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As questões tributárias encontram-se no foco de atenção dos pro-

ponentes das modificações. Conforme visto na primeira parte desta obra, 

foram identificadas 21.499 propostas de modificação em dispositivos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) em 

todas as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) apresentadas no 

período entre os anos de 1988 e 2017. Cabe ressaltar aqui que há 1.002 

propostas de modificações referentes à repartição das receitas tributárias, 

número este que somente fica atrás das propostas atinentes ao proces-

so legislativo (1.100) e à segurança pública (1.224). Propostas apresentan-

do como objeto os dispositivos referentes aos impostos dos Estados e do 

Distrito Federal também merecem destaque, visto que vêm logo após as 

propostas tocantes à repartição das receitas tributárias, totalizando 941. 

Estes dados permitem alçar a tributação ao patamar de um dos quatro 

“macrotemas” recorrentes nas PECs analisadas. Cerca de 17% do total das 

propostas de modificações apresentadas estão contidas no título referente 

à tributação e orçamento.

A presente análise tem por objeto as PECs que tenham como foco a 

instituição do Imposto sobre Valor Agregado ou Adicionado (IVA) no plano 

federal (IVA-F). O dispositivo utilizado para investigação foi o art. 153 da 

CRFB/1988, que trata dos impostos da União Federal. A partir da busca 

realizada, foram identificadas 28 PECs vinculando alguma modificação a 

este artigo. Destas 28, somente três delas preveem a criação de um IVA-F, a 

saber: i) PEC nº 31/2007, ii) PEC nº 382/2009 e iii) PEC nº 233/2008.

No anseio de sistematizar minimamente a breve análise que ora se 

apresenta a fazer das propostas identificadas em torno do IVA-F, optou-se 

por proceder a partir dos seguintes pontos de atenção: a) o fato gerador da 

obrigação tributária; b) quais os tributos englobados na proposta, os quais 

serão substituídos pelo IVA-F; c) se o modelo proposto é não cumulativo; 

d) se há direito a crédito referente ao imposto pago nas operações anterio-

res; e) se incide nas importações, exportações e movimentação financeira; 

f) se há manutenção ou extinção do Imposto sobre Produtos Industriali-

zados (IPI), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

Imposto sobre Serviço (ISS), Programa de Integração Social (PIS) e Con-

tribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); e g) como 
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se dá a repartição da receita resultante da arrecadação do IVA-F. Após esta 

breve análise descritiva, far-se-á um breve comentário técnico acerca do 

IVA, a partir da sua experiência internacional já consolidada, culminando 

com uma breve tomada de posição com relação à viabilidade de sua insti-

tuição no Sistema Tributário Nacional.   

A PEC nº 31/2007 apresenta, como principais pontos conectados à 

presente proposta de análise, i) a unificação e nacionalização da legislação 

do ICMS, ii) a transformação do PIS/Programa de Formação do Patrimô-

nio do Servidor Público (PASEP) e da COFINS em um único imposto fede-

ral com a mesma hipótese de incidência das referidas contribuições, iii) o 

aproveitamento recíproco de créditos acumulados do ICMS, do IPI, do ISS 

e do imposto que substituirá o PIS/PASEP e a COFINS e iv) a transforma-

ção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) em 

uma contribuição permanente, com caráter primordialmente fiscal. 

Os impostos não cumulativos sobre a produção e o consumo (IPI, 

ICMS, ISS e o imposto federal que substituirá o PIS/PASEP e a COFINS) 

constituirão um “Sistema de Integração Tributária” (SIT). Através dele, o 

crédito fiscal não aproveitado na apuração de qualquer um desses impos-

tos poderá ser utilizado para reduzir o pagamento de outro imposto in-

tegrante do SIT. Os impostos integrantes do SIT seguirão a lógica da não 

incorporação de imposto na base de cálculo de outro, ressalvadas as hipó-

teses previstas em lei complementar. A proposta pretende, no detalhe, a) 

integrar as estruturas operativas do IPI, do ICMS, do ISS e do imposto que 

substituirá o PIS/PASEP e a COFINS; b) “conduzi-los aos parâmetros da 

tributação sobre o valor agregado”; c) “mantê-los, porém, sob a titularida-

de das atuais esferas políticas detentoras das respectivas competências”; 

