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PEC IVA AMPLO (ÚNICO) – COMSEFAZ 

PROPOSIÇÕES DO INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO 
ESTADO DA BAHIA - IAF 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

Decididamente, é preciso implementar uma reforma tributária ampla no 
Brasil, a recair sobre as expressões de riqueza, vale dizer, renda, 
propriedade e consumo. O país precisa sair do marasmo econômico, reagir 
à estagnação e voltar a crescer, atraindo investimentos, diversificando sua 
matriz produtiva, ofertando massivamente empregos. São milhões de 
brasileiros que necessitam retornar ao mercado de trabalho, seja no setor 
privado, seja no setor público. 

 

No campo da produção e do consumo, é sabido que os tributos incidentes 
neste segmento da atividade econômica apresentam fórmulas superadas e 
mecanismos de funcionamento defasados. Só para falar do ICMS, é 
consenso entre os operadores deste imposto que a sua complexidade e 
casuísmo atingiram as raias do inadministrável, tamanhas são as hipóteses 
de tributação, benefícios fiscais, regras personificadas, cumulatividades, 
obscuridades, excepcionalidades e filigranas jurídicas. Cenário semelhante 
é visto no IPI e no ISS, só para citar os impostos que também incidem nesta 
área. 

 

É chegada a hora de se evoluir para um modelo de tributação moderno, aos 
moldes do IVA de última geração, onde a simplificação e neutralidade 
devem servir de diretrizes para o seu disciplinamento. 

 

No Congresso Nacional, tramitam duas Propostas de Emenda 
Constitucional que convergem para este pensamento. A PEC 45, ora em 
discussão na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, em curso no Senado, 
ambas com muitos traços de similaridade, pois na essência pretendem 
implantar um imposto de base ampla sobre bens e serviços. Embora ainda 
não materializado em projeto de reforma, também o governo federal acena 
propor mudanças estruturantes de peso, não só alcançando o setor de bens 
e serviços, mas também a renda e as transações financeiras em geral. Os 
Estados-membros, através do “Comitê dos Secretários de Fazenda” 
(Comsefaz) e do Forum de Governadores, finalizam proposição acerca do 
IBS, cujo texto da PEC já se encontra com a sua redação final na iminência 
de ser submetida para os Chefes dos Executivos Estaduais, com apoio dos 
Dirigentes Municipais. 

 

Atento a todo este movimento, o Instituto dos Auditores Fiscais do Estado 
da Bahia – IAF, Entidade representativa desta categoria profissional, 
responsável pela administração dos tributos estaduais naquele Estado, não 
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poderia omitir-se e predispõe-se a agir como colaborador de quaisquer 
proposições tributárias, assumindo o compromisso de interagir com os 
atores deste processo, inclusive porque, qualquer que seja a proposta 
aprovada, haverá profundas transformações no modo do servidor fiscal 
atuar na auditoria deste novo tributo, a reclamar dele e de seus 
representantes foco especial na capacitação, realocação e reafirmação da 
classe como carreira típica de Estado. 

 

Neste trilho, o IAF apresenta as suas contribuições para a PEC gestada pelo 
Comsefaz, cuja redação abaixo se reproduz, a ser oferecida ao Congresso 
Nacional. Cada sugestão de texto constitucional apresentada está 
acompanhada da justificativa correspondente, aproveitando-se a 
numeração dos dispositivos originariamente adotada. 

 

Vale registrar que as proposições foram feitas a partir do texto – não 
definitivo – que este Instituto conseguiu ter acesso, a partir da reunião do 
Comsefaz realizada em 23.7 último, pelo que, após divulgação da redação 
final da PEC, poderemos efetuar ajustes propositivos complementares. 
Considerou-se, por exemplo, que a proposta haverá de levar em conta a 
possibilidade de adoção de três alíquotas de IBS por Estado, a principal, a 
reduzida e a ampliada. 

 

Seguem, portanto, as proposições de texto, em lilás, acompanhadas das 
justificativas correspondentes, em marrom, na expectativa de que sejam 
consideradas por Suas Excelências, Secretários de Fazenda e 
Governadores de Estados, no sentido de serem encartadas quando do 
oferecimento da PEC. 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º, DE 2019 
 
  

Altera o Sistema Tributário Nacional e 

dá outras providências 

 
 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 

3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 

constitucional: 

 
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com os seguintes artigos 

alterados ou acrescidos: 

“Art. 105. ..................................................................  
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III - ............................................................................ 

d) contrariar ou negar vigência à lei complementar que disciplina o imposto 

sobre bens, serviços e direitos a que se refere o art. 156-A, ou lhe der 

interpretação divergente da que lhes haja atribuído outro tribunal. 

