Transição na distribuição federativa da receita 

e) Tratamento das vinculações e partilhas 

3. Detalhamento do texto da emenda 

4. Comentários finais 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II - Por que a reforma é tão necessária? – Problemas 

atuais 

 

A Justificativa que acompanha a PEC 45 (Proposta de Emenda 

Constitucional nº 45/2019), que propõe a reforma tributária e está 
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tramitando na Comissão Mista do Congresso Nacional, elenca os 

principais problemas da tributação sobre o consumo hoje vigente no 

País.  

No Brasil, a reforma dessa tributação sobre o consumo, além de 

urgente, é absolutamente necessária. As falhas do modelo brasileiro 

de tributação de bens e serviços prejudicam o crescimento, geram 

distorções competitivas e impossibilitam o conhecimento da carga 

tributária. 

Eis alguns problemas:  

1. FRAGMENTAÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA 

Enquanto muitos países tributam o consumo através de um único 

imposto não-cumulativo sobre o valor adicionado (IVA), o Brasil adota 

uma multiplicidade de impostos sobre a produção e o consumo de bens 

e serviços. Temos o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a Cofins.  

2. TRIBUTOS NÃO TÊM AS CARACTERÍSTICAS ADEQUADAS AO IVA 

 

Nenhum desses tributos possui as características adequadas ao modelo 

de tributação sobre o consumo mediante cobrança não-cumulativa 

sobre o valor adicionado, o que aumenta o custo dos investimentos, 

provoca a oneração desproporcional da produção nacional e gera um 

enorme contencioso entre o fisco e os contribuintes. Eis algumas 

razões: a) O ISS é um imposto cumulativo; b) A não-cumulatividade 

do ICMS é frustrada pela não devolução de créditos acumulados e pela 

existência de uma série de restrições à recuperação de créditos (ex: 

energia elétrica e serviços de telecomunicação); c) O IPI tem a 

incidência interrompida na cadeia de valor adicionado, causando um 

grande contencioso, além de dificuldades para definição de 

industrialização e para a classificação dos produtos na TIPI, baseada 

na NCM; d) O PIS e a Cofins tiveram sua incidência ampliada para 

alcançar a receita total em 1998, passando a ser cobrados sobre 
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receitas financeiras, além do faturamento da venda de bens e serviços. 

Esta alteração gerou uma grande confusão. Adicionalmente, a fixação 

de restrições ao conceito de insumo resultou em grande contencioso 

na aplicação do regime não-cumulativo. A incidência apenas sobre 

pessoas jurídicas também gera desigualdade em relação a negócios 

organizados e geridos por pessoas físicas. 

 

3. ICMS E ISS SÃO COBRADOS NA ORIGEM E NÃO NO DESTINO 

O modelo brasileiro resulta da cobrança predominantemente na origem 

do ICMS nas operações interestaduais e do ISS nas operações 

intermunicipais, contrariando o desenho do IVA, que é um imposto 

cobrado no destino. O nosso modelo estimulou a guerra fiscal entre 

Estados e Municípios – afetando o equilíbrio da estrutura federativa 

brasileira –, além de gerar um viés antiexportação no sistema tributário 

do país. 

A Justificativa da PEC 45/2019, que propõe a reforma tributária e 

tramita na Comissão Mista, relaciona os principais problemas da 

tributação sobre o consumo hoje vigente no País.  

A reforma dessa tributação é urgente, pois as falhas do modelo 

brasileiro de tributação de bens e serviços prejudicam o crescimento, 

geram distorções competitivas e impossibilitam o conhecimento da 

carga tributária. 

Vejamos:  

PROFUSÃO DE ALÍQUOTAS E EXCESSO DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

As distorções abordadas anteriormente são agravadas pela profusão 

de alíquotas e pela absurda quantidade de exceções, benefícios fiscais 

e regimes especiais que caracterizam o PIS, a Cofins, o IPI, o ICMS e 

o ISS. 
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Quando consideradas em conjunto, as distorções estruturais dos 

tributos brasileiros sobre bens e serviços - e sua enorme complexidade 

- resultam em uma série de consequências negativas. 

GUERRA FISCAL  

Em 1º lugar, essas distorções ensejam efeitos econômicos indesejados. 

Além de onerarem exportações e investimentos, induzem à adoção de 

formas de organização da produção e comercialização de bens e 

serviços pouco eficientes. A guerra fiscal do ICMS é um bom exemplo 

de estrutura tributária que influencia negativamente a produtividade 

brasileira, pois incentiva a alocação de investimentos onde a produção 

se faz de forma menos eficiente, não apenas em estados pobres, mas 

também nos estados mais ricos do país. Um exemplo clássico dessa 

distorção – várias vezes lembrada pelos técnicos do CCiF – é a 

localização de parte da indústria automobilística no Mato Grosso (que 

tem pouco aço) e a instalação de vários frigoríficos no Estado de São 

Paulo (que tem pouco gado).  

CONTENCIOSO E CUSTO DE CONFORMIDADE 

Em 2º lugar, registre-se que essas distorções geram enorme 

contencioso fiscal e custos de conformidade altíssimos se comparados 

com os padrões mundiais, como já demonstrado em vários estudos. O 

resultado é não apenas a redução da produtividade, mas também o 

aumento da insegurança jurídica, prejudicando os investimentos. 

 

A TRANSPARÊNCIA MOSTRA-SE INVIÁVEL 

Em 3º lugar, as mencionadas distorções impedem a transparência da 

carga tributária dos tributos que são cobrados das empresas, mas 

pagos pelo consumidor. Ao contrário do IVA - no qual o montante do 

imposto pago pelo consumidor corresponde ao recolhido pelas 

empresas ao longo da cadeia -, no Brasil a multiplicidade de alíquotas, 
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benefícios e regimes especiais tornam praticamente impossível saber 

qual é o montante de tributos cobrado ao longo da cadeia de produção 

e comercialização de qualquer bem ou serviço. Embora a Lei nº 

12.741/2012 (editada há 8 anos, portanto) determine que deverá 

constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor 

aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, 

estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos 

respectivos preços de venda, a inegável complexidade do sistema 

tributário nacional tem inviabilizado esse cálculo, até por aproximação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III - Qual é a solução para todos os problemas? 

 

A Justificativa da PEC 45/2019 relaciona os principais problemas da 

tributação sobre o consumo hoje vigente no País. 

A partir daqui, iniciaremos a descrição dos detalhes mais importantes 

da solução proposta pelo CCiF incorporada à PEC 45.  
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A SOLUÇÃO ESTÁ NO IVA 

Os problemas analisados anteriormente poderiam ser resolvidos com a 

aproximação dos tributos brasileiros sobre bens e serviços às 

características do IVA – Imposto sobre o Valor Agregado. Alerte-se, 

porém, que a transição para um modelo com as características do IVA 

não é simples.  

COMO FICARÃO OS INVESTIMENTOS QUE JÁ FORAM FEITOS? 

Por um lado, há uma série de investimentos que já foram feitos com 

base no sistema atual, com todas as suas distorções. Uma mudança 

muito rápida para um modelo do tipo IVA poderia inviabilizar algumas 

empresas, ou levar a uma forte redução de margens, com consequente 

perda de capital. Quase sempre, grandes alterações no sistema 

tributário tendem a resultar em mudanças de preços relativos, o que 

pode gerar resistência de alguns setores econômicos.  

E AS QUESTÕES FEDERATIVAS ENVOLVIDAS? 

Além disso, há várias questões federativas envolvidas na mudança, tais 

como:  

 Autonomia: No modelo atual os Estados e Municípios possuem 

autonomia na gestão de seus impostos, e a forma federativa de 

Estado é uma das cláusulas pétreas da CF;  

 Migração para o princípio do destino: A migração da tributação nas 

transações interestaduais e intermunicipais para o destino afeta a 

distribuição da receita entre Estados e Municípios, o que tende a 

gerar resistência por parte dos perdedores; e  

 Guerra fiscal: Alguns Estados gostam da guerra fiscal, pois, embora 

ineficiente, ela é vista como importante instrumento de 

desenvolvimento regional.  

 

CUIDADOS COM A PARTILHA E A DESTINAÇÃO 
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Os atuais tributos sobre bens e serviços, além de serem partilhados 

com outros entes federados, possuem uma série de destinações 

constitucionais. A consolidação de vários tributos em um único IVA, 

mantidos as atuais vinculações e critérios de partilha, pode resultar em 

um aumento da rigidez orçamentária, que já é extremamente elevada.  

A PROPOSTA DO CCiF 

Como parte integrante da PEC 45, a proposta do Centro de Cidadania 

Fiscal procura resolver ou, pelo menos, minimizar essas dificuldades 

através vários mecanismos, entre os quais se destacam:  

SUBSTITUIÇÃO DOS 5 TRIBUTOS POR UM 

Substituição dos 5 tributos atuais sobre bens e serviços por um único 

imposto, preservando a autonomia dos entes federativos (possibilidade 

de fixação das alíquotas e atuação coordenada na administração do 

imposto);  

TRANSIÇÃO PARA AS EMPRESAS 

Período de tempo para que as empresas possam se adaptar ao novo 

regime e não tenham seus investimentos atuais prejudicados;  

TRANSIÇÃO PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS 

Tempo para que os entes federativos se ajustem, num horizonte de 

longo prazo, aos efeitos da migração para um modelo de cobrança no 

destino;  

REDUÇÃO DA RIGIDEZ ORÇAMENTÁRIA 

Redução da rigidez orçamentária, através da substituição das atuais 

vinculações e partilhas por um sistema baseado em alíquotas 

singulares do imposto (cuja soma corresponde à alíquota total), 

gerenciáveis individualmente. 
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Capítulo IV - Principais características do modelo proposto 

 

A base da proposta da PEC 45 é a substituição de cinco tributos atuais 

– PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS – por um único imposto do tipo IVA, 

denominado imposto sobre bens e serviços (IBS).  

Pela proposta, o novo imposto sobre bens e serviços (IBS):  

INCIDIRÁ SOBRE BASE AMPLA 

Incidirá sobre base ampla de bens, serviços e direitos, tangíveis e 

intangíveis, independentemente da denominação, pois todas as 

utilidades destinadas ao consumo devem ser tributadas; 



18 
 

SERÁ COBRADO EM TODAS AS ETAPAS 

Será cobrado em todas as etapas de produção e comercialização, 

independentemente da forma de organização da atividade; 

SERÁ NÃO-CUMULATIVO 

O IBS será totalmente não-cumulativo; 

NÃO ONERARÁ AS EXPORTAÇÕES 

Não onerará as exportações, já que contará com mecanismo para 

devolução ágil dos créditos acumulados pelos exportadores; 

NÃO ONERARÁ OS INVESTIMENTOS 

Não onerará os investimentos, já que crédito instantâneo será 

assegurado ao imposto pago na aquisição de bens de capital;  

INCIDIRÁ SOBRE AS IMPORTAÇÕES 

Incidirá em qualquer operação de importação (para consumo final ou 

como insumo); 

CARÁTER NACIONAL E LEGISLAÇÃO UNIFORME 

Terá caráter nacional e legislação uniforme, sendo instituído por lei 

complementar e tendo sua alíquota formada pela soma das alíquotas 

federal, estadual e municipal; 

AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS 

Garantirá o exercício da autonomia dos entes federativos por meio de 

lei ordinária que altere a alíquota de competência do respectivo ente; 

ALÍQUOTA UNIFORME 

Terá alíquota uniforme para todos os bens, serviços ou direitos no 

território do ente federativo; 

PRINCÍPIO DO DESTINO 

Nas operações interestaduais e intermunicipais, o IBS pertencerá ao 

Estado e ao Município de destino. 
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Capítulo V – Imposto Seletivo 

 

De acordo com a Justificativa da PEC 45, o modelo é complementado 

pela criação de um imposto seletivo federal, que incidirá sobre bens e 

serviços geradores de externalidades negativas, cujo consumo se 

deseja desestimular, tais como cigarros e bebidas alcoólicas.  

