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1. INTRODUÇÃO 

 

A reforma tributária, depois de décadas de estagnação e atraso 

em relação a países de menor desenvolvimento jurídico e econômico 2 , 

finalmente deve sair do papel. 

Mesmo sem o encaminhamento definitivo da Reforma da 

Previdência (PEC 6/19), há alguns meses que o assunto vem tomando conta 

dos bastidores políticos e dos operadores do direito. Segundo o deputado 

Hildo Rocha (MDB-MA), presidente da comissão especial que analisa o tema, 

o projeto deverá chegar ao Plenário da Câmara dos Deputados ainda em 

outubro do corrente ano, com ou sem a aprovação do PEC 6/193. 

Ainda que a justiça fiscal, a capacidade contributiva e a 

igualdade – como princípios e, portanto, estados ideais a serem buscados – 

apontem que um sistema de tributação sobre o patrimônio e renda seja 

preferencial, parece ser unanimidade entre o legislativo e executivo que uma 

reforma no sistema de tributação sobre o consumo, com o objetivo de tornar 

mais eficaz a arrecadação e simplificar as obrigações acessórias dos 

contribuintes, seja o mais necessário no atual momento do país. 

Primeiramente, é necessário esclarecer que, no cenário político, 

há quatro projetos principais que deverão entrar na pauta do legislativo, seja 

direta – por meio de análise concreta do documento pelo Congresso – ou 

indiretamente – através da adoção de ideias para aprimorar a proposta 

escolhida para votação. 
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Na curta análise que se pretende fazer por meio deste 

discorrido, o enfoque será as principais mudanças objetivadas pelo PEC 

45/2019, apresentado pelo Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi 

(MDB-SP). Tal opção decorre de três fatores principais: (i) o presidente da 

Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) apoia o projeto, o que 

certamente lhe dá vantagem na celeridade de tramitação e facilidade de 

aprovação; (ii) há maturidade, no sentido de tempo de desenvolvimento e 

abrangência; e (iii) a proposta do Governo, encabeçada pelo Secretário 

Especial da Receita Federal, Marcos Cintra, ainda não está finalizada.  

De qualquer forma, caso as demais propostas avancem, 

certamente serão analisadas neste espaço. 

Sendo assim, com a finalidade de fomentar tão importante 

debate, que deve ser acompanhado de perto pelos operadores jurídicos, 

serão abordados nos itens a seguir, de forma objetiva e simples, as principais 

colunas estruturantes do PEC 45/2019. 

 

2. ESTRUTURA DO IBS 

2.1. Elementos Fundamentais. 

 

Em sua base, o PEC 45/2019 possui a intenção de substituir 

progressivamente cinco tributos atualmente incidentes sobre bens e serviços 

(PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por um imposto de valor agregado (IVA), 

denominado Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), cuja receita seria 

distribuída entre os entes federados.  Haveria, de forma complementar e com 

a finalidade de atingir fenômenos de incidência que gerem externalidades 

negativas (p. ex.: fumo e bebidas alcoólicas), a possibilidade de 

implementação de imposto seletivo. 

Nesse sentido, a redação constitucional, caso aprovada, 

preveria a possibilidade de instituição de um imposto de características 

eminentemente arrecadatórias, conforme será visto ao decorrer do presente 

ensaio (art. 152-A), bem como de “impostos seletivos, com finalidade 

extrafiscal, destinados a desestimular o consumo de determinados bens, 

serviços ou direitos” (art. 154, III).  



Além das questões fundamentais previstas no PEC, a mudança 

é acompanhada por um projeto de lei complementar que dispõe sobre 

algumas questões gerais de “menor” importância e as especificidades do 

imposto. Houve uma preocupação do Centro de Cidadania Fiscal, idealizador 

do projeto, de tornar mais enxuto o texto constitucional, sob a justificativa de 

que as rápidas alterações e avanços da economia digital exigiriam uma maior 

flexibilidade da legislação para as respectivas adequações. 

Também é importante anotar que um dos principais objetivos da 

política a ser implementada, além da simplificação do método de 

arrecadação, é a eliminação de distorções existentes no atual Sistema 

Tributário Nacional4. O entendimento desta finalidade se mostra importante 

para que se compreendam as principais mudanças trazidas pelo regime e se 

possibilite uma real análise crítica. 

Iniciando pelo fato gerador, o IBS possui ampla base de 

incidência, consistindo em todas as operações onerosas com bens tangíveis 

e intangíveis, abrangendo as locações, licenciamentos e cessão de direitos, 

além dos serviços. 