 

Art. 125. ........................................... 

 

§8º - Nas causas relacionadas com o Imposto sobre Bens e Serviços, previsto 

no art. 156-A, competem aos Tribunais e Juízes do Estado decidir sobre a 

matéria, sem prejuízo do exame pelas instâncias superiores (NR). 

 

JUSTIFICATIVA: A despeito da União apenas participar do produto da 

arrecadação do imposto, toda a administração do Comitê Gestor Nacional (CGN) 

caberá aos Estados e Municípios, e ao primeiro competirá editar o regulamento 

do IBS e praticar demais atos normativos e operacionais com vistas ao seu bom 

funcionamento, de sorte que, por pertinência, as ações judiciais deverão ser 

examinadas pela Justiça comum, sendo que a jurisprudência será harmonizada 

pelo STJ e STF. A inserção do dispositivo visa evitar discussões desnecessárias 

acerca de qual a Justiça competente, se a Estadual ou a Federal. 

 

I- As execuções fiscais relacionadas com o imposto serão ajuizadas 

diretamente para os Tribunais de Justiça respectivos, no âmbito do 

segundo grau, com base nas condições estabelecidas na lei 

complementar de que trata o art. 156-A (NR). 

 

JUSTIFICATIVA: Em face da garantia constitucional de que a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e a 

celeridade na sua solução, previstas no inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88, a 

execução fiscal disciplinada na Lei 6830/80 poderá ser examinada diretamente pelos 

Tribunais de Justiça, desde que haja dilação probatória em processo administrativo, 

na forma estipulada na lei complementar que regulará o IBS. 

O objetivo é prestigiar toda a discussão desenvolvida nos processos 

administrativos, onde também são respeitados o contraditório e a ampla defesa, por 

mandamento constitucional. 



4  

Acrescente-se que no caso de não haver dilação probatória administrativa, 

caberão às Procuradorias respectivas, ao sanearem o lançamento em conjunto com 

os fiscos estaduais e municipais, conforme o caso, representar junto ao órgão 

julgador administrativo pela necessidade de se efetuar revisão fiscal, com reabertura 

do prazo de defesa para apresentação de contraprova. 

A operacionalização desta possibilidade estará regulada na lei complementar 

do IBS e poderá servir de parâmetro para ser aplicada a todos os tributos. 

Em matéria tributária, é de interesse da sociedade brasileira que as discussões 

administrativas e judiciais avancem o mais rápido possível, como foco numa 

prestação jurisdicional de qualidade, visto que, tanto para os contribuintes como para 

os entes federativos, a resolução célere das demandas tributárias trará segurança 

jurídica e paz social. 

Neste trilho, os Conselhos Administrativos Fazendários - encarregados de 

apreciarem as questões tributárias antes dos ajuizamentos das ações - exercem um 

importante papel na pacificação das relações entre o fisco e o contribuinte, 

entregando, induvidosamente, decisões de reconhecida excelência. 

Um lançamento tributário que tenha passado pelo crivo dos órgãos julgadores 

administrativos assume força e credibilidade perante a magistratura, não obstante 

seja natural na fase judicial fazer-se também reparos nas decisões administrativas. 

Por outro lado, atuam tais Conselhos como agentes filtrantes de grande valia 

para o Judiciário, impedindo até que cobranças mal feitas pelo fisco desemboquem 

desmedidamente nos Tribunais, sobrecarregando ainda mais este Poder que tanto 

padece dos males da morosidade, ora causada pelo alto grau de litigiosidade 

existente no país, ora motivada pelos flancos processuais que só maximizam a 

procrastinação do processo. 

E esta boa filtragem se deve ao fato de comporem estes Colegiados 

Administrativos indivíduos multifacetados profissionalmente, com formação em 

direito, ciências contábeis, economia e engenharia, não raro versados em tecnologia 

da informação, áreas de conhecimento em que se permite obter uma visão plena do 

fenômeno tributário, com compreensão de todas as suas facetas. Decerto, este 

conjunto de especializações faz diminuir consideravelmente a incidência de erros. 

Num outro prisma, os juízes de primeiro grau, sobretudo aqueles situados nas 

comarcas do interior, possuem pouca disponibilidade para examinarem questões 

envolvendo tributos, até porque a necessidade maior dos seus jurisdicionados não 
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está no ramo tributário, mas em outros setores jurídicos, como o penal, civil e até 

mesmo o administrativo. Portanto, a prioridade destes abnegados magistrados é 

atuar nestas últimas áreas, não restando tempo para se debruçarem sobre temas 

ligados a impostos e demais espécies. 