A incidência do imposto seletivo federal será monofásica, sendo a 

tributação realizada apenas em uma etapa do processo de produção e 

distribuição (provavelmente na saída da fábrica e nas importações).  
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Assim, além do projeto propor a criação do IBS – Imposto sobre 

Operações com Bens e Serviços –, sugere também a criação de mais 

um tributo novo, intitulado Imposto Seletivo.  

A explicação para a sugestão pela criação do Imposto Seletivo deve-se 

ao seguinte fato: a alíquota do IBS será única para todos os bens e 

serviços, mas, no entendimento da proposta, alguns produtos 

merecem uma tributação maior, pois o seu consumo causa males ao 

ser humano e à sociedade.  

Eis, a seguir, um resumo das características principais do Imposto 

Seletivo, tal como está sendo proposto: 

1. OBJETIVO EXTRAFISCAL 

Além de outras finalidades, o objetivo principal do IS é extrafiscal, isto 

é, ultrapassa o simples motivo de arrecadação, pois pretende, com o 

agravamento tributário, desestimular o consumidor ao seu consumo, 

no caso específico de dois produtos: cigarros e bebidas alcoólicas (a 

presunção legal é que esses dois produtos possuem “externalidades 

negativas” – isto é, o consumo provoca mal não só ao ser humano 

como também à sociedade); 

 

2. O IMPOSTO SELETIVO É MONOFÁSICO 

Diferentemente do IBS (que é multifásico), o IS é monofásico, isto é, 

incide apenas em uma etapa do processo produção e distribuição 

(provavelmente na saída da fábrica e na importação); 

3. INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DO IS E DO IBS 

Embora ainda não haja esclarecimento sobre esse aspecto, imagina-se 

que o cigarro e a bebida alcoólica, além do IBS, também estarão 

sujeitos ao IS, cujo ônus será transferido ao consumidor. Ou, como 
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alternativa para o legislador, concentrar toda a tributação em apenas 

um tributo (no IBS ou no IS); 

4. O IS DA PEC 45 É COMPLETAMENTE DIFERENTE DO IS DA PEC 110 

O IS da PEC 45 comparado com o IS da PEC 110 – O IS também está 

previsto na PEC 110, mas tem um desenho totalmente diferente, 

porque, além da questão do desestímulo ao consumo (cigarro e bebida 

alcoólica), também tem um viés arrecadatório, pois incidirá sobre 

outros produtos, tais como: petróleo, combustíveis, gás natural, 

energia elétrica, serviços de telecomunicações, bebidas não alcoólicas 

e veículos automotores. Ressalte-se que, assim como na PEC 45, 

alguns produtos da PEC 110 também possuem características 

negativas, como as bebidas não alcoólicas (engordar, por exemplo).  

 

 

 

 

 

Capítulo VI – Características do IBS 

 

A Justificativa da PEC 45 (uma espécie de exposição de motivos) 

enumera, na letra A do item 2, quais são as principais características 

do IBS – Imposto sobre Bens e Serviços -, que é um tributo incidente 

sobre o consumo. 

Inicialmente, a proposta de emenda constitucional declara que as 

principais características do IBS são aquelas de um IVA – Imposto 
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sobre o Valor Agregado -, isto é, o contribuinte que pratica a transação 

só paga o IBS sobre o valor que agregou (acrescentou) na operação. 

Vamos analisar cada uma das características: 

 
1. Incidência sobre uma base ampla 

A aplicação do princípio da incidência sobre uma base ampla de bens, 

serviços, intangíveis e direitos é importante, porque o objetivo do 

imposto é tributar o consumo em todas as suas formas.  

Contrariamente aos três principais tributos brasileiros que incidem 

sobre o consumo (IPI, ICMS e ISS), a proposta direciona o IBS para 

uma tributação bem ampla sobre: a) industrialização, que atualmente 

é tributada pelo IPI (federal); b) circulação de mercadorias e alguns 

serviços, que atualmente são tributados pelo ICMS (estadual); e c) 

serviços, que hoje são tributados pelo ISS (municipal). Além deles, 

temos o PIS e a Cofins, que incidem sobre a receita.  

Porém, a proposta do IBS vai mais longe, pois pretende tributar 

também os intangíveis e os direitos, que atualmente não são tributados 

nem pelo IPI, nem pelo ICMS, nem pelo ISS e nem pelo PIS/Cofins. A 

alegação dessa amplificação está no fato de que os intangíveis e os 

direitos também são consumidos e, portanto, também devem ser 

tributados. Acrescente-se que, com a nova economia, a fronteira entre 

bens, serviços e direitos torna-se cada vez mais difusa, sendo essencial 

que o imposto alcance todas as formas assumidas pela atividade 

econômica no processo de agregação de valor até o consumo final.  

Uma discussão que atualmente grassa em todo o mundo é a tributação 

dos serviços digitais (não confundir com a tributação/transações 

financeiras, uma espécie de CPMF, advogada pelo Paulo Guedes), 

principalmente em relação às grandes empresas de tecnologia (Google, 

Facebook, Microsoft, Amazon, etc.). Os autores da PEC 45 afirmam, 
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peremptoriamente, que a parte da redação do dispositivo sobre 

“tributação dos intangíveis e direitos” atende perfeitamente a essa 

demanda e já atinge tributariamente essas grandes empresas.  

Outra discussão que também ocorre atualmente é provocada por um 

dos setores que mais tem se mostrado contrário à reforma, qual seja, 

o setor das empresas de prestação de serviços. A principal razão dessa 

discordância é a proposta, pela PEC 45 e pelo PL 3887, de revogação 

da tributação cumulativa, que hoje vige na sistemática de apuração do 

Lucro Presumido (a maioria das prestadoras de serviços normalmente 

são empresas de pequeno e médio porte, que podem fazer a referida 

opção). Nessa discussão, também podem entrar as empresas do 

Simples Nacional. 

Para se ter uma ideia do impacto dessa mudança, se adotada, basta 

lembrar que a alíquota do PIS e da Cofins, no Lucro Presumido, é de 

3,65% (0,65% + 3,0%). A eventual adoção do regime de apuração da 

não-cumulatividade, por essas empresas, as obrigaria à aplicação de 

uma alíquota quase três vezes maior (9,25%, ou 1,65% + 7,6%). Além 

do que, a alíquota do IBS, dizem, pode chegar a 25% (que agrega os 

outros tributos).  

Os autores da proposta alegam, em sentido contrário, que essas 

empresas terão, na não-cumulatividade, o direito do crédito do IBS 

pago anteriormente e de outros insumos, o que não ocorre atualmente. 

Porém, as empresas que seriam atingidas pela mudança alegam que 

esse direito de crédito não resolve o problema, porque a atividade de 

prestação de serviços, além do IBS anterior, tem muito pouco crédito, 

principalmente de pagamentos a prestadores de serviços pessoas 

físicas (empregados, por exemplo), cujos valores de salários ou 

honorários pagos não dão direito ao crédito. 

Outra barreira é constituída pelos grandes municípios, que atualmente 

são beneficiados com o aumento dos serviços (e consequente 
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diminuição das mercadorias), o que impulsiona cada vez mais a 

arrecadação do ISS.  

De início, convém ressaltar que estas são apenas algumas barreiras 

que a PEC 45 (e o PL 3887) terá que enfrentar nas discussões no 

Congresso Nacional, embora haja muitas outras. 

2. Incidência em todas as etapas do processo produtivo 

A incidência em todas as etapas do processo produtivo e a não-

cumulatividade plena (também conhecida como “crédito financeiro”) 

são essenciais para que todo imposto pago nas etapas anteriores da 

cadeia de produção e comercialização seja recuperado.  

No atual Sistema Tributário Nacional (arts. 145 a 162 da Constituição 

Federal/1988), um produto pode ser alcançado por diversos tributos, 

dependendo da etapa. Para entender melhor este conceito, vamos 

imaginar uma camisa (peça de roupa). Na fase de produção, a camisa, 

quando sair da indústria, será tributada pelo IPI e, simultaneamente, 

será tributada pelo ICMS. Se, para chegar ao consumidor, caso haja 

no final a cobrança de algum serviço adicional (ajuste no tamanho, por 

exemplo), a tributação desse serviço será pelo ISS. Como se vê, há 

uma tributação fragmentada.  

Porém, no IBS, todas as fases descritas anteriormente 

(industrialização, comercialização e prestação de serviços) serão 

tributadas por um só imposto.  

EXEMPLO PRÁTICO – (IBS com alíquota hipotética de 25%):  

a-) A indústria fabrica uma camisa e vende por R$ 100 ao atacadista, 

pagando R$ 25 (para facilitar o cálculo, estamos desconsiderando 

eventuais créditos anteriores);  

b-) O atacadista vende para uma loja por R$ 200, pagando R$ 25 (isto 

é, R$ 50 menos R$ 25 anterior);  
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c-) A loja vende ao consumidor por R$ 300,00 e paga R$ 25 (isto é, R$ 

75 menos R$ 50 anterior);  

d-) O varejista cobra mais R$ 20 para ajustar a peça de roupa, 

cobrando mais R$ 20 pelo ajuste. Assim, tudo junto fica em R$ 320 

(R$ 300 + 20 = R$ 320,00). Nesse caso, a tributação alcançará o total 

de R$ 320 (R$ 320 x 25% = R$ 80 – R$ 75 = R$ 5). O IBS pago pelo 

consumidor final (R$ 80) corresponde exatamente à soma de todo o 

imposto que foi pago em cada uma das etapas, desde a produção até 

a chegada ao consumidor (R$ 25 + R$ 25 + R$ 25 + R$ 5 = R$ 80).  

A Justificativa da PEC 45 alerta que é preciso ter cuidado, no entanto, 

para que bens e serviços de consumo pessoal não sejam contabilizados 

como insumos e não sejam tributados. Na ocorrência da hipótese da 

aquisição de bens e serviços de consumo dos empresários e dos 

empregados (desde o início até o final da cadeia) esta situação terá 

que ser bem explicada (refeição? roupa? combustível?), para que não 

haja contencioso entre o fisco e o contribuinte.  

A não-cumulatividade é uma técnica inerente e obrigatória do IBS (IVA 

brasileiro) e a função da não-cumulatividade é garantir o ressarcimento 

integral do imposto incidente sobre bens e serviços utilizados na 

atividade produtiva, mas não desonerar o consumo dos proprietários e 

dos empregados das empresas (que não sejam utilizados na atividade 

produtiva), o qual deve ser tributado normalmente. 