d) “conceber uma forma criativa de IVA brasileiro, mais viável, porquanto 

renuncia a tumultuar o equilíbrio das competências distribuídas entre os 

entes da Federação, deixando de obedecer servilmente ao modelo do IVA 

nacional vigente em países de regime político unitário”; e) “tornar possí-

vel um IVA comparável tecnicamente aos precedentes praticados hoje em 

cerca de 140 países do mundo, embora fragmentado em tributos compo-

nentes de titularidades diversas dentro de nossa peculiar estrutura política 

federativa”; f) “manter, sem maiores transtornos e com poucas alterações, a 
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estrutura tributária brasileira incidente sobre a base consumo mais ou me-

nos como se encontra hoje, porém, funcionando, no nível da contabilidade 

empresarial, como um único e verdadeiro IVA”. Por fim, a PEC não altera o 

equilíbrio na repartição das receitas tributárias entre União, Estados, Dis-

trito Federal e Municípios, exceto em relação a 2% das receitas do Imposto 

de Renda (IR) e do IPI.

Observa-se que a PEC nº 31/2007 contempla um formato de IVA pe-

culiar, diverso daqueles praticados na experiência internacional. Chama a 

atenção que a proposta mantém os impostos hoje incidentes sobre a pro-

dução e o consumo, aliado a um novo imposto em substituição ao PIS e a 

COFINS, mas sem extingui-los, ao menos não expressamente. Prevê, por ou-

tro lado, a integração da sua estrutura operativa, sem, entretanto, sinalizar 

como fará isso. Causa estranheza o fato de pretender fazer a migração des-

tes impostos para a estrutura do IVA, mas os mantendo sob a titularidade 

de competência hoje existente para eles. Em outras palavras, o proponente 

deseja o IVA, mas mantendo os inúmeros tributos hoje incidentes sobre a 

produção e o consumo, de modo a não afetar o equilíbrio das competências 

tributárias hoje inerentes ao pacto federativo brasileiro. Dessa forma, a pro-

posta mais parece complicar do que simplificar a sistemática de tributação 

sobre a produção e o consumo e não institui efetivamente o IVA.

A PEC nº 382/2009 prevê a instituição do IVA federal. No entanto, man-

tém o atual ICMS, que passa a ser unificado por uma legislação nacional, be-

neficiando os Estados com alíquotas uniformes. Este modelo incide sobre 

operações onerosas com bens ou serviços, ainda que se iniciem no exterior. 

Prevê que será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação com o montante cobrado nas anteriores, nos termos da lei. Será 

assegurado o crédito relativo às operações com bens e serviços empregados, 

usados ou consumidos na atividade econômica. Por fim, incide nas importa-

ções e não incide nas exportações e na mera movimentação financeira.

Vale destacar que este modelo previsto na PEC nº 382/2009 possui 

grande valia quando pretende a criação de um imposto de âmbito federal 

que compreenda todas as operações (negócios jurídicos com intuito lucra-

tivo) onerosas com bens e serviços, seguindo a experiência internacional 

amplamente consolidada. Todavia, falha ao manter o atual ICMS, mesmo 
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que unificado por uma legislação nacional. Isso porque o ICMS é hoje o im-

posto mais complexo sobre o consumo de bens e serviços, ou seja, é preci-

samente o primeiro imposto que deve ser extinto, em prol da praticabilida-

de, da simplificação e da transparência, realocando suas operações para o 

âmbito de competência do IVA-F. Em outras palavras, toda proposta de um 

IVA que conserve o ICMS traduz uma contradição em si mesmo, esvaziando 

a finalidade maior de simplificação do Sistema Tributário Nacional e do fim 

da guerra fiscal entre os Estados. 

A PEC nº 233/2008 prevê a instituição de um IVA federal sobre opera-

ções com bens e prestações de serviços, ainda que as operações e presta-

ções se iniciem no exterior. Propõe-se a unificação da COFINS, do PIS e da 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-Combustível). O 

imposto será não cumulativo, nos termos da lei. Relativamente a operações 

e prestações sujeitas a alíquota zero, isenção, não incidência e imunidade, 

não implicará crédito para compensação com o montante devido nas opera-

ções ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário na lei. Incidirá 

nas importações, a qualquer título, mas não incidirá nas exportações, garan-

tida a manutenção e o aproveitamento do imposto cobrado nas operações e 

prestações anteriores. Na proposta, considera-se prestação de serviço toda 

e qualquer operação que não constitua circulação ou transmissão de bens. 