A base de cálculo seria o valor da operação, excluindo o 

montante do tributo incidente (incidência por fora), tendo como método de 

apuração o sistema não cumulativo. Isto é, o recolhimento deverá ocorrer 

sobre a diferença do imposto incidente nas vendas em comparação com 

aquele incidente sobre as compras. 

Apesar de constar um sistema de crédito financeiro, o qual 

impõe a geração de crédito sobre todos os bens e serviços utilizados na 

atividade empresarial, continuaria a haver o não reconhecimento dos 

dispêndios não relacionados à atividade empresarial exercida – de forma 

similar à regra geral da dedutibilidade do IRPJ. 

No que se refere às alíquotas, o projeto sugere a existência de 

percentual único, incidente de maneira uniforme sobre os fenômenos 

econômicos. A justificativa é centrada na ideia de simplificação do novo 

ordenamento, eliminando eventuais distorções causadas pelas classificações 
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dos bens e serviços que eram rotineiramente judicializadas. Há, da mesma 

forma, um ideal de segurança jurídica que permeia a ideia, no sentido de 

permitir ao contribuinte entender a efetiva incidência tributária sobre a 

operação empresarial. 

Este ponto específico leva a dois questionamentos de suma 

importância. O primeiro se refere à extinção do princípio da seletividade, 

previsto atualmente no sistema e que determina a progressividade da 

alíquota em decorrência da essencialidade do produto: quanto mais 

supérfluo, maior a carga incidente. 

Corolário da capacidade contributiva, o método busca diminuir 

os efeitos negativos da tributação sobre o consumo, tributando de menor 

forma bens essenciais, como a cesta básica. Deixando de abordar a 

discussão da real implementação do sistema – há divergências considerando 

as alíquotas altíssimas de bens essenciais, como combustíveis e energia 

elétrica –, é válido o debate sobre a eventual oneração excessiva do IBS 

sobre os contribuintes de baixo poder aquisitivo. 

A segunda reflexão se refere à possibilidade de distorção 

substancial da forma de tributação no decorrer do processo legislativo. A 

preocupação decorre dos diversos setores econômicos que atualmente se 

beneficiam de alíquotas diminutas, os quais possuem forte influência no 

Congresso e devem tentar implementar, se não impedimentos à aprovação, 

alterações que diminuam eventuais perdas diretas. 

Logicamente, o tratamento desigual de setores e produtos que 

eventualmente sejam previstos na legislação deverá passar pelo crivo do 

judiciário, por meio da Corte Constitucional. Conforme leciona Humberto 

Ávila, toda a medida que afaste a igualdade deve possuir um “ônus 

argumentativo superior”, sendo necessariamente constituída por uma 

finalidade constitucional. Esta, por sua vez, deve possuir uma relação de 

causalidade fundada (comprovada empiricamente) e conjugada (deve ser a 

melhor possível) com o elemento de comparação5. 

Não basta ao legislativo, portanto, justificar uma menor alíquota 

para determinado produto em virtude de elementos estritamente políticos. 
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Deve demonstrar que a exceção busca uma finalidade positivada na 

constituição e, além disso, que a mudança é a melhor forma de se atingir o 

ideal selecionado. 

A linha de pensamento segue no tocante às isenções e regimes 

especiais, que são coibidos por dicção expressa do PEC. Os objetivos 

extrafiscais, atualmente buscados por meio de concessões de incentivos no 

sistema tributário, seriam garantidos por meio da implementação de outras 

políticas de redistribuição, de preferência não tributárias. 

São mudanças substanciais que, como alertado, possuirão um 

difícil processo de sabatina legislativa. 

 

2.2. Competências Tributárias e Sujeição Ativa. 

 

Um dos temas mais sensíveis da reforma tributária e que 

certamente deve ser amplamente debatido, é a questão das competências 

tributárias. 

Afinal, atualmente, Estados e Municípios possuem 

independência arrecadatória e regulamentar para os tributos de suas 

competências. Considerando que o IBS extinguiria as principais fontes de 

renda desses entes (ISS e ICMS), o tema é extremamente delicado e tem 

recebido críticas por uma suposta quebra do pacto federativo6. 

No entanto, é importante frisar que o IBS oferece um sistema de 

discricionariedade relativa, objetivando não quebrar de maneira absoluta a 

mencionada autonomia. Explica-se: a alíquota seria uniforme dentro de cada 

ente federativo, porém, cada estado e município, dentro de uma margem, 

poderia determinar aquela que melhor lhe conviesse – e que resultaria, 

portanto, em receita específica e própria daquele ente. 