 

3. Tratamento do comércio exterior (exportação e importação) 

Em relação ao tratamento dado às operações do comércio exterior – 

exportações e importações – o IBS adota o princípio de tributar o 

consumo final, isto é, o tributo será cobrado de acordo com o princípio 

do destino. 
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Nas exportações do Brasil para o exterior, de acordo o princípio do 

destino, o consumo final ocorrerá em outro país, razão porque o IBS 

não será cobrado. O maior problema, porém, da aplicação desse 

princípio, está no fato de que a exportadora, para fabricar o produto 

que será exportado, paga o IBS nas várias fases que antecedem a 

exportação e, como não há tributação até aquele momento, todo o IBS 

pago na cadeia transformar-se-á em um crédito acumulado.  

Nas importações, como o consumo ocorrerá no Brasil, o IBS – 

obedecendo ao princípio do destino - será pago por ocasião do ingresso 

no território nacional dos bens importados ou da prestação dos serviços 

vindos do exterior.  

Como se sabe, o Governo – de qualquer nível – causa enormes 

problemas para a devolução dos créditos acumulados, quando o faz. 

Diante da dificuldade ou da impossibilidade de reaver o IBS pago, o 

princípio da não-cumulatividade fica totalmente prejudicado. Se o 

produto não fosse exportado, a sua venda seria tributada, ocasião em 

que o IBS pago anteriormente seria compensado.  

O modelo de tributação no destino – caracterizado pela desoneração 

das exportações e tributação das importações – tem duas 

características importantes. A primeira é que este modelo não distorce 

o comércio exterior, ou seja, a tributação é a mesma para o bem ou 

serviço produzido internamente ou importado. A segunda é que o 

imposto pertence ao país de destino, o que é essencial em um tributo 

cujo objetivo é tributar o consumo, e não a produção. 

Outras características importantes do IBS são: a) garantia de crédito 

integral e imediato para os bens e serviços adquiridos em processos de 

investimento (com bens de capital) e b) a rápida devolução de saldos 

credores acumulados por exportadores e investidores.  
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A regulamentação do prazo de devolução dos créditos acumulados será 

delegada para a lei complementar e a proposta do projeto é que seja 

muito curto (no máximo 60 dias).  

 

4. Incidência “por fora” 

De acordo com a PEC 45, uma das características principais do IBS é a 

incidência “por fora”. Segundo a proposta, a alíquota do IBS deverá 

incidir “por fora”, ou seja, sobre o preço dos bens e serviços sem o IBS 

e sem os tributos que estão sendo substituídos pelo IBS. A 

regulamentação desta característica do imposto, no entanto, será feita 

apenas na lei complementar. 

Um dos princípios fundamentais da legislação tributária é a 

transparência, isto é, a aplicação de um mecanismo legal pelo qual o 

valor do tributo cobrado na operação seja demonstrado claramente 

para o consumidor. Porém, a complexidade atual impede essa 

transparência.  

Ao contrário do IVA (no qual o montante de imposto pago pelo 

consumidor corresponde ao recolhido pelas empresas ao longo da 

cadeia), a multiplicidade de alíquotas, os benefícios e os regimes 

especiais em vigor atualmente tornam impossível saber qual é o real  

montante de tributos cobrado ao longo da cadeia de produção e 

comercialização de qualquer bem ou serviço, embora hoje exista 

legislação nesse sentido, quando se tratar de venda ao consumidor 

final (Lei nº 12.741/2012), que inclusive permite a citação do valor 

aproximado.  

O ICMS, o ISS, o PIS e a Cofins, tributos indiretos que incidem sobre 

o consumo, são cobrados “por dentro”, isto é, o documento fiscal 

emitido pelo vendedor não revela o valor do tributo pago pelo 

consumidor. Por seu turno, o IPI é um tributo cobrado “por fora”, pois 
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o seu valor deve ser inserido, obrigatoriamente, no documento fiscal, 

sendo um dos únicos tributos no Brasil que adota legalmente essa 

modalidade. O problema é que o IPI também incide sobre outros 

tributos, fato que também complica a aplicação do princípio da 

transparência.  

 

5. Alíquota uniforme e vedação a benefício fiscal  

5.1 – Alíquota Uniforme 

A adoção de alíquota uniforme evita as questões de classificação – e o 

consequente aumento do contencioso e do custo de conformidade, que 

sempre acompanham modelos com múltiplas alíquotas. A prática 

internacional tem demonstrado que os IVAs com alíquota uniforme são 

sempre superiores àqueles com múltiplas alíquotas, razão porque a 

grande maioria dos IVAs criados nos últimos 25 anos no mundo tem 

apenas uma alíquota.  

É inegável que, no Brasil, a adoção de alíquotas diferenciadas (uma 

prática bastante comum na legislação tributária) causa sempre dois 

efeitos colaterais indesejáveis, a saber: 1. Aumento do contencioso, 

gerado principalmente pelo entendimento conflituoso entre os 

contribuintes, que escolhem alíquotas menores, enquanto o Fisco opta 

por entender que se aplicam alíquotas maiores; 2. Aumento do custo 

de conformidade (compliance), causado principalmente pela existência 

de tabelas e codificações intermináveis – às vezes incompreensíveis -, 

que normalmente obrigam as empresas a manterem serviços 

caríssimos, apenas para seguirem as normas legais.  

5.2 - Vedação a Qualquer Benefício Fiscal 

Um dos maiores problemas enfrentados pelos sistemas tributários é a 

indesejável “guerra fiscal”. Aproveitando-se das brechas legais e da 

falta de fiscalização, muitos contribuintes praticam descaradamente a 
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tal “guerra fiscal”, oferecendo benefícios para as empresas de outras 

localidades, de modo a convencê-las a se instalar nos seus territórios, 

ou aplicando outras formas criativas de atração de investimentos. No 

Brasil, diversos Estados e Municípios se aproveitam dessa situação, 

reduzindo as suas alíquotas, concedendo prazos de recolhimento 

generosos e, até, oferecendo financiamento de longuíssimo prazo e 

encargos financeiros praticamente zerados.  

O objetivo da PEC 45 é acabar com a famigerada “guerra fiscal”, de 

modo a evitar esse tipo de situação que, ao longo do tempo, mostra-

se não só prejudicial à administração tributária como, também, aos 

próprios contribuintes. O regime uniforme de tributação para todos os 

bens e serviços favorece a convivência pacífica entre o Governo e os 

consumidores, tornando transparente o custo de financiamento das 

ações do poder público. 

Finalmente, registre-se que a eventual aprovação de uma medida 

dessa natureza poderá criar o seguinte problema: como resolver a 

situação das atuais renúncias fiscais?  

 

6. A função essencial do IBS é a arrecadação 

Infelizmente, a utilização irracional dos tributos com objetivos não 

arrecadatórios - fenômeno que ocorre em praticamente todo o País - 

tem sido uma das grandes responsáveis pela caótica situação tributária 

atual, inclusive a famigerada “guerra fiscal”.  

A PEC 45, numa das passagens da sua Justificativa, critica esse 

descalabro.  

Veja algumas razões:  

O IBS É UM TRIBUTO FEITO PARA ARRECADAR 



30 
 

O IBS – Imposto sobre Bens e Serviços – da mesma forma que o IVA 

– Imposto sobre o Valor Agregado (seu modelo inspirador), tem como 

função essencial a arrecadação, visando o financiamento adequado de 

políticas públicas, não sendo indicado para o alcance de outros 

objetivos de políticas públicas.  

É importante notar que a função arrecadatória do IBS difere totalmente 

da de outros tributos (como o Imposto de Renda, por exemplo), porque 

o IBS não comporta iniciativas incentivadoras de políticas de natureza 

setorial ou regional, inclusive aquelas de política social.  

 

Por exemplo: no Brasil, diversos tributos são utilizados para: 

a) Beneficiar determinados setores, com a concessão indiscriminada 

de isenções, reduções de base de cálculo (PIS/Cofins, IR, IPI, ICMS) 

e outras benesses 

b) Facilitar a atração de investimentos em determinadas áreas, como 

a da construção civil e da atividade agrícola (ISS, IPTU, etc.) 

c) Reduzir o preço de bens de natureza básica, como alimentos (IR, 

ITR, ICMS, etc.) 

De fato, em praticamente nenhum país do mundo o IVA (no qual o IBS 

se inspira) é utilizado para fins de política setorial ou regional. Mesmo 

como instrumento de política social, o IVA não é eficiente.  

A SITUAÇÃO ATUAL É CAÓTICA 

O modelo proposto do IBS pela PEC 45, para alcançar esse objetivo, é 

completamente diferente daquele atualmente empregado pela União, 

pelos Estados/DF e, também, pelos Municípios.  

No âmbito da União, pode-se relacionar vários incentivos fiscais na 

área do IPI, do IR e das contribuições para o PIS e a Cofins. Muitos 
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desses benefícios são direcionados às áreas sociais, culturais e 

educacionais.  

Em relação aos Estados/DF, a situação também se repete, sendo os 

exemplos mais expressivos os benefícios às empresas situadas na Zona 

Franca de Manaus e as vantagens tributárias instituídas, praticamente 

em todo o território nacional, para atrair o investimento de novas 

empresas.  

Em relação aos Municípios, a situação não é muito diferente, sendo os 

benefícios largamente empregados, principalmente para a atração de 

novos investimentos, especialmente sob a alegação da criação de 

empregos. 

 

FAMÍLIAS MAIS POBRES 

A Justificativa da PEC 45 declara que a vedação aos benefícios fiscais 

não significa que o modelo não deva contemplar medidas que mitiguem 

o efeito regressivo da tributação do consumo. Para tanto, propõe-se 

uma solução em que grande parte do imposto pago pelas famílias mais 

pobres seja devolvido através de mecanismos de transferência de 

renda.  

Este modelo, segundo a PEC 45, seria viabilizado pelo cruzamento do 

sistema em que os consumidores informam seu CPF na aquisição de 

bens e serviços (já adotado por vários Estados brasileiros) com o 

cadastro único dos programas sociais.  

Trata-se de um mecanismo muito menos custoso e muito mais 

eficiente do ponto de vista distributivo que o modelo tradicional de 

desoneração da cesta básica de alimentos. O principal argumento dos 

técnicos, nesse caso, é que a desoneração da cesta básica acaba 

beneficiando a todos, inclusive aos mais ricos.  
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NINGUÉM QUER PERDER 

Por último – e não menos importante – está o fato de que os 

beneficiários dessas renúncias tributárias não estão nem um pouco 

dispostos a renunciar aos seus benefícios, o que dificulta sobremaneira 

a mudança. Para ilustrar essa rejeição, basta lembrar que a proposta 

de revogação de muitos benefícios, que está sendo apresentada pelo 

art. 130 do Projeto de Lei nº 3.887/2020 (aquele que pretende unificar 

o PIS com a Cofins), embora ainda não esteja em vigor, já está 

sofrendo inúmeros ataques dos beneficiários. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII – Tratamento das questões federativas 

 

1. Autonomia dos Estados-DF e Municípios 

De acordo com a Justificativa da PEC 45, uma das principais 

características do IBS é o respeito à autonomia dos Estados e 

Municípios. 