No entanto, a proposta prevê a inclusão do art. 155-A na Constituição, 

estabelecendo um novo ICMS em substituição ao atual. A principal altera-

ção no modelo é que o novo ICMS contempla uma competência conjunta 

para o imposto, através de uma lei única nacional. Conforme já sinaliza-

mos nas críticas acima, a manutenção do ICMS, mesmo que mediante a 

regulação por lei única nacional, inutiliza uma parte essencial do IVA, que 

é justamente a possibilidade de ampla cobertura de todas as operações 

de venda e de prestação de serviços, mesmo que, neste formato proposto 

pela PEC nº 233/2008, haja a boa intenção de unificar a COFINS, o PIS e a 

CIDE-Combustível.  

Por fim, a PEC nº 124/1995 traz a instituição de um IVA estadual, resul-

tante da fusão entre o ICMS e o IPI. Mantém, sob a competência da União, 

os impostos sobre renda, comércio exterior, transações financeiras e um 

Imposto sobre Produção, Comercialização e Consumo de Produtos Espe-
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ciais (ICS). Com relação à competência dos Municípios, é mantido o ISS, 

ao argumento de que os Municípios possuem uma sólida experiência com 

relação à sua arrecadação e administração, sem olvidar que este imposto 

representa muitas vezes sua principal fonte de receita.

A PEC nº 124/1995 igualmente apresenta relevantes problemas. Primeiro, 

porque está propondo a fusão apenas do ICMS com o IPI, deixando de fora o 

ISS, o qual é mantido sob a competência já existente dos Municípios. Segun-

do, porque, embora esteja criando um IVA sobre operações com mercadorias 

e produtos industrializados, sugere a criação paralela de um imposto sobre a 

produção, comercialização e consumo de produtos especiais. 

Da forma como propõe, haveria, provavelmente, dois IVAs: um sobre 

comercialização de mercadorias e produtos industrializados “normais” e 

outro sobre comercialização de produtos “especiais”. Como a própria di-

cotomia “normal/especial” já denota, haveria uma série de problemas de 

delimitação ou enquadramento entre os produtos normais e os especiais, 

problemas estes que já são enfrentados há décadas não só no Brasil, como 

também na maioria dos países europeus ocidentais, com relação à diferen-

ciação de alíquotas a eles aplicadas, conforme o seu grau de essencialidade 

ou superfluidade às necessidades humanas (princípio da seletividade em 

função da essencialidade).1 Em outras palavras, a proposta não simplifica e 

mantém um alto custo de segregação entre os produtos, o que poderia ser 

resolvido com o formato do IVA europeu clássico.

Em sede conclusiva, as PECs acima brevemente analisadas – dentro 

da proposta de uma objetiva e curta resenha acerca dos dispositivos se-

lecionados – mostram que a criação de um IVA simplificado e eficiente no 

Sistema Tributário Nacional, inspirado no modelo exitoso já aplicado em 

outros países, está longe de acontecer. Conforme sustentado acima, toda 

proposta que defenda a manutenção do ICMS, do ISS ou de outro imposto 

sobre o consumo, de forma concomitante ao IVA, termina por esvaziar a 

1 Não apenas se discute aqui este princípio, mas também o da capacidade contributiva aplicada ao 
consumo, a partir da temática constitucional maior da imunidade do Mínimo Existencial. Sobre o tema, 
ver a nossa obra FOSSATI, Gustavo Schneider. Die sozialstaatliche und freiheitsschonende Dimension des 
Leistungsfähigkeitsgrundsatzes im Umsatzsteuerrecht – eine rechtsvergleichende Untersuchung zwischen 
Deutschland und Brasilien. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. Ver também ENGLISCH, Joachim. 
Wettbewerbsgleichheit im grenzüberschreitenden Handel – mit Schlussfolgerungen für indirekte Steuern. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.
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sua essência, qual seja, a de ser uma exação de incidência ampla sobre toda 

receita advinda da venda de produtos, serviços e demais prestações. 

Para que o IVA funcione, a proposta deve visar à simplificação e à efici-

ência, conservando minimamente a justiça fiscal e contribuindo para o res-

gate da moral tributária do Estado. A exação deve ser a única sobre o con-

sumo de bens, serviços e demais prestações, tendo apenas uma ou no má-

ximo três graduações de alíquota (isenção, 7% e 20%, por exemplo). Sendo 

o imposto sobre o consumo por excelência, deve alcançar todo e qualquer 

dispêndio de renda (consumo), que tenha por objeto a) produtos industria-

lizados; b) mercadorias; c) serviços e d) demais prestações, estas que não se 

confundem com a renda auferida (que já é coberta pelo IR) e com a renda 

acumulada (patrimônio, que já é coberto pelos impostos patrimoniais).2. O 

foco da tributação deve ser a receita advinda destas operações ou pres-

tações. Em outras palavras, toda e qualquer receita auferida pela pessoa 

jurídica, como regra, seria tributada pelo IVA, sem adentrar na discussão 

que lamentavelmente ainda se faz no Direito Tributário brasileiro, se se trata 

de industrialização seguida de venda ou prestação de serviço stricto sensu. 