Em conclusão, a alternativa do reexame das discussões do IBS já ficar ao cargo 

dos Tribunais de Justiça impulsionará os debates acerca deste imposto, inclusive 

evitando que o contribuinte, ante a demora na solução do litígio, acabe prejudicado 

por sofrer restrições administrativas, creditícias e empresariais por parte do ente 

tributante, em função de estar indefinidamente marcado com a pecha de devedor 

tributário. 

 

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

 

Art. 146. .................................................................... 

III - ............................................................................ 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas 

e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou 

simplificados no caso dos impostos previstos nos arts. 156-A e 155, II, das 

contribuições sociais previstas no art. 195, I, e §§ 12 e 13 e da contribuição a 

que se refere o art. 239. 

 

§ 1º  A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir 

um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: 

I - será opcional para o contribuinte; 

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por 

Estado;  

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de 

recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada 

qualquer retenção ou condicionamento; 

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas 

pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 

 

§ 2º O contribuinte poderá optar pelo pagamento do imposto sobre bens, 
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serviços e direitos a que se refere o art. 156-A, hipótese em que a parcela a ele 

relativa não será cobrada pelo regime unificado de que trata o § 1º deste artigo. 

 

§ 3º Na hipótese de o recolhimento do imposto sobre bens, serviços e direitos 

a que se refere o art. 156-A ser feito de forma conjunta por meio do regime 

unificado de que trata o § 1º deste artigo, não será permitida a apropriação e a 

transferência de créditos. 

 

Art. 150. .............................................................. 

 

§8º Em se tratando de IBS, as hipóteses de adoção da substituição tributária 

prevista no §7º deverão estar contidas na lei complementar de que trata o art. 

156-A, não sendo possível aos Estados e Municípios criar outras hipóteses em 

leis estaduais ou municipais (NR). 

 

JUSTIFICATIVA: Sabe-se que o instituto da substituição tributária para a 

frente nasceu da dificuldade dos entes tributantes controlarem a arrecadação do 

ICMS relativo a segmentos econômicos onde os varejistas existiam em grande 

quantidade, tinham pequena resposta patrimonial e praticavam preços 

diversificados. Neste cenário, para garantir o pagamento do imposto, a lei 

indicava um substituto tributário – geralmente o industrial – que se 

responsabilizava pelo recolhimento do tributo que normalmente seria pago pelo 

agentes econômicos postados à frente da cadeia de produção e consumo. 

Num outro sentir, a base de incidência do IBS será ampla e em boa parte 

desconhecida pelos entes tributantes, a exemplo dos bens intangíveis e 

licenciamento de direitos. Em função das peculiaridades em que se dão as 

operações com certos bens e serviços, envolvendo um sem número de agentes 

econômicos de baixa capacidade contributiva, seguramente haverá necessidade 

de se implementar a substituição tributária, como medida preventiva para que os 

entes tributantes não percam controle na arrecadação. 

Por outro lado, a possibilidade de só ser possível criar hipóteses de 

substituição tributária em lei complementar evitará que haja uma utilização 

exagerada e distorcida deste mecanismo, a exemplo do que ocorre hoje com o 

ICMS. 
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§ 9º Ressalvada a situação em que o fato gerador presumido materialmente 

não se realizar, o tributo corretamente recolhido por substituição tributária será 

definitivo, qualquer que seja o valor das saídas efetivamente praticado nas 

operações subsequentes, sendo vedado: 

 

I – à unidade da Federação beneficiária do imposto reclamar do contribuinte 

ou do responsável a complementação do imposto, se a base de cálculo 

presumida for inferior à realizada; 

II – ao contribuinte ou responsável solicitar a restituição de qualquer valor, se 

a base de cálculo presumida for superior à realizada, ainda que sob a forma de 

aproveitamento de crédito para compensação com débito por saída de outra 

mercadoria (NR). 

 

JUSTIFICATIVA: Em verdade, a proposição normativa foi oferecida pelo 

Estado de Rondônia, a qual nos permitimos fazer pequenas alterações de texto, 

mas preservando o mesmo objetivo: pacificar as relações jurídicas celebradas 

entre o ente tributante e as pessoas envolvidas em operações sujeitas à 

substituição tributária, de modo a assegurar que a base imponível dimensionada 

seja a definitiva na operação. Não se pode esquecer que a própria LC 87/96 – 

reguladora do ICMS – já estabelece mecanismos para estipulação da margem 

de valor agregado (MVA), a ser quantificada pelo fisco, conjuntamente com os 

representantes dos interesses dos segmentos econômicos afetados pela 

substituição para a frente, algo que pode ser adotado pela lei complementar do 

IBS. Eventuais descalibragens das margens poderiam ser discutidas até por 

arbitragem ou mediação, sem necessidade de submissão ao Judiciário. 