 

 ESTRUTURA DO MODELO PROPOSTO 
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No modelo proposto, para os contribuintes o IBS será um único 

imposto, com legislação uniforme e recolhido de forma centralizada. 

Entretanto, para os entes federativos será como se cada um tivesse o 

seu próprio imposto, pois terão autonomia na fixação da alíquota. 

O método para compatibilizar essas duas dimensões será: a alíquota 

percebida pelo contribuinte será a soma das alíquotas federal, estadual 

e municipal, enquanto que, nas transações interestaduais e 

intermunicipais, será aplicada sempre a alíquota do Estado e do 

Município do destino. 

 OPERACIONALMENTE, COMO SERÁ O FUNCIONAMENTO? 

Vejamos como funcionará o modelo: 

a) Haverá três alíquotas de referência (uma federal, uma estadual e 

uma municipal), que serão calibradas para repor a perda de receita 

dos tributos que serão substituídos; 

b) As alíquotas de referência serão calculadas pelo Tribunal de Contas 

da União e aprovadas pelo Senado Federal; 

c) Para a União, a alíquota de referência será aquela que repõe a perda 

com o PIS, a Cofins e o IPI, descontado o ganho do imposto seletivo; 

para os Estados, será aquela que repõe a perda de receita do ICMS; 

para os Municípios, será aquela que repõe a perda de receita do ISS.  

d) A União, os Estados e os Municípios poderão fixar sua alíquota em 

valor distinto da alíquota de referência, por meio de lei ordinária. 

Na ausência de lei do ente federativo fixando a alíquota em valor 

distinto, a alíquota do IBS será a alíquota de referência.  

e) Embora seja garantida a prerrogativa dos entes federativos de fixar 

sua alíquota (não a base de cálculo, que será uniforme em todo o 

país), ela não pode variar entre quaisquer bens, serviços ou direitos. 

Exemplo, se a alíquota estadual de referência for 10%, o Estado de 

S. Paulo poderá reduzi-la para 9% ou aumentá-la para 11%, mas 

alíquota fixada se aplicará a todas as operações, não sendo possível 
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adotar uma alíquota maior ou menor somente para televisores ou 

automóveis.  

f) Como cada ente federativo terá sua alíquota, a alíquota final será 

formada pela soma das alíquotas federal, estadual e municipal. Se, 

por exemplo, a alíquota federal do IBS for 7%, a alíquota do Estado 

de S. Paulo for 11% e a alíquota de Campinas for 2%, as vendas 

em Campinas e para Campinas sofrerão a incidência do IBS à 

alíquota de 20%.  

g) Para o contribuinte, o relevante será apenas a alíquota total, não 

havendo diferenciação entre os entes federativos no cumprimento 

de obrigações principal ou acessórias. Ou seja, o contribuinte 

apurará os débitos e créditos do IBS e recolherá o imposto mediante 

procedimentos unificados e guia única, a exemplo do que ocorre 

com o regime do SIMPLES Nacional. 

 

2. Princípio do destino 

 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DESTINO 

Como o IBS é um imposto sobre o consumo, nas operações entre entes 

federativos deverá ser aplicado o princípio do destino, ou seja, o 

imposto pertencerá ao Estado e ao Município de destino da operação 

(onde ocorrerá o consumo). Assim, nas transações interestaduais e 

intermunicipais incidirá a alíquota do Estado e do Município de destino. 

 COMO IMPLEMENTAR A TRIBUTAÇÃO NO DESTINO? 

Para implementar a tributação no destino, será necessário que haja 

escrituração individual em cada estabelecimento do mesmo 

contribuinte. Mas o pagamento será unificado, ou seja, os créditos e 

débitos dos estabelecimentos serão consolidados, gerando uma única 

apuração e um único recolhimento de IBS por contribuinte.  
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Vamos formular um exemplo hipotético da aplicação do princípio do 

destino: se uma empresa domiciliada em um município do Estado de 

São Paulo (estado produtor – origem) vende uma mercadoria para 

outra empresa domiciliada em outro município do Estado de Minas 

Gerais (estado consumidor – consumo), o total do IBS incidente sobre 

essa operação será atribuído integralmente ao município do Estado de 

Minas Gerais.  

 

 COMO SERÁ DISTRIBUÍDA A RECEITA ENTRE ESTADOS E 

MUNICÍPIOS? 

A operacionalização da distribuição da receita entre os Estados e 

Municípios, proporcionalmente aos débitos e créditos atribuíveis a cada 

ente federativo, será regulamentada pela lei complementar.  

Apenas a título de exemplo, pelo modelo proposto a receita atribuível 

ao Estado “A” será calculada a partir da soma do saldo entre débitos e 

créditos da parcela estadual do imposto dos estabelecimentos 

localizados em seu território, somando-se a parcela estadual do 

imposto incidente nas vendas de outros Estados para o Estado “A” (a 

qual já será cobrada com base na alíquota do Estado “A”) e subtraindo-

se o imposto incidente nas vendas do Estado “A” para outros Estados. 

 USO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

Vale notar que este modelo só é factível por conta da ampla 

disseminação do uso da nota fiscal eletrônica no Brasil. A arrecadação 

do IBS e a distribuição da receita entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios serão geridas por um comitê gestor nacional – 

possivelmente denominado Agência Tributária Nacional (ATN) - que 

será composto por representantes da União, dos Estados e dos 

Municípios, reforçando o caráter federativo do imposto.  
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Capítulo VIII – Transição para os contribuintes 

 

De início, é bom esclarecer que “transição” é a passagem de um lugar 

para outro, ou a passagem de um estado de coisas para outro. 

O volume de mudanças necessárias para se fazer uma reforma 

tributária no Brasil é imenso, não só pela extensão, como também pela 

complexidade. Daí, a necessidade de se estabelecer um período de 

transição, embora os especialistas achem que 10 anos é um período 

muito longo (a PEC 110, outro projeto que está tramitando no 

Congresso, prevê uma transição de apenas 5 anos).  

Os formuladores da PEC 45, em discussão na Comissão Mista da 

Reforma Tributária, ao apresentarem a sua proposta, preocuparam-se 
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com esse problema, inserindo regras que regulam esses 

procedimentos de transição.  

Vejamos um resumo da transição para os contribuintes, proposta pela 

PEC 45: 

1. TRANSIÇÃO DE DEZ ANOS  

A substituição dos cinco tributos atuais pelo IBS (IVA) será feita em 

dez anos, sendo os dois primeiros anos um período de teste e os oito 

anos seguintes o período de transição propriamente dito.  

No período de teste (dois primeiros anos), o IBS será cobrado à 

alíquota de 1% e o aumento da arrecadação será compensado 

integralmente com a Cofins.  

No período de transição propriamente dito (oito anos seguintes), todas 

as alíquotas dos tributos que serão substituídos (IPI, PIS, Cofins, ICMS 

e ISS) serão reduzidas em 1/8 por ano, sendo estes cinco tributos 

extintos no oitavo ano. O detalhamento do procedimento de cálculo 

das alíquotas de referência caberá à lei complementar, que serão 

calculadas pelo TCU e aprovadas pelo Senado Federal. 

Um exemplo prático hipotético pode ajudar a elucidar melhor a 

questão. Vamos supor que o regulamento do IBS seja publicado no 

primeiro semestre de 2021 e entre em vigor no dia 1º de janeiro de 

2022. Assim, teremos: 

 PERÍODO DE TESTE (dois primeiros anos: 2022 e 2023) – O IBS 

será implantado, com a alíquota de 1% aplicada sobre a base de 

cálculo. O valor pago pelo contribuinte, mensalmente, será 

compensado no recolhimento da Cofins; 

 PERÍODO DE TRANSIÇÃO PROPRIAMENTE DITO (oito anos 

seguintes: 2024 a 2031) – A alíquota do IBS, que inicialmente é de 

1%, vai subindo e as alíquotas dos outros tributos (IPI, PIS, Cofins, 

ICMS e ISS) vão diminuindo 1/8 ao ano. No final do oitavo ano, 
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todas as alíquotas dos demais tributos estarão zeradas e a alíquota 

do IBS (digamos, 25%) continuará sendo cobrada normalmente. 

Tomemos um único imposto que será substituído, para formularmos 

um exemplo prático:  

 IPI de 8% - Em 2024, a alíquota cai para 7%; em 2025, a alíquota 

cai para 6%; e assim por diante, até zerar. IBS de 25% - 

Simultaneamente, a alíquota do IBS vai subindo desta forma: em 

2024, a alíquota, que é de 1%, sobe para 4%; em 2025, a alíquota 

sobe para 7%, até chegar a 25%.  

Explicação sobre as reduções anuais de 1% no IPI e 3% no IBS:  

a) REDUÇÃO NO IPI: Como o período de transição é de 8 anos e a 

alíquota do IPI é de 8%, a redução anual, a partir do 3º ano, 

corresponderá exatamente a 1% ao ano (assim: 7%, 6%, 5%, 4%, 

3%, 2%, 1% e zero) 

b) AUMENTO NO IBS: Como a alíquota do IBS é (hipoteticamente) de 

25% e, nos primeiros dois anos da transição, era de 1%, a partir do 

3º ano e até o 8º, a alíquota subirá de 1% para 25%, isto é, 3% ao 

ano – 24% divididos por 8 (assim: 4%, 7%, 10%, 13%, 16%, 19%, 

22% e 25%) 

c) RESUMO: A partir do final do 8º ano, a alíquota do IPI estará zerada 

e a alíquota do IBS continuará a ser cobrada a 25%. 
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Capítulo IX – Transição na distribuição federativa da receita 

 

ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DO DESTINO 

Com a adoção do princípio do destino – cujo efeito é fazer com que a 

distribuição da receita seja proporcional ao consumo – haverá uma 

redistribuição da arrecadação entre Estados e entre Municípios.  

RISCO DE QUE ALGUNS ESTADOS E MUNICÍPIOS SEJAM 

PREJUDICADOS 

Ainda que no longo prazo todos sejam beneficiados pelo maior 

crescimento da economia resultante da mudança no sistema tributário, 

no curto prazo haveria o risco de que alguns Estados e Municípios 

fossem prejudicados.  

SOLUÇÃO: MODELO DE TRANSIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA 
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Para mitigar a possibilidade de perda de receita por parte de alguns 

Estados e Municípios, a PEC 45 propõe um modelo de transição na 

distribuição da receita do IBS entre os entes federativos que dilui por 

um prazo muito longo o impacto da mudança. O modelo proposto só é 

viável porque a receita do IBS é arrecadada de forma centralizada, 

sendo então distribuída entre os Estados e os Municípios.  

TRANSIÇÃO NOS PRIMEIROS VINTE ANOS 

Pela proposta, nos primeiros vinte anos contados do início da transição, 

a distribuição da receita do IBS será feita de modo a repor, para cada 

Estado e para cada Município, o valor correspondente à redução da 

receita de ICMS e de ISS em cada ano da transição, corrigido pela 

inflação.  

Neste período, apenas a diferença entre o valor da receita do IBS 

correspondente à alíquota de referência e o valor que repõe a receita 

do ICMS e do ISS será distribuído pelo critério de destino. 