Além disso, este formato de tributação possibilitaria a imediata extinção do 

PIS e da COFINS, que incidem sobre a receita bruta auferida pela pessoa 

jurídica e que ainda geram um custo muito elevado de compliance para as 

empresas e de volume de processos nos tribunais pátrios. Para se ter uma 

ideia, sem adentrar nas suas nuances, o IVA alemão (Umsatzsteuer) é um 

imposto que incide sobre as receitas advindas das operações com produtos 

industrializados e mercadorias e sobre as demais prestações, as quais um 

2 Em agosto de 2017, o Centro de Cidadania Fiscal (www.ccif.com.br) lançou a sua proposta para uma 
“Reforma do Modelo Brasileiro de Tributação de Bens e Serviços”. Seus autores propõem a criação de um 
Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que se aproxima do IVA, baseado na progressiva substituição dos cinco 
tributos atualmente incidentes sobre bens e serviços (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS). O fato gerador do IBS 
seria as operações onerosas com bens e serviços. A receita seria partilhada entre a União, os Estados e os 
Municípios. O modelo proposto seria complementado por um imposto seletivo, incidente sobre bens e serviços 
geradores de externalidades negativas, como fumo e bebidas, tendo nítido caráter extrafiscal.
A proposta do CCiF contempla a maior parte das sugestões que já foram feitas pela doutrina e por respeitados 
profissionais desde a década de 1980. Igualmente antes mesmo dessa proposta, nós já havíamos discutido 
alguns pontos importantes sobre o IVA, no formato alemão, e sobre a tributação sobre o consumo em geral, 
na nossa tese de doutoramento, a qual foi publicada em 2014 na Alemanha. Sobre o tema, em profundidade, 
ver a nossa obra FOSSATI, Gustavo Schneider. Die sozialstaatliche und freiheitsschonende Dimension des 
Leistungsfähigkeitsgrundsatzes im Umsatzsteuerrecht – eine rechtsvergleichende Untersuchung zwischen 
Deutschland und Brasilien. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.
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empresário desenvolve no país, mediante remuneração, no âmbito da sua 

empresa.3 Além disso, a incidência persiste se a receita é reconhecida como 

auferida por força de determinação legal ou regulamentar.4

Por fim, entendemos que o IVA deve ser federal. No entanto, a com-

petência federal não impede que, em determinadas operações ou presta-

ções, o imposto flua diretamente para os cofres estaduais ou municipais, 

de modo que, na prática, em termos de receita tributária, os Estados e os 

Municípios continuem auferindo diretamente a receita que antes era advin-

da do ICMS e dos ISS, respectivamente. Evita-se, assim, que a totalidade da 

receita tributária seja federal e tenha que ser posteriormente repartida e 

repassada aos Estados e Municípios.5 

3 Em 01/01/1968, foi instituído na Europa um imposto sobre a receita, incidente sobre todas as fases da cadeia 
de produção e circulação, com direito ao abatimento do valor cobrado nas operações anteriores. A diretiva 
europeia visava a garantia da neutralidade da concorrência e a harmonização do IVA na Europa. No formato 
europeu, que serve de matriz para o IVA nos Estados-Membros, são tributadas todas as etapas da produção ou 
da circulação de bens e serviços, mas fundamentalmente apenas a mais-valia obtida pelo empresário. Ver aqui 
ENGLISCH, Joachim. In: TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Steuerrecht. 20. Ed. Köln: Otto Schmidt, 2010. p. 821ss. 

4 ALEMANHA. Umsatzsteuergesetz (2017), Capítulo 1, Parágrafo 1. Disponível em: <https://www.gesetze-im-
internet.de/ustg_1980/__1.html>. Acesso em: 15 set. 2018.

5 Obviamente, a proposta que aqui defendemos para o IVA precisa ser detalhada e aprofundada em sede 
própria. Os breves comentários que aqui foram apresentados apenas entregam os contornos gerais para 
o tributo, sem adentrar em outras questões não menos importantes, tais como a não cumulatividade, o 
aproveitamento de créditos, a sistemática de fiscalização e recolhimento, a repartição das receitas e a forma 
da extinção dos atuais tributos sobre o consumo, dentre outras. Todos estes pontos são indispensáveis para a 
correta configuração e instituição do IVA no Sistema Tributário Nacional.