 

§10 A lei complementar de que trata o art. 156-A poderá apontar hipóteses 

em que a reponsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto será 

transferida para um outro contribuinte. 

 

JUSTIFICATIVA:.Esta previsão já é adotada na prática, sobretudo na área do 

ISS, onde o tomador do serviço passa a ser o responsável pelo pagamento do 

imposto, em lugar do prestador do serviço. A medida visa prevenir que uma 
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infinidade de pequenos prestadores de serviços assumam a responsabilidade 

pelo pagamento do IBS, exigindo-se deles cadastramento e emissão de 

documentos fiscais para controle por parte do ente federartivo beneficiário. Com 

a aplicação do “destino puro”, as atuais polêmicas sobre quem seria o credor do 

imposto retido despareceriam. 

 

Art. 154. .................................................................... 

 

III - imposto seletivo, com finalidade extrafiscal, destinado a desestimular o 

consumo de cigarros, bebidas alcoólicas, armas e munições. 

 

Parágrafo único. Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 

de que trata o inciso III do caput será destinado aos fundos previstos no art. 162-

B. 

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

 

SEÇÃO V-A 

 

DO IMPOSTO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

MUNICÍPIOS 

 

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens, serviços e direitos, 

que será uniforme em todo o território nacional, cuja regulamentação compete 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios por meio de comitê gestor nacional. 

 

§ 1º  O imposto de que trata o caput atenderá o seguinte: 

I - incidirá também sobre: 

a) os bens intangíveis; 

b) a cessão e o licenciamento de direitos; 

c) a locação de bens; 

d) as importações de bens, tangíveis e intangíveis, serviços e direitos; 

 

II - será não-cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada 

operação com aquele incidente nas etapas anteriores; 
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III - não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios 

tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito 

presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou 

indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da 

alíquota nominal; 

 

IV - não incidirá sobre as exportações, assegurada a manutenção dos 

créditos; 

 

V - os débitos e créditos serão escriturados por estabelecimento e o imposto 

será apurado e pago de forma centralizada; 

 

VI - terá três alíquotas, principal, reduzida e ampliada, que serão 

nacionalmente uniformes para todos os bens, serviços e direitos;  

 

VII – não integrará sua base de cálculo o próprio imposto e o imposto de que 

trata o art. 154, III. 

 

§ 2º A lei complementar referida no caput criará o comitê gestor nacional, 

composto por representantes das administrações tributárias estadual, distrital e 

municipal, a quem caberá: 

 

I - editar o regulamento do imposto, o qual será uniforme em todo o território 

nacional; 

 

II - gerir a arrecadação centralizada do imposto e a distribuição da receita por 

ente federado; 

 

III - estabelecer os critérios e diretrizes para a atuação concorrente e 

coordenada dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na fiscalização do 

imposto; 

 

IV - representar, judicial e extrajudicialmente, os Estados, o Distrito Federal e 



10  

os Municípios nas matérias relativas ao imposto, exercida de forma coordenada 

pelos procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que 

respeita à representação judicial, e exercida de forma coordenada pelos 

procuradores e auditores fiscais dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, no que respeita à representação extrajudicial, inclusive quanto à 

atividade de cobrança, mediação e transação do IBS; 

 

JUSTIFICATIVA: Conjuntamente com os Procuradores, será de extrema valia 

a participação dos Auditores Fiscais na representação extrajudicial dos 

interesses dos entes tributantes em matéria de IBS, no sentido de empreender 

gestões para resolver os conflitos do imposto, antes mesmo do ajuizamento da 

ação competente, adotando práticas modernas de mediação conciliatória com 

os contribuintes e, sendo o caso, instaurar políticas de cobrança que irão 

acompanhar o lançamento até mesmo antes de sua formalização, percorrendo 

todos os seus graus de discussão administrativa. 

 

V - disciplinar o processo administrativo tributário, apenas no que diz respeito 

ao estabelecimento das normas gerais, nos termos do art. 146, III, “b”. 