Ou seja, este modelo garante que nos primeiros vinte anos nenhum 

Estado e nenhum Município terá uma redução do valor real de sua 

receita em decorrência da mudança do sistema tributário (exceto na 

hipótese, altamente improvável, de a parcela estadual e municipal da 

receita do IBS vir a ser menor que a redução da receita do ICMS e do 

ISS corrigida pela inflação).  

Mas, neste período já haveria uma lenta migração para a distribuição 

da receita pelo princípio do destino, na medida em que o crescimento 

real da receita do IBS já seria distribuído proporcionalmente ao 

consumo em cada Estado e Município.  

TRINTA ANOS SUBSEQUENTES 

Nos trinta anos subsequentes, a parcela que repõe a perda de receita 

dos Estados e Municípios com o ICMS e o ISS será progressivamente 

reduzida (ao ritmo de 1/30 por ano), havendo convergência completa 
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para a distribuição da receita do IBS pelo princípio do destino apenas 

no quinquagésimo ano contado do início da transição.  

CINQUENTA ANOS 

Durante todo este período de cinquenta anos, a variação da receita 

(para maior ou menor) decorrente de mudanças na alíquota estadual 

ou municipal relativamente à alíquota de referência será integralmente 

apropriada como ganho ou perda de receita do Estado ou do Município 

que alterou a alíquota. Ou seja, se um Estado ou Município optar por 

onerar ou desonerar seus consumidores através de uma elevação ou 

redução da alíquota do IBS, o ganho ou perda de receita será apenas 

do Estado ou do Município, não sendo considerado no cálculo da 

compensação dos efeitos da transição dos tributos atuais para o IBS. 

 

Capítulo X - Tratamento das vinculações e partilhas 

 

Uma característica importante do modelo proposto é a substituição, 

por um novo sistema, dos atuais critérios de vinculação e partilha da 

receita dos tributos substituídos pelo IBS. 

Pela proposta, cada uma das destinações do ICMS/ISS/IPI/PIS/Cofins 

atualmente previstas na CF, nas Constituições Estaduais e nas LOMs 

será substituída por uma alíquota singular do IBS, cuja soma 

corresponde à alíquota total do imposto de cada ente.  

A receita do IBS de cada ente federativo será distribuída entre cada 

uma das destinações na proporção da participação da respectiva 

alíquota singular sobre a alíquota total do IBS.  

 

UNIÃO 
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A alíquota federal do IBS será a soma de alíquotas singulares 

vinculadas às seguintes destinações: (i) seguridade social (Cofins); (ii) 

seguro-desemprego e do abono salarial (60% da receita do PIS); (iii) 

programas de desenvolvimento econômico (40% da receita do PIS, 

transferida ao BNDES); (iv) FPE (21,5% da receita do IPI); (v) FPM 

(24,5% da receita do IPI); (vi) financiamento ao setor produtivo das 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (3% da receita do IPI); (vii) 

transferências aos Estados e ao DF, proporcionalmente ao valor das 

exportações de produtos industrializados (10% da receita do IPI); (viii) 

manutenção e desenvolvimento do ensino (18% da receita do IPI, 

líquida das transferências aos Estados e Municípios, nos termos dos 

itens (ix) , “v” e (x) “vii”, acima); (xi) (ix) ações e serviços públicos de 

saúde (15% da receita corrente líquida resultante da arrecadação do 

PIS, da Cofins e do IPI); e (xii) (x) recursos de alocação livre 

(correspondente à receita do PIS/Cofins/IPI não vinculada às 

destinações descritas acima). Na redação da emenda, considerou-se 

como sendo de alocação livre a parcela da receita do PIS/Cofins 

atualmente desvinculada por conta do mecanismo da DRU, previsto no 

art. 76 do ADCT. Quando a DRU for extinta, haverá um ajuste das 

alíquotas singulares, com a redução da alíquota singular relativa aos 

recursos de alocação livre (item “x” da lista acima) e o aumento das 

alíquotas singulares relativa às destinações atuais do PIS/Cofins (itens 

“i”, “ii” e “iii” da lista acima).  

ESTADOS  

A alíquota estadual do IBS será composta pela soma de alíquotas 

singulares vinculadas às seguintes destinações: (i) transferência aos 

municípios (destinação atual de 25% da receita do ICMS); (ii) 

manutenção e desenvolvimento do ensino (destinação atual de 25% 

da receita do ICMS, líquida das transferências aos municípios, de que 

trata o item “i” desta lista); (iii) ações e serviços públicos de saúde 

(destinação atual de 12% da receita do ICMS, líquida das 
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transferências aos municípios, de que trata o item “i” desta lista); (iv) 

outras destinações do ICMS eventualmente previstas na Constituição 

do Estado; e (v) recursos de alocação livre (correspondente à receita 

do ICMS não vinculada às demais destinações desta lista).  

MUNICÍPIOS 

A alíquota municipal do IBS será composta pela soma de alíquotas 

singulares vinculadas às seguintes destinações: (i) manutenção e 

desenvolvimento do ensino (destinação atual de 25% da receita do 

ISS); (ii) ações e serviços públicos de saúde (destinação atual de 15% 

da receita do ISS); (iii) outras destinações do ISS eventualmente 

previstas na LOM; e (iv) recursos de alocação livre (correspondente à 

receita do ISS não vinculada às demais destinações desta lista).  

 

 

DISTRITO FEDERAL 

A alíquota distrital do IBS será composta pela soma de alíquotas 

singulares que correspondem às destinações do ICMS e do ISS 

descritas acima, além de outras destinações destes impostos 

eventualmente previstas em sua Constituição.  

A exemplo do proposto para a alíquota total da União, dos Estados e 

dos Municípios, propõe-se que sejam fixadas alíquotas singulares de 

referência que são aquelas que correspondem exatamente à vinculação 

atual da receita do ICMS, do ISS, do PIS, da Cofins e do IPI a cada 

uma das destinações descritas nos parágrafos acima. As alíquotas 

singulares de referência serão calculadas pelo TCU e aprovadas pelo 

Senado Federal, sendo fixadas a cada ano da transição.  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão autonomia 

na fixação das alíquotas singulares acima ou abaixo das respectivas 

alíquotas de referência, observadas algumas restrições.  
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1ª RESTRIÇÃO: Diz respeito às alíquotas singulares vinculadas à 

destinação de recursos a outros entes da federação, as quais não 

poderão ser fixadas em valor inferior à respectiva alíquota de 

referência. Este é o caso das alíquotas singulares relativas à destinação 

de recursos ao FPE, ao FPM, aos Fundos Constitucionais de 

Financiamento e à compensação dos Estados pela desoneração da 

exportação de produtos industrializados, bem como daquela relativa à 

destinação de recursos da parcela estadual do IBS aos municípios 

(cota-parte do IBS).  

2ª RESTRIÇÃO: Diz respeito à destinação de recursos à manutenção e 

desenvolvimento do ensino e às ações e serviços públicos de saúde. 

Neste caso, propõe-se que a soma das alíquotas singulares – da União, 

de cada Estado e de cada Município – relativas a estas destinações não 

possa ser fixada em valor inferior à soma das respectivas alíquotas de 

referência. Ou seja, protege-se a destinação de recursos à educação e 

à saúde, mas abre-se alguma flexibilidade para a alocação de recursos 

entre estas duas áreas, o que faz sentido, pois Estados ou Municípios 

com população envelhecida precisam de mais recursos para a saúde e 

menos para a educação que aqueles com população jovem, e vice-

versa.  

Na ausência de disposição específica na legislação federal, estadual ou 

municipal, as alíquotas singulares serão as respectivas alíquotas 

singulares de referência aprovadas pelo Senado Federal.  

O texto da emenda constitucional também prevê que a alíquota 

singular relativa à parcela de alocação livre da União, dos Estados e 

dos Municípios será calculada pela diferença entre a alíquota total do 

respectivo ente e as demais alíquotas singulares. Isto significa que caso 

algum ente modifique a alíquota total do IBS e não altere as alíquotas 

singulares, o aumento ou redução da alíquota será integralmente feito 

na alíquota singular relativa à parcela de alocação livre.  
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O motivo desta mudança proposta no sistema de vinculações e 

partilhas é dar mais flexibilidade e transparência na gestão do 

orçamento público, sem desproteger áreas atualmente protegidas pela 

Constituição.  

 

 

 

 

 

Capítulo XI – Detalhamento do texto da emenda 

 

A seguir apresentam-se as mudanças sugeridas no texto da 

Constituição Federal, visando a implementação das mudanças no 

sistema tributário descritas acima. Para facilitar a compreensão, é feita 

uma descrição de cada dispositivo incluído, alterado ou excluído no 

texto da Constituição Federal.  

 

a) Mudanças no texto da Constituição com vigência imediata 

O artigo 1º da proposta introduz as mudanças no texto da Constituição 

Federal, relacionadas à criação do imposto sobre bens e serviços (IBS), 

as quais teriam vigência imediata com a publicação da Emenda 

Constitucional.  

As mudanças sugeridas são detalhadas a seguir.  

Art. 105 
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Art. 105, III, “d” – Competência do Superior Tribunal de Justiça para 

julgamento das questões relativas ao IBS, dado o caráter nacional (e 

não meramente federal) da lei complementar que o instituirá.  

Art.109 

Art. 109, I – Assegura a competência da justiça federal para o 

julgamento de causas relativas ao IBS, através da inclusão de 

referência ao comitê gestor nacional do IBS, a quem cabe a 

representação judicial e extrajudicial da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios nas causas relativas ao IBS.  

Art. 146 

Art. 146, III, d – Objetiva incluir o IBS entre os tributos abrangidos 

pelo SIMPLES Nacional. A inclusão do inciso V no § 1º do art. 146 

(anteriormente parágrafo único) tem como objetivo permitir que o 

optante pelo SIMPLES Nacional possa recolher o IBS de forma 

segregada, se assim o desejar. A ideia é que as empresas optantes 

pelo SIMPLES Nacional possam continuar nesse sistema para o 

recolhimento dos demais tributos e optar pelo regime não-cumulativo 

do IBS se lhes for economicamente mais favorável. Esta mudança é 

complementada pela inclusão do § 2º no art. 146, a qual explicita que 

os contribuintes que optarem pelo recolhimento do IBS através do 

SIMPLES Nacional não poderão se apropriar de nem transferir créditos 

do imposto a terceiros. A impossibilidade de aplicação da não-

cumulatividade no regime do SIMPLES Nacional decorre da obediência 

a um dos principais vetores do IVA, que é propiciar um sistema 

uniforme de incidência e simplicidade de apuração e arrecadação.  

Art. 152-A 

Art. 152-A – Trata da instituição do IBS e estabelece as principais 

características do imposto.  
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Caput do art. 152-A - Estabelece que o IBS será instituído por lei 

complementar de caráter nacional, a exemplo do que ocorre com a Lei 

Complementar nº 116, que uniformizou a incidência do imposto sobre 

serviços (ISS). Entretanto, diferentemente do que ocorre com o ISS, a 

competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios somente será exercida por meio da alteração de suas 

alíquotas. Não é permitida qualquer outra disposição relativa ao IBS na 

legislação dos entes federativos. 

§ 1º do art. 152-A - Principais características e valores do IBS.  