Em outras palavras, dentro da composição da alíquota total do 

imposto, haveria uma parcela específica destinada aos fiscos “regionais”, de 

forma a manter a autossuficiência financeira exigida pelo pacto federativo. 
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Quanto à sujeição ativa nas operações interestaduais ou 

intermunicipais, seja o destinatário contribuinte ou não, a arrecadação seria 

feita pelo Município e Estado de destino do bem ou serviço – no entanto, para 

suavizar a mudança, o sistema de destino seria gradualmente implementado 

pelo período de transição de 50 anos, de forma independente em relação à 

transição do tributo em si. Em resumo, as mudanças seriam realizadas 

progressivamente em oito anos para os contribuintes (vide-se o item 2.4), e 

em meio século para os fiscos. 

 

2.3. E o SIMPLES? 

 

O Simples Nacional, sistema simplificado de apuração tributária 

que visou incentivar o pequeno e microempreendedor, possui relação direta 

com os tributos que seriam futuramente extintos, já que os incluía em sua 

base única. 

O PEC 45/2019 dispõe, em consideração dessas premissas, de 

duas opções às empresas optantes por este regime especial. Na primeira, o 

SIMPLES seria mantido de forma idêntica, substituindo-se apenas a menção 

aos tributos futuramente extintos ao IBS e mantendo a destinação das 

receitas da mesma forma adotada atualmente. Nessa linha, seria vedada a 

apropriação de crédito do novo imposto ou a transferência de créditos. 

O segundo caminho seria a adoção do regime normal do IBS, 

em seu formato de crédito e débito. No entanto, o sistema seria dividido em 

duas alíquotas principais: as relativas ao PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI, que 

sofreriam a transição para o novo modelo; e aquela relativa ao IRPJ, CSLL e 

contribuição patronal ao INSS, que se manteriam no SIMPLES com as 

previsões atualmente existentes. 

 

2.4. Período de Transição. 

  

Com o objetivo de evitar maiores prejuízos decorrentes do fator 

“mudança”, o que de fato é de suma importância para o sucesso do modelo, 

a atual proposta conta com um período de transição progressiva no decorrer 

de 10 anos. 



Nesse sentido, o IBS seria implementado com uma alíquota 

diminuta, na casa de 1%, compensando-se proporcionalmente com a 

redução na alíquota da Cofins. Este primeiro estágio, com duração de dois 

anos, também almeja esclarecer o efetivo potencial arrecadatório do imposto. 

A transição continuaria com um período de oito anos, no qual 

haveria o crescimento uniforme da alíquota do novo imposto, em 

contraposição à diminuição da incidência, também linear, dos tributos que 

pretende substituir. 

De forma ilustrativa, o período poderá ser representado pelo 

seguinte gráfico7: 

 

 

Ao final dos 10 anos, portanto, haveria a extinção do PIS, da 

Cofins, do IPI, do ICMS e do ISS, permanecendo em substituição o IBS. 

 

3.    CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

  

A necessidade de se alterar o complexo Sistema Tributário Nacional é 

unanimidade entre os setores do país. Todavia, a forma de mudança, 

considerando o capital político para aprovação de uma emenda constitucional 

de tamanha substância, bem como os gigantescos efeitos da transição de um 
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modelo de arrecadação, deve ser estudada, esmiuçada e debatida, para que 

supostas soluções não criem novos entraves. 

Com o objetivo de fomentar o debate sobre o PEC 45/2019, o presente 

ensaio buscou traçar os principais pontos estruturantes do modelo do IBS e 

do imposto seletivo complementar. 

Trata-se, portanto, de imposto de valor agregado, com alíquota única 

em relação aos fenômenos econômicos, de competência da União, porém, 

com gestão conjunta entre os entes federativos. Possuiria sistema de crédito 

e débito financeiros, desde que as atividades e dispêndios sejam 

relacionados à atividade exercida pela empresa. 

O período de transição seria dividido de duas formas: em relação à 

arrecadação, seriam 10 anos de substituição progressiva dos tributos 

incidentes sobre bens e serviços para o IBS. No que se refere à destinação 

da arrecadação, os entes federativos teriam os efeitos suavizados ao longo 

de 50 anos, em decorrência das mudanças para o princípio da destinação. 

     