 

JUSTIFICATIVA: A disciplina total - normas gerais e específicas - dos temas 

relacionados com o processo administrativo tributário poderá trazer dificuldades 

para Estados e Municípios heterogêneos, diferentes no porte, estrutura 

administrativa, aparelho fazendário, pessoal especializado, avanço tecnológico 

e peculiaridades econômicas regionais, de tal sorte que uma norma única sobre 

processo administrativo fiscal, aplicável a todos os entes tributantes, poderá até 

mesmo inviabilizar a própria discussão administrativa do IBS, por falta de 

condições de se atender as exigências contidas numa única lei. 

Inevitavelmente, tais carências, muito comuns em entes de menor porte, 

acabarão ocasionando a nulidade dos lançamentos ou a perpetração de 

iniquidades contra os contribuintes. Neste cenário, processos administrativos 

acabarão paralisados e abandonados nas repartições dos entes que não 

consigam atender as exigências numa única lei disciplinando o rito. Questões 

como representação paritária adaptada às necessidades regionais, processo 

eletrônico, cumprimento de diligências, dentre outras, não poderão ser 
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enfrentadas a contento por todos os sujeitos ativos e contribuintes do IBS. Só 

para ficar num exemplo, a representação paritária de um ente federativo 

eminentemente rural não poderá ser a mesma daquele ente que possua 

tecnologia de ponta e seja altamente industrializado. 

Por outro lado, normas gerais harmonizadoras são muito bem vindas, a 

exemplo de número mínimo e máximo de instâncias, padronização de prazos, 

previsão única de tipos recursais, de modo que a proposição ganhará muito mais 

força se o Comitê Gestor Nacional (CGN) se encarregar de elaborar as normas 

gerais e concentre uma última instância recursal administrativa, no intuito de dar 

uniformidade às decisões administrativas acerca do IBS. Por ser um tributo 

caracterizado pela extrema simplificação de controles e procedimentos, com o 

fim das excepcionalidades e incentivos fiscais, espera-se que não haja 

sobrecarga de processos no CGN, até porque as decisões poderão ser 

sumuladas. Já as normas específicas poderão ser tratadas localmente, de 

acordo com as necessidades de cada pessoa federativa. 

 

VI - definir os bens, serviços e direitos sobre os quais serão aplicadas as 

alíquotas reduzida e ampliada.  

 

§ 3º  A lei complementar de que trata o caput disporá, ainda, sobre o quórum 

de deliberação do comitê gestor nacional e a forma pela qual os representantes 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios no referido comitê gestor serão 

escolhidos pelos governadores e prefeitos municipais. 

 

§ 4º  Nas operações interestaduais e intermunicipais, o imposto pertencerá ao 

Estado de destino. 

 

§ 5º  Excetua-se do disposto no inciso III do § 1º a devolução parcial, mediante 

mecanismos de transferência de renda, do imposto recolhido pelos contribuintes 

de baixa renda, nos termos da lei complementar referida no caput. 

 

Art. 159. .................................................................... 

 

IV – do produto da arrecadação do imposto sobre a importação de produtos 
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estrangeiros, cinquenta por cento aos Estados e ao Distrito Federal, 

proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos primários 

e semielaborados, observado o § 5º.   

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

 

§ 5º  Os Estados entregarão aos respectivos municípios vinte e cinco por cento 

dos recursos que receberem nos termos do inciso IV, observados os critérios 

estabelecidos no art. 158, parágrafo único. 

 

Art. 162-A. A distribuição da receita do imposto sobre bens, serviços e direitos 

para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tomará por base os 

seguintes percentuais: 

 

I - aos Estados e Distrito Federal, 46,9% (quarenta e seis inteiros e nove 

décimos por cento);  

II - aos Municípios, 27% (vinte e sete por cento);  

III - à União, 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento);  

IV – ao Fundo de Compensação de Perdas e ao Fundo de Desenvolvimento 

Regional, de que trata o art. 162-B, 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento), 

observado o disposto no § 2º deste artigo. 

 

§ 1º Para efeitos do disposto no caput, a receita do imposto sobre bens, 

serviços e direitos será distribuída entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, proporcionalmente ao saldo líquido entre débitos e créditos do 

imposto atribuível a cada ente, nos termos da lei complementar a que se refere 

o art. 156-A. 

 

§ 2º  Do montante resultante da aplicação do percentual previsto no inciso IV 

do caput deste artigo deve ser destinado ao Fundo de Compensação de Perdas 

de que trata o art. 162-B o valor necessário ao cumprimento de sua finalidade, 

cabendo o restante, se houver, ao Fundo de Desenvolvimento Regional. 