Inciso I - Elencam-se operações que estão incluídas na tributação do 

IBS, explicitando que sua denominação (bens e serviços) deve ser 

interpretada no sentido mais amplo possível, alcançando também as 

operações com intangíveis e direitos e a locação de bens. É importante 

anotar que a melhor interpretação sempre deverá considerar que o 

objetivo deste imposto é tributar o consumo, qualquer que seja ele. 

Assim, operações com bens intangíveis, como o streaming de músicas 

e vídeos, assim como as operações que envolvem a transferência do 

direito de uso, gozo ou disposição de bens tangíveis e intangíveis, 

sejam imóveis, softwares, licenças de comercialização ou distribuição 

etc., devem ser tributadas pelo IBS. O contribuinte do imposto 

incidente sobre o consumo é consumidor final. É apenas a 

preponderância da eficiência na arrecadação que impõe a cobrança 

sobre as empresas envolvidas na cadeia de produção e circulação. Dá-

se, assim, ao imposto sobre o consumo o formato de imposto sobre o 

valor agregado (IVA), recolhido pelos agentes econômicos.  

Alínea “d” do inciso I – Atendendo ao princípio do destino e ao objetivo 

de tributar bens e serviços produzidos domesticamente e importados 

de forma isonômica, estabelece que o IBS incide também nas 

importações de quaisquer utilidades.  
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Inciso II – Busca-se evitar a fragmentação legal que caracteriza 

atualmente a legislação tributária. Qualquer disposição inicial ou 

alteração posterior do IBS deve ser feita na mesma lei complementar.  

Inciso III – Garante-se a não-cumulatividade do IBS da forma simples 

como ela deve ser: o imposto que incide nas etapas anteriores, sendo 

destacado em documento fiscal, gera crédito para as etapas 

posteriores. Deve-se extinguir a anomalia do “crédito físico” e deve-se 

assegurar a devolução dos créditos acumulados, qualquer que seja a 

sua origem, caso contrário não se garante a não-cumulatividade. Essa 

sistemática assegura que o imposto sobre bens e serviços arrecadado 

durante as etapas de produção e circulação seja exatamente o mesmo 

caso ele fosse cobrado apenas do consumidor final. As únicas exceções 

ao regime de crédito amplo (a serem reguladas na lei complementar) 

devem ser aquelas relativas ao consumo pessoal, uma vez que o 

regime não-cumulativo do IBS não deve ser utilizado para desonerar o 

consumo dos sócios da empresa, ou mesmo de seus empregados.  

Inciso IV – Busca garantir que o IBS seja utilizado exclusivamente para 

gerar receita tributária. Além de subjetivos e ineficientes 

economicamente, os benefícios no âmbito do IVA geram complexidade, 

contencioso e pressão de interesses setoriais sobre o sistema 

tributário.  

Inciso V – A não cobrança do IBS nas exportações ocorre sem prejuízo 

da manutenção dos créditos, característica essencial da tributação no 

destino, que visa garantir que haja uma real não-incidência em 

benefício da competitividade das exportações brasileiras para o 

exterior.  

Inciso VI – A alíquota do IBS será uniforme para todos os bens, serviços 

e direitos. Com a adoção de alíquota uniforme, garante-se a 

impossibilidade de captura do sistema tributário por interesses 

setoriais e eliminam-se as perversas consequências, em termos de 
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contencioso e de custo de conformidade, dos sistemas de alíquotas 

múltiplas, além dos planejamentos tributários decorrentes da 

classificação dos bens ou serviços. Além disso, a alíquota uniforme 

garante transparência do tributo cobrado por cada ente federativo, 

permitindo o exercício da cidadania mediante a participação dos 

cidadãos na discussão sobre a carga tributária.  

§ 2º do art. 152-A – Deixa claro que o IBS é, do ponto de vista da 

aplicação da legislação e dos contribuintes, um único imposto, formado 

pela soma de três alíquotas: federal, estadual ou distrital e municipal.  

Inciso I desse parágrafo – Assegura que, embora o IBS seja instituído 

em caráter nacional por meio de lei complementar, a autonomia 

federativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios fique 

garantida pela faculdade de alterar as alíquotas por lei ordinária.  

Inciso II do § 2º - estabelece que, na ausência de lei – federal, 

estadual, distrital ou municipal – que fixe a alíquota em valor distinto, 

a alíquota do imposto será a alíquota de referência, que é aquela que 

repõe a receita atual dos tributos substituídos pelo IBS. Ou seja, a 

alíquota de referência federal é aquela que repõe a receita do IPI, do 

PIS e da Cofins (deduzida a receita obtida com a cobrança dos impostos 

seletivos); a alíquota de referência estadual é aquela que repõe a 

receita do ICMS do conjunto dos Estados; e a alíquota de referência 

municipal do IBS é aquela que repõe a receita do ISS do conjunto dos 

municípios. Os critérios para o cálculo das alíquotas de referência do 

IBS são definidos no art. 119 do ADCT.  

§ 3º do art. 152-A – Alinha o IBS com o princípio do destino nas 

operações interestaduais e intermunicipais. A alíquota a ser aplicada é 

aquela do Estado e do Município de destino, e o produto da arrecadação 

decorrente da incidência dessa alíquota pertence ao Estado e ao 

Município onde está localizado o destinatário da operação, seja ele 

contribuinte do imposto ou consumidor final.  
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§ 4º do art. 152-A – Evita-se a anomalia do sistema atual, em que o 

ICMS e o ISS são apurados e pagos por cada estabelecimento físico. A 

despeito de a escrituração ser realizada por estabelecimento para fins 

de repartição das receitas entre os entes federativos, o contribuinte 

apura e paga o imposto de forma centralizada, consolidando os débitos 

e créditos de seus vários estabelecimentos no país, 

independentemente de sua localização.  

§ 5º do art. 152-A – Estabelece o critério de distribuição da receita do 

IBS entre a União, cada Estado e cada Município, a qual será feita com 

base no saldo líquido entre débitos e créditos atribuível a cada ente. 

Quando tomado em conjunto com o disposto no § 3º do mesmo artigo 

e com a aplicação plena da não-cumulatividade, este dispositivo resulta 

na distribuição da receita proporcionalmente ao consumo final 

realizado no território de cada ente federativo, que é o resultado da 

aplicação do princípio do destino.  

§ 6º do art. 152-A – Prevê a criação do comitê gestor nacional do IBS, 

que será composto por representantes da União, dos Estados e do 

Distrito Federal e dos Municípios. A criação do comitê gestor – que será 

responsável pela regulamentação, bem como pela gestão da 

arrecadação centralizada e pela distribuição da receita do IBS – reforça 

o caráter nacional do imposto. O comitê gestor será responsável 

também pela coordenação dos fiscos e na cobrança do IBS, assim como 

pela representação judicial e extrajudicial dos três níveis de governo 

nas questões relativas ao imposto.  

§7º do art. 152-A – A representação judicial ou extrajudicial do comitê 

gestor do IBS será feita, de forma coordenada, pelas procuradorias da 

Fazenda Nacional, dos Estados e dos Municípios.  

§8º do art. 152-A – Por sua vez, atribui à lei complementar o papel de 

regular, em nível nacional, o contencioso administrativo.  
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§ 9º do art. 152-A – Excetua da vedação à concessão de isenções e 

benefícios fiscais a criação de um mecanismo voltado a devolver aos 

consumidores de baixa renda, parcela do IBS pago em suas aquisições 

de bens e serviços. Na medida em que se propõe a adoção de uma 

alíquota uniforme para todos os bens e serviços, esse dispositivo visa 

melhorar o impacto distributivo da tributação do consumo, através de 

um mecanismo muito mais eficiente que a desoneração da cesta 

básica.  

Art. 154 

Inciso III no art. 154 – Introduz-se na Constituição a possibilidade de 

criação de impostos seletivos, que têm como objetivo onerar o 

consumo de bens e serviços geradores de externalidades negativas ou 

cujo consumo se deseja desestimular, como cigarros e bebidas 

alcoólicas.  

Art. 159 

Arts. 159-A a 159-G – Têm como objetivo criar o sistema de alíquotas 

singulares, que irá regular a destinação da receita do IBS a finalidades 

específicas, substituindo o atual regime de vinculações e partilhas do 

PIS, da Cofins, do IPI, do ICMS e do ISS. A descrição detalhada do 

funcionamento do novo sistema proposto encontra-se no item 2.e. 

desta Justificativa.  

Arts. 159-A a 159-C – Estabelecem as destinações das alíquotas 

singulares da parcela federal, estadual e distrital e municipal, 

respectivamente, do IBS.  

Art. 159 - D – Estabelece que a receita do IBS da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios será distribuída entre as 

destinações previstas nos artigos anteriores proporcionalmente à 

participação de cada alíquota singular na alíquota total do imposto.  
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Art. 159-E – Estabelece-se que, na ausência de disposição específica 

na lei federal, estadual ou municipal, as alíquotas singulares do IBS 

corresponderão às respectivas alíquotas singulares de referência 

(fixadas nos termos do art. 119 do ADCT), que são aquelas que repõem 

as parcelas dos tributos substituídos pelo IBS vinculadas a cada uma 

das destinações previstas nos arts. 159-A a 159-C. Já o  

Parágrafo único do art. 159-E – Estabelece que as alíquotas singulares 

relacionadas à transferência de recursos a outras unidades da 

federação não poderão ser fixadas em percentual inferior à respectiva 

alíquota de referência e que a soma das alíquotas singulares 

relacionadas à destinação de recursos à saúde e à educação (da União, 

dos Estados e dos Municípios) não poderá ser inferior à soma das 

respectivas alíquotas de referência.  

Art. 159-F – Apenas reproduz, para a alíquota singular do IBS 

relacionada à transferência de recursos da União aos Estados e ao 

Distrito Federal proporcionalmente ao valor das respectivas 

exportações de produtos industrializados, os dispositivos 

constitucionais atuais relativos ao IPI, que constam dos §§ 2º e 3º do 

art. 159. Tais dispositivos estabelecem que nenhuma unidade federada 

poderá receber mais de 20% do total destes recursos e que os Estados 

entregarão aos respectivos Municípios 25% destes recursos, 

observados os critérios de distribuição da cota-parte do IBS.  

Art. 159-G – São estabelecidos os critérios de distribuição da cota-

parte do IBS (parcela estadual do IBS transferida aos respectivos 

municípios). A proposta é que três quartos deste montante seja 

distribuído proporcionalmente à população de cada Município e um 

quarto de acordo com o disposto em lei estadual. A mudança no critério 

de distribuição relativamente à cota-parte do ICMS visa uma 

distribuição mais justa destes recursos relativamente ao critério atual, 

baseado dominantemente no valor adicionado por Município.  
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Art. 161 

Inciso IV no caput do art. 161 – Busca-se apenas esclarecer que a lei 

complementar disporá sobre a forma de cálculo da distribuição das 

parcelas da receita do IBS da União, dos Estados e dos Municípios 

relativas a cada alíquota singular do IBS.  

Art. 167 

Inciso IV do caput do art. 167 – Tem como objetivo excluir as 

destinações relacionadas às alíquotas singulares do IBS da vedação à 

vinculação da receita de impostos.  

Art. 198 

§ 2º do art. 198 (inclusive no inciso II deste parágrafo) – Estabelecem 

que os recursos correspondentes às alíquotas singulares do IBS da 

União, dos Estados e dos Municípios vinculadas às ações e serviços 

públicos de saúde substituirão: no caso da União, a parcela da receita 

corrente líquida do IPI, do PIS e da Cofins destinada às ações e serviços 

públicos de saúde; e, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, a parcela do ICMS e do ISS vinculada às ações e serviços 

públicos de saúde.  

Art. 212 

§ 7º no art. 212 – Estabelece que as destinações correspondentes às 

alíquotas singulares do IBS da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do 

ensino substituem a destinação atual de uma porcentagem da receita 

do IPI, do ICMS e do ISS.  

 

b) Mudanças no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias com vigência imediata  
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O art. 2º da proposta introduz as mudanças no texto do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) relacionadas à criação 

do imposto sobre bens e serviços (IBS), as quais entrarão em vigor 

com a publicação da Emenda Constitucional. As mudanças sugeridas 

são detalhadas a seguir. O 

Art. 60 

Inciso II do art. 60 do ADCT – É modificado de forma a adaptar a 

regulamentação do FUNDEB às mudanças decorrentes da criação do 

IBS e da substituição do atual regime de vinculações e partilhas pelo 

modelo de alíquotas singulares do IBS.  

Art. 115 

Art. 115 do ADCT – Incluído pela atual proposta de emenda, estabelece 

um prazo para envio ao Congresso Nacional, pelo Presidente da 

República, do projeto da lei complementar que regulará o IBS.  

§ 1º do artigo 115 – Define-se que a Lei Complementar que regula o 

IBS estabelecerá prazos para a indicação dos representantes da União, 

dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios que comporão o 

comitê gestor nacional do IBS, bem como para a publicação, pelo 

comitê gestor, do regulamento do IBS.  

§§ 2º e 3º do artigo 115 – Estabelecem que, na hipótese de 

descumprimento destes prazos, caberá ao Presidente da República 

fazer a indicação dos representantes dos Estados e Municípios no 

comitê gestor, bem como publicar o regulamento do IBS na forma de 

Decreto Presidencial. O objetivo dos dispositivos deste artigo é apenas 

o de buscar evitar um improvável bloqueio à introdução do IBS, pois o 

imposto só começará a ser cobrado após a publicação de seu 

regulamento. 
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Arts. 116 a 120 do ADCT – Incluídos por esta proposta de emenda, 

regulamentam a transição do atual sistema de tributação de bens e 

serviços para o sistema baseado no IBS.  

Art. 116 

Art. 116 do ADCT – Além de explicitar que a substituição do ICMS, do 

ISS, do IPI, do PIS, da Cofins e da Cofins-importação pelo IBS será 

regulada pelos arts. 117 a 120 do ADCT, define o ano de referência, 

que é o ano anterior ao início da cobrança do IBS. Pela proposta, o ano 

de referência será o ano de publicação do regulamento do IBS, caso 

este seja publicado no primeiro semestre do ano, ou o ano subsequente 

ao de publicação do regulamento do IBS, caso este seja publicado no 

segundo se- mestre do ano.  

Art. 117 

Art. 117 do ADCT – Regulamenta o período de teste do IBS, que 

ocorrerá no primeiro e no segundo ano subsequente ao ano de 

referência. Estabelece-se que, neste período, a alíquota do IBS será de 

1% e que a estimativa de arrecadação do novo imposto será 

compensada pela redução das alíquotas da Cofins e da Cofins-

importação conforme critérios definidos pelo Senado Federal, com base 

em cálculos elaborados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

Também se estabelece que, durante este período, a receita do IBS será 

destinada à seguridade social, observada a incidência da DRU, caso 

esta esteja em vigor na época. A progressiva substituição do ICMS, do 

ISS, do IPI, do PIS, da Cofins e da Cofins-importação pelo IBS é 

regulamentada pelos arts. 118 e 119 do ADCT, que tratam do período 

de transição para o novo modelo.  

Art. 118 

Art. 118 do ADCT – Estabelece a progressiva redução das alíquotas dos 

tributos substituídos pelo IBS, ao ritmo de 1/8 por ano relativamente 

às alíquotas previstas nas respectivas legislações. Esta redução será 
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iniciada no terceiro subsequente ao ano de referência e será 

completada no décimo ano subsequente ao ano de referência, quando 

o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS, a Cofins e a Cofins-importação serão 

extintos.  

Art. 119 

O art. 119 do ADCT trata do critério para a fixação das alíquotas de 

referência do IBS (federal, estadual e municipal), que são aquelas que 

repõem, a cada ano da transição, a redução da receita dos tributos 

substituídos pelo IBS. Neste contexto, a alíquota federal de referência 

do IBS é aquela que repõe a redução da receita do IPI, do PIS, da 

Cofins e da Cofins-importação; a alíquota estadual de referência do IBS 

é aquela que repõe a receita do ICMS do conjunto dos Estados do país 

e a alíquota municipal de referência do IBS é aquela que repõe a receita 

do ISS do conjunto dos municípios do país.  

§§ 1º a 3º do art. 119 do ADCT – Tratam dos critérios de cálculo das 

alíquotas singulares de referência da União, dos Estados e dos 

Municípios, os quais são fixados com base nas porcentagens de 

destinação atuais do IPI, do ICMS, do ISS, do PIS, da Cofins e da 

Cofins-importação, conforme descrito no item 2.e. desta Justificativa.  

O § 4º do art. 119 do ADCT – Estabelece que as alíquotas de referência 

e as alíquotas singulares de referência serão fixadas pelo Senado 

Federal no ano anterior a sua vigência, com base em cálculos 

realizados pelo TCU. A metodologia de cálculo das alíquotas de 

referência será detalhada na lei complementar que regula o IBS, mas 

a presente proposta de emenda deixa claro que tomará por base a 

arrecadação do IBS e dos tributos por ele substituídos em períodos 

anteriores à fixação das alíquotas de referência, podendo eventuais 

desvios serem corrigidos em períodos subsequentes.  

Art. 120 
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Art. 120 do ADCT - Regulamenta a transição na distribuição da receita 

do IBS entre os Estados e os Municípios.  

No caput do artigo 120 se estabelece que, nos quarenta e nove anos 

contados a partir do início da redução das alíquotas do ICMS e do ISS, 

o valor da receita do IBS transferido a cada Estado, Distrito Federal e 

Município corresponderá à soma de: (i) o valor equivalente à redução 

de sua receita de ICMS e de ISS em cada ano da transição, atualizado 

monetariamente; e (ii) o acréscimo ou redução da receita de IBS do 

ente resultante de eventuais alterações de sua alíquota do imposto 

relativamente à alíquota de referência. Tal mecanismo garante que, se 

a alíquota do IBS do Estado ou Município for a alíquota de referência, 

sua parcela da receita do IBS será equivalente à perda de receita de 

ICMS ou ISS, corrigida pela inflação. Se, no entanto, o Estado ou 

Município alterar a alíquota do IBS relativamente à alíquota de 

referência, o ganho ou perda de receita do imposto será integralmente 

absorvido pelo ente. Como a receita do IBS tende a ser maior (e pode, 

eventualmente, ser menor) que o montante que repõe a redução da 

receita real de ICMS e de ISS, o § 1º do art. 120 do ADCT estabelece 

que este diferencial de receita será distribuído entre os Estados e 

Municípios proporcionalmente ao saldo entre débitos e créditos do 

imposto atribuível a cada ente, apurado com base nas alíquotas 

estadual e municipal de referência. Na prática isto significa que o 

crescimento real da receita do IBS (ou uma improvável queda real) 

será distribuído pelo princípio do destino, ou seja, proporcionalmente 

ao consumo de cada Estado ou Município.  

§ 2º do art. 120 do ADCT – Estabelece que do vigésimo primeiro ao 

quadragésimo nono ano, contados a partir da redução das alíquotas do 

ICMS e do ISS, a parcela do IBS que repõe a receita real do ICMS e do 

ISS será progressivamente reduzida, ao ritmo de 1/30 por ano. Isto 

significa que a reposição integral da perda de receita dos Estados e dos 

Municípios será mantida durante vinte anos e que, do vigésimo 
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primeiro ao quadragésimo nono ano, esta parcela será 

progressivamente reduzida. Na prática, esta redução progressiva da 

reposição da receita dos tributos substituídos pelo IBS implica em que 

parcela crescente da receita do IBS será distribuída nos termos do § 

1º deste artigo, ou seja, pelo princípio do destino. O processo de 

transição para a distribuição integral da receita do IBS pelo princípio 

do destino (nos termos previstos no § 5º do art. 152-A da Constituição) 

será finalizado no quinquagésimo ano, conforme estabelecido no § 3º 

do art. 120 do ADCT.  

A operacionalização da transição na distribuição da receita do IBS entre 

os Estados e os Municípios será feita pelo comitê gestor nacional do 

imposto, conforme estabelece o § 4º do art. 120 do ADCT.  

 

 

 

c) Mudanças no texto da Constituição com vigência diferida  

O art. 3º da proposta trata das modificações no texto da Constituição 

Federal que entrarão em vigor no décimo ano subsequente ao ano de 

referência, quando serão extintos o IPI (art. 153, IV da Constituição e 

§ 3º do mesmo artigo), o ICMS (art. 155, II e §§ 2º a 5º do mesmo 

artigo), o ISS (art. 156, III e § 3º do mesmo artigo), a Cofins (art. 

195, I, “b”), a Cofins-importação (art. 195, IV) e o PIS (art. 239). O 

ano de referência é aquele definido nos termos do parágrafo único do 

art. 116 do ADCT, sendo fixado com base na data de publicação do 

regulamento do IBS. De modo geral, todas as revogações e alterações 

de dispositivos constitucionais feitos através do art. 3º da presente 

proposta têm como objetivo ajustar o texto constitucional à revogação 

dos cinco tributos substituídos pelo IBS, eliminando não apenas os 

dispositivos que instituem tais tributos, mas também ajustando a 
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redação dos dispositivos que a eles fazem referência. Alguns dos 

dispositivos revogados (em particular aqueles que constam dos arts. 

158 e 159 da Constituição) estabelecem critérios de vinculação e 

partilha da receita dos tributos revogados que são substituídos pelo 

modelo baseado em alíquotas singulares, nos termos ora proposto. Nas 

alterações promovidas no art. 195, revogam-se o § 12 (que dispõe que 

a lei estabelecerá os setores para os quais a Cofins e a Cofins-

importação serão não-cumulativas) e o § 13 (que define que o disposto 

no § 12 será aplicado na hipótese de substituição da contribuição 

patronal sobre a folha por contribuição incidente sobre a receita ou o 

faturamento). Estes dois parágrafos são substituídos pelo § 14, que 

mantém o disposto no atual texto constitucional, eliminando a 

referência à Cofins e à Cofins-importação. Por fim, as alterações 

promovidas no art. 239 da Constituição eliminam a referência à 

contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), mas mantêm 

a referência à contribuição para o Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O motivo para a manutenção 

do Pasep é que este incide sobre a folha de pagamentos dos servidores 

públicos, base de incidência que não está sendo substituída pelo IBS. 

Já as mudanças propostas no art. 3º deste artigo visam substituir a 

referência aos empregadores que contribuem para o PIS pela 

referência aos empregadores que contribuem para o IBS, como base 

para o direito à percepção do abono salarial pelos empregados.  