 

Art. 162-B. Ficam instituídos os seguintes fundos, constituídos por parte dos 

recursos do produto da arrecadação do imposto seletivo de que trata o art. 154, 
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III e do imposto sobre bens, serviços e direitos de que trata o art. 156-A: 

 

I - Fundo de Desenvolvimento Regional, destinado aos Estados e ao Distrito 

Federal, com o objetivo de reduzir as desigualdades econômicas e regionais; 

 

II - Fundo de Compensação de Perdas, destinado aos Estados e ao Distrito 

Federal, com o objetivo de compensar as perdas de receitas tributárias 

decorrentes da implementação da regra prevista no § 4º do art. 156-A. 

 

Parágrafo único. Lei Complementar regulamentará os fundos previstos neste 

artigo. 

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

 

 

SEÇÃO VII 

 

Da Administração Tributária 

 

Art. 162-C. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios são atividades essenciais ao funcionamento do Estado, e gozam 

de autonomia administrativa, financeira e funcional, incumbindo-lhes o 

financiamento do Estado, por meio do ingresso das receitas. 

 

§ 1° Lei complementar, de iniciativa do Poder Executivo, estabelecerá as normas 

gerais aplicáveis às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, dispondo, inclusive, sobre direitos, deveres, garantias e 

prerrogativas dos ocupantes dos cargos de suas carreiras 

específicas, mencionadas no inciso XXII do caput do artigo 37 da Constituição 

Federal. 

 

§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerão, por lei, 

normas específicas para a organização de suas administrações tributárias, 

observadas as disposições previstas na lei complementar de que trata o parágrafo 

anterior. 



14  

 

§ 3° A autoridade administrativa tributária de que trata este artigo é o integrante das 

carreiras de tributação, fiscalização e arrecadação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e municípios e seus congêneres, que exerçam atividades típicas e 

exclusivas de Estado. 

 

§ 4° Às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios são asseguradas a iniciativa de suas propostas orçamentárias dentro dos 

limites estabelecidos nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias. 

 

§ 5° Para a realização das suas atividades será assegurado às administrações 

tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, percentual 

sobre o produto da sua arrecadação, nos termos do art. 167, IV e outras fontes 

estabelecidas em lei. 

 

§ 6° É assegurada aos membros das administrações tributárias da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a percepção de parcela remuneratória 

vinculada ao desempenho institucional. 

 

§ 7° À autoridade administrativa tributária mencionada neste artigo, aplica-se, como 

limite remuneratório, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Art. 162-D. Fica criado o Comitê Gestor da Administração Tributária Nacional, 

composto por representantes da administração tributária estadual, distrital e 

municipal para administrar e coordenar, de modo integrado, as atribuições previstas 

no presente artigo, cabendo-lhe estabelecer, nos termos de lei complementar: 

 

I - a instituição de regulamentações e obrigações acessórias unificadas, em âmbito 

nacional, e a harmonização e divulgação de interpretações relativas à legislação: 

 

II - a gestão compartilhada de banco de dados, cadastros, sistemas de contas e 

informações fiscais referentes aos tributos estaduais, distritais e municipais; 
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III - a emissão de diretivas gerais para as autoridades tributárias estaduais, distritais 

e municipais; 

 

IV - a coordenação de fiscalizações integradas em âmbito nacional, bem como a 

arrecadação, cobrança e distribuição de recursos aos entes federados; 

 

V - os procedimentos a serem adotados para a implantação e funcionamento da 

Escola Nacional de Administração Tributária, visando a capacitação, formação e 

aperfeiçoamento, em âmbito nacional, das autoridades tributárias; 

 

VI - a forma pela qual seus dirigentes serão escolhidos pelos governadores dos 

Estados e Distrito Federal, prefeitos das capitais e demais Municípios. 

 

 

JUSTIFICATIVA: Os agentes políticos nacionais já perceberam há muito 

tempo que os agentes do fisco nacional, não importa a esfera de poder que atuem, 

exercem papel fundamental no engrandecimento da República.  

Como se sabe, a res publica, traduzida na coisa pertencente a todos, merece 

zelo especial dos governantes e servidores, dos quais os integrantes do fisco 

ganham proeminência. 

Isto, aliás, já está reconhecido na Constituição Federal, designadamente nos 

arts. 37, XVIII, XXII e 237, só para ficar nestas disposições, pelo que já é passado o 

momento de conferir o tratamento constitucional adequado aos componentes dos 

fiscos nacionais. 

Neste sentido, replica-se aqui na íntegra a proposta já contida na PEC 110, 

ora em tramitação no Senado, na qual se abraçam atribuições que buscam reiterar 

para os agentes do fisco a condição incontestável de carreira típica de Estado. 

Portanto, abre-se uma seção no Diploma Constitucional, onde estão 

inseridas, entre outros aspectos, a autonomia das administrações tributárias, a 

concepção da autoridade administrativa tributária e a criação do Comitê Gestor da 

Administração Tributária Nacional. 

A proposição do IBS é apenas o primeiro passo para se mudar a forma de 

pensar o tributo no país. Com o auxílio da tecnologia, algoritmos e inteligência 

artificial, os servidores do fisco passarão para um outro patamar de auditoria, a 
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examinar outras formas de sonegação, onde expressões como fake company, deep 

net e false credit serão muito usadas no cotidiano. A persecução virtual em trilhas 

desconhecidas das transações com bens e serviços – não esquecendo os 

intangíveis – exigirão desta autoridade administrativa tributária um grau de 

especialização enorme para enfrentamento das evasões fiscais. 

A inserção destes dispositivos apenas dá ordem constitucional a uma 

categoria que necessitará de apoio político e da sociedade para exercer sua missão 

constitucional com eficiência. 

 
 

 

 

Art. 167. ................................................................... 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 

referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 

públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 

realização de atividades da administração tributária, como determinado, 

respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, as destinações previstas 

no parágrafo único do art. 154, e a prestação de garantias às operações de 

crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o 

disposto no § 4º deste artigo; 

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

 

Art. 198. ................................................................... 

§ 2º  .......................................................................... 

 

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se referem os arts. 155 e 156-A e dos recursos de que tratam os 

arts. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 

transferidas aos respectivos Municípios;  

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 

dos impostos a que se referem os arts. 156 e 156-A e dos recursos de que tratam 

os arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º. 



17  

................................................................................ .”. (nr) 

 

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com 

os seguintes artigos alterados ou acrescidos: 

 

“Art. 92-B. Em razão do disposto no art. 40 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, é garantido à Zona Franca de Manaus tratamento 

tributário favorecido pelo prazo estabelecido nos arts. 92 e 92-A deste Ato, não 

se lhe aplicando o inciso III do § 1º do art. 156-A da Constituição Federal. 

 

§ 1º  A lei complementar de que trata o art. 156-A da Constituição Federal 

estabelecerá, para as empresas instaladas ou que vierem a se instalar na Zona 

Franca de Manaus, os instrumentos necessários à manutenção de vantagem 

competitiva existente na data da promulgação da Emenda Constitucional nº 

(.../...), decorrente da legislação dos tributos extintos. 

 

§ 2º  O imposto sobre bens, serviços e direitos incidente nas operações 

interestaduais originadas na Zona Franca de Manaus será partilhado entre as 

unidades federadas de origem e de destino, nos termos da lei complementar de 

que trata o art. 156-A da Constituição Federal, somente se aplicando o disposto 

no seu § 4º quando esgotado o prazo referido no caput deste artigo. 

 

§ 3º  Fica garantida ao Estado do Amazonas e aos municípios situados na 

Zona Franca de Manaus, durante o prazo previsto no caput deste artigo, a 

transferência de recursos, atualizados monetariamente, equivalentes às perdas 

da receita própria dos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156, III, da 

Constituição Federal, decorrentes de sua redução ou extinção.  

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

 

 

Art. 115. Projeto de lei, de iniciativa exclusiva de três quintos dos 

Governadores de Estados e Distrito Federal, relativo à lei complementar a que 

se refere o art. 156-A da Constituição Federal, será enviado ao Congresso 

Nacional, no prazo de cento e oitenta dias contados da publicação desta emenda 
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constitucional, e terá sua discussão e votação iniciadas no Senado Federal. 

 

Parágrafo único. A lei complementar a que se refere o art. 156-A da 

Constituição estabelecerá prazos para:  

 

I - a indicação dos representantes dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

que integrarão o comitê gestor nacional a que se refere o § 3º do art. 156-A da 

Constituição Federal;  

 

II - a publicação, pelo comitê gestor nacional, do regulamento do imposto a 

que se refere o art. 156-A da Constituição Federal. 

 

Art. 116. Para fins do disposto nos arts. 117 e 118 deste Ato, considera-se 

ano de referência: 

 

I - o ano em que for publicado o regulamento do imposto a que se refere o art. 

156-A da Constituição, caso a publicação ocorra até 30 de junho; 

 

II - o ano subsequente àquele em que for publicado o regulamento do imposto 

a que se refere o art. 156-A da Constituição, caso a publicação ocorra após 30 

de junho. 