 

d) Mudanças no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias com vigência Diferida  

O art. 4º da proposta trata das modificações no texto do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias que entrarão em vigor no 

décimo ano subsequente ao ano de referência, quando serão extintos 

os tributos substituídos pelo IBS.  
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Art. 60 

Inciso II do caput do artigo 60 – A primeira mudança diz respeito ao 

inciso II do caput do art. 60 (recursos do FUNDEB), do qual são 

excluídas as referências ao ICMS (art. 155, II da Constituição), à Cota-

parte do ICMS (art. 157, IV da Constituição) e à destinação de 10% da 

receita do IPI aos Estados, proporcionalmente ao valor das exportações 

de produtos industrializados (art. 159, II). Vale notar que todas estas 

destinações serão substituídas pela destinação de parte da receita do 

IBS.  

Art. 91 

Art. 91 – A segunda mudança é a revogação do art. 91, que trata da 

compensação dos Estados e do Distrito Federal por conta da 

desoneração de ICMS nas exportações de produtos primários e 

semielaborados. Como o próprio § 2º deste artigo prevê que a 

compensação cessará quando o ICMS for cobrado dominantemente no 

destino, e como o IBS, que substitui o ICMS, é cobrado no destino, 

entende-se que o dispositivo se torna desnecessário.  

 

e) Outros dispositivos  

O art. 5º da proposta define o início de sua vigência, estabelecendo 

que:  

Arts. 1ª e 2º 

arts. 1º e 2º - Tratam das mudanças no texto da Constituição e do 

ADCT decorrentes da criação do IBS - entram em vigor imediatamente; 

e  

Arts. 3º e 4º 

arts. 3º e 4º - Tratam das mudanças no texto da Constituição e do 

ADCT decorrentes da revogação do IPI, do ICMS, do ISS, da Cofins, da 
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Cofins-importação e do PIS - entram em vigor no décimo ano 

subsequente ao ano de referência.  

Art. 6º 

Trata da revogação dos dispositivos constitucionais relativos aos 

tributos substituídos pelo IBS e do art. 91 do ADCT, no décimo ano 

subsequente ao ano de referência. 

 

 

 

 

 

Capítulo XII – Comentários finais 

 

A PEC nº 45 tem como objetivo promover uma radical simplificação do 

sistema brasileiro de tributação de bens e serviços, cujas distorções 

resultam em iniquidades e, principalmente, em uma redução da 

produtividade e do potencial de crescimento do Brasil.  

A base da proposta é a substituição de cinco tributos atuais – IPI, ICMS, 

ISS, PIS e Cofins – por um único imposto sobre bens e serviços (IBS). 

Tal mudança, no entanto, não resultará em redução da autonomia dos 

entes federativos, na medida em que os Estados e os Municípios 

poderão administrar a alíquota do IBS. Este modelo é possível, pois a 

alíquota do IBS será composta pela soma das alíquotas federal, 

estadual e municipal do imposto.  
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Assim, é possível que o IBS seja, para o contribuinte, um único imposto 

– com legislação uniforme e cobrança centralizada. Mas para os 

Estados e Municípios é como se cada ente federativo possuísse seu 

próprio imposto, cuja alíquota pode ser modificada atendendo às 

necessidades das finanças locais.  

As características do IBS são aquelas de um bom imposto sobre o valor 

adicionado (IVA), padrão mundial de tributação do consumo. Entre 

estas características destacam-se: incidência sobre base ampla de 

bens e serviços; aplicação do princípio da não-cumulatividade; 

desoneração completa das exportações e dos investimentos; 

recuperação integral e tempestiva dos créditos acumulados pelos 

contribuintes; aplicação do princípio do destino. 

Em linha com as melhores práticas internacionais, propõe-se que o IBS 

tenha uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, ainda que 

podendo variar entre Estados e Municípios. A alíquota uniforme elimina 

a necessidade de classificação de bens e serviços, reduzindo a 

complexidade e o contencioso, além de fechar o espaço para pressões 

setoriais e dar grande transparência para os consumidores sobre o 

custo de financiamento da União, dos Estados e dos Municípios.  

De modo semelhante, propõe-se que o IBS não contemple qualquer 

forma de benefício fiscal, exceto um sistema de devolução para as 

famílias mais pobres, através de mecanismos de transferência de 

renda, de parcela do imposto incidente sobre suas aquisições. Com 

este modelo reduz-se, ou mesmo se reverte, o efeito regressivo da 

tributação do consumo, através de um sistema menos custoso e mais 

eficiente que a desoneração da cesta básica de alimentos.  

Os benefícios para o Brasil da substituição dos atuais tributos sobre 

bens e serviços pelo IBS são enormes: não apenas do ponto de vista 

da simplicidade, da eficiência econômica e da produtividade, mas 

também do ponto de vista distributivo. O grande problema é como 
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superar as resistências de parte do setor empresarial e de alguns entes 

federativos à mudança.  

Para mitigar essas resistências, propõem-se duas transições: uma para 

a substituição dos tributos atuais pelo IBS e outra na distribuição da 

receita do IBS entre os Estados e os Municípios. 

Para a substituição dos tributos atuais pelo IBS, propõe-se uma 

transição em dez anos. Os primeiros dois anos seriam um período de 

teste do IBS, que seria cobrado a uma alíquota de 1% (reduzindo-se 

as alíquotas da Cofins para não haver aumento da carga tributária). 

Nos oito anos seguintes as alíquotas do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS e 

da Cofins seriam progressivamente reduzidas, sendo a perda de receita 

desses tributos compensada pelo aumento da alíquota do IBS. Como o 

potencial de arrecadação do IBS será conhecido após o período de 

teste, é possível fazer a transição mantendo-se a carga tributária 

constante, sem criar risco para as finanças dos entes federativos, nem 

para os contribuintes.  

O período de transição relativamente longo, de dez anos, é necessário 

para que empresas que realizaram investimentos com base no sistema 

tributário atual (e suas distorções) se adaptem ao IBS de forma suave, 

sem correr o risco de desvalorização dos investimentos já realizados, 

o que ocorreria no caso de uma transição rápida.  

Já para a distribuição da receita do IBS entre os Estados e os 

Municípios, propõe-se uma transição ainda mais longa, de cinquenta 

anos. Nos primeiros vinte anos, o valor da receita atual do ICMS e do 

ISS de cada Estado e de cada Município, corrigido pela inflação, seria 

mantido. Apenas o crescimento real da receita do IBS seria distribuído 

pelo princípio do destino, ou seja, proporcionalmente ao consumo. Nos 

trinta anos subsequentes, a parcela que repõe a receita real do ICMS 

e do ISS seria progressivamente reduzida, alcançando-se a distribuição 



64 
 

integral da receita do IBS pelo princípio do destino ao final dos 

cinquenta anos.  

Com este modelo, espera-se que a resistência de Estados ou Municípios 

que eventualmente se sintam prejudicados pela mudança seja 

mitigada, até porque todos os entes da federação serão beneficiados 

pelo maior crescimento da economia. É importante notar que este 

modelo só é viável porque a receita do IBS é arrecadada de forma 

centralizada, sendo posteriormente distribuída para os entes 

federativos. A arrecadação do imposto e sua distribuição serão 

administradas por um comitê gestor composto por representantes da 

União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, reforçando o 

caráter federativo e integrador do IBS.  

A proposta pressupõe que haverá a alocação de recursos da União para 

reforçar a política de desenvolvimento regional, criando mecanismos 

mais eficientes de redução das desigualdades regionais que a 

concessão de benefícios de ICMS, no âmbito da guerra fiscal.  

Por fim, propõe-se a substituição do atual sistema de vinculação e 

partilha da receita do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS e da Cofins por um 

novo modelo, baseado em alíquotas singulares do IBS (cuja soma 

corresponde à alíquota total do imposto), que podem ser gerenciadas 

individualmente. Haverá um piso para as alíquotas singulares relativas 

à destinação da receita da União para os Estados e Municípios e dos 

Estados para os Municípios, bem como para aquelas relativas à 

destinação de recursos para a educação e a saúde, de modo a garantir 

que não haverá perdas relativamente a situação atual.  

A vantagem do novo modelo é que ele reduz a rigidez orçamentária, 

dando flexibilidade para a União, os Estados e os Municípios na gestão 

de sua receita e de seus orçamentos, bem como garantindo 

transparência para os eleitores sobre o custo do financiamento das 

políticas públicas.  
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Em suma, caso a PEC nº45 seja aprovada, o resultado será uma 

simplificação do sistema tributário brasileiro, da qual resultará uma 

melhoria do ambiente de negócios e um aumento do potencial de 

crescimento do Brasil. A mudança eliminará a guerra fiscal fratricida 

entre Estados e entre Municípios, sem, no entanto, reduzir a autonomia 

dos entes federativos na gestão de suas receitas. Por fim, com as 

alterações propostas ao texto constitucional, haverá uma redução da 

rigidez orçamentária e uma transparência, para os eleitores, do custo 

de financiamento do poder público, contribuindo para aumentar a 

responsabilidade política no país. 

 

 

 

 

Índice Alfabético-Remissivo 

 

Alíquota uniforme - 19, 28, 62 

Autonomia dos entes federativos - 16, 62, 65 

Base ampla - 18, 22, 62 

CCiF - 9, 13, 15, 16 

Cesta básica - 32, 63 

Comitê gestor nacional - 36 

Contencioso - 5, 11, 26, 62 

Cumulativo - 4, 11 

Detalhamento do texto da emenda - 10 

Emenda Constitucional - 4, 11 

Estados e Municípios - 9, 12, 29, 33, 40, 62, 65 

Exportações e investimentos - 13 

IBS - 6, 10, 18, 27, 30, 31, 53, 62, 63, 64, 65 



66 
 

Importações - 20, 26, 27 

Imposto Seletivo - 20, 33 

IVA - 16, 18, 22, 26, 28, 30, 31, 37, 62 

Não-cumulativo - 11, 12, 18 

Operações interestaduais - 12, 19 

Operações intermunicipais  - 12 

PEC 110 - 3, 5, 6, 9, 21, 37 

PEC 45 - 3, 6, 9, 15, 16, 18, 20, 27, 29, 30, 37, 40 

PL 3887 - 3, 6, 9, 23, 24 

Princípio do destino - 16, 26, 34, 35, 40, 41, 62, 64 

Projeto de Lei -  7, 32 

Reforma tributária - 3, 11, 12, 37 

Transição para os contribuintes - 37 

Tratamento das questões federativas - 10, 33 

Tributos - 4, 11, 13, 16, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 

42, 62, 63 

 

 

 

 

AUTORES:  

 

Newton Gomes – Advogado, contabilista, diretor da Editora CPA 
(newton.gomes@netcpa.com.br) 

 

Júlia Gomes – Consultora da Editora CPA (jucolletti@hotmail.com)  

 

mailto:newton.gomes@netcpa.com.br


67 
 

 

 

                             
 

A CPA é a única empresa do mercado que oferece informações 

e soluções completas nas áreas contábil, pessoal e fiscal. 
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Redes Sociais: @netcpa / CPA Informações Empresariais

 

 

 

 