 

Art. 117. No primeiro e no segundo anos subsequentes ao ano de referência: 

 

I - o imposto sobre bens, serviços e direitos será cobrado com aplicação da 

alíquota de 1% (um por cento); 

II - as alíquotas das contribuições a que se referem o art. 195, I, alínea “b” e 

IV da Constituição Federal serão reduzidas em montante equivalente à 

estimativa de receita do imposto sobre bens, serviços e direitos decorrente da 

aplicação do disposto no inciso I. 

 

§ 1º  As alíquotas a que se refere o inciso II do caput serão fixadas pelo 

Senado Federal com base em estudo técnico elaborado pelo Tribunal de Contas 

da União, não podendo ser alteradas no período referido no caput. 
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§ 2º  A receita do imposto a que se refere o inciso I do caput será repassada 

exclusivamente à União e destinada à seguridade social, observado o disposto 

no art. 76 deste Ato. 

 

Art. 118. Do terceiro ao nono anos subsequentes ao ano de referência, as 

alíquotas dos impostos a que se referem os arts. 153, IV, 155, II e 156, III, das 

contribuições a que se referem o art. 195, I, alínea “b” e IV, e da contribuição 

para o Programa de Integração Social, a que se refere o art. 239, todos da 

Constituição, serão progressivamente reduzidas, sendo fixadas nas seguintes 

proporções das alíquotas previstas nas respectivas legislações:  

 

I - 7/8 (sete oitavos) no terceiro ano;  

II - 6/8 (seis oitavos) no quarto ano;  

III - 5/8 (cinco oitavos) no quinto ano;  

IV - 4/8 (quatro oitavos) no sexto ano;  

V - 3/8 (três oitavos) no sétimo ano;  

VI - 2/8 (dois oitavos) no oitavo ano;  

VII - 1/8 (um oitavo) no nono ano.  

 

Parágrafo único. No fim do nono ano subsequente ao ano de referência, os 

tributos referidos no caput deste artigo serão extintos. 

 

Art. 119. Do terceiro ao décimo ano subsequentes ao ano de referência, as 

alíquotas do imposto sobre bens, serviços e direitos serão fixadas de modo a 

compensar, no mínimo: 

 

I - no caso da União, a redução da receita do imposto a que se refere o art. 

153, IV, das contribuições a que se referem o art. 195, I, alínea “b” e IV, e da 

contribuição para o Programa de Integração Social, a que se refere o art. 239 da 

Constituição, deduzindo-se deste valor o aumento da receita do imposto a que 

se refere o art. 154, III da Constituição; 

II - no caso dos Estados, a redução da receita do imposto a que se refere o 

art. 155, II da Constituição; 
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III - no caso dos Municípios, a redução da receita do imposto a que se refere 

o art. 156, III da Constituição; 

IV – no caso do Distrito Federal, a redução da receita dos impostos a que se 

referem os arts. 155, II e 156, III da Constituição. 

 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput e seus incisos, as alíquotas 

serão fixadas com base na arrecadação, em períodos anteriores, dos tributos 

mencionados no caput do art. 118 e do imposto sobre bens, serviços e direitos, 

sendo admitida a correção de eventuais desvios quando da fixação das alíquotas 

de referência relativas ao ano subsequente.” 

 

Art. 3º Se, no prazo de cento e oitenta dias contados da promulgação desta 

Emenda, não for publicada a lei complementar necessária à instituição do 

imposto de que trata o art. 156-A, os Estados e o Distrito Federal, mediante 

convênio celebrado, nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 

1975, observado o quórum previsto no art. 115 do Ato da Disposições 

Constitucionais Transitórias, fixarão normas para regular a matéria até que a lei 

complementar mencionada seja publicada, ficando os Municípios autorizados a 

participarem da elaboração das citadas normas, através das entidades nacionais 

representativas dos seus interesses e disciplinada em ato do Confaz. 

 

JUSTIFICATIVA: Melhor usar o verbo publicar do que editar porque com o 

primeiro fica bem claro que se a lei complementar não for publicada, podem os 

Estados – com a assessoria dos representantes nacionais dos Municípios – 

celebrar Convênio regulando transitoriamente o IBS. O verbo editar, para os fins 

pretendidos, não é o mais adequado, pois pode suscitar interpretações diversas 

e desnecessárias. 

. 

 

Art. 4º Ficam revogados, a partir do décimo ano subsequente ao ano de 

referência, os seguintes dispositivos: 

 

I - da Constituição Federal: arts. 153, IV e § 3º; 155, II e §§ 2º a 5º; 156, III e 

§ 3º; 158, IV e parágrafo único; 159, II e §§ 2º e 3º; 161, I; e 195, I, alínea “b”, IV 
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e §§ 12 e 13; 

II - do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: art. 91. 

 

 


