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

 

I – .................................................................. 

 

j) os conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e o 

Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços de que tratam os §§ 6º 

a 15 do art. 156-A, que tenham por causa o imposto previsto no mencionado 

artigo, sua arrecadação e repartição. 

 

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

 

III – ................................................................ 

 

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

que se refere o art. 156-A, ou lhe der interpretação divergente da que lhes haja 

atribuído outro tribunal. 

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

 

Art. 109 ................................................................................... 

 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho, as sujeitas à 

Justiça Eleitoral,   à Justiça do Trabalho e as que versem sobre o imposto a 

que se refere o art. 156-A, nos casos em que o respectivo lançamento tenha 

sido realizado pela administração tributária de Estado, do Distrito Federal ou de 

Município. 

.................................................................................... 
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Art. 110-A. Os Tribunais Regionais Federais proporão a criação de câmaras 

e varas especializadas com competência exclusiva para questões tributárias. 

 

Parágrafo único. Com vistas à eficiente prestação jurisdicional, poderão ser 

destacadas varas especializadas, dentre as referidas no caput deste artigo, 

com competência exclusiva para dirimir conflitos relativos ao imposto de que 

trata o art. 156-A. 

 

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

 

Art. 126-A. Os Tribunais de Justiça proporão a criação de câmaras e varas 

especializadas com competência exclusiva para questões tributárias. 

 

Parágrafo único. Com vistas à eficiente prestação jurisdicional, poderão ser 

destacadas varas especializadas, dentre as referidas no caput deste artigo, 

com competência exclusiva para dirimir conflitos relativos ao imposto de que 

trata o art. 156-A. 

 

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

 

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. 155, II e 156-A, 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 concorrentes 
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pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 

 

§ 2º O contribuinte poderá optar pelo pagamento em separado do imposto 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 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. 154. .................................................................... 

 

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

consumo de cigarros, bebidas alcoólicas, armas e munições. 

 

§ 1º Do produto da arrecadação do imposto de que trata o inciso III do caput 

deste artigo, 50% (cinquenta por cento) será destinado aos fundos previstos no 

art. 162-A. 

 

§ 2º A incidência do imposto seletivo de que trata o inciso III do caput deste 

artigo não exclui a cobrança do imposto previsto no art. 156-A sobre os 

mesmos produtos. 

 

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

 

SEÇÃO V-A 

DO IMPOSTO DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E 

DOS MUNICÍPIOS 

 

Redação original da Emenda nº 192: 

SEÇÃO V-A 

DO IMPOSTO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

MUNICÍPIOS 

 

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

intangíveis, serviços, inclusive os prestados por instituições financeiras, cessão 

e licenciamento de direitos, locação de bens, arrendamentos mercantis, trocas 

ou permutas, e outros direitos, bem como quaisquer negócios jurídicos a eles 

relacionados, que será uniforme em todo o território nacional, cuja 

regulamentação compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, por meio do Conselho Federativo de que trata § 7° deste artigo. 
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§ 1º O imposto de que trata o caput deste artigo atenderá ao seguinte: 

 

I – incidirá também sobre: 

 

a) as importações de bens materiais ou imateriais, compreendidos os 

direitos, ou de serviços, independentemente da localização do fornecedor dos 

bens ou do prestador dos serviços;   

 

b) a diferença entre os custos de captação e de disponibilização de recursos 

financeiros por instituições financeiras e entidades a elas equiparadas;  

 

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

com o imposto efetivamente recolhido nas etapas anteriores, observado o 

disposto nos incisos XII, XIII e XIV deste artigo; 

 

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 e 

aproveitamento dos créditos acumulados na etapa anterior; 

 

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

será apurado e pago de forma centralizada nacionalmente; 

 

VI – terá alíquota única, por Estado e Distrito Federal e por Município, fixada 

em lei estadual ou distrital de iniciativa do Governador do Estado ou do Distrito 

Federal e em lei municipal de iniciativa do Prefeito Municipal, além da alíquota 

da União, fixada em lei federal de iniciativa do Presidente da República; 

 

VII – as alíquotas únicas fixadas pelos Estados, Distrito Federal e pelos 

Municípios não serão inferiores às alíquotas mínimas estabelecidas em 

Resolução do Senado Federal;  

 

VIII – as alíquotas mínimas estabelecidas na Resolução do Senado Federal 

referida no inciso VII deste parágrafo não serão inferiores às definidas pelo 

Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos do inciso 

III do § 6º deste artigo; 

 

IX – na ausência da Resolução do Senado Federal referida no inciso VII 

deste parágrafo, as alíquotas mínimas a serem consideradas na fixação pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios serão as definidas pelo Conselho 
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Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos do inciso III do § 6º 

deste artigo; 

 

X – na ausência de lei federal, estadual, distrital ou municipal para fixar as 

alíquotas do imposto, terão vigência as definidas na Resolução do Senado 

Federal de que trata o inciso VII deste parágrafo ou, na sua falta, as definidas 

pelo Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos do 

inciso III do § 6º deste artigo; 

 

XI – não integrarão sua base de cálculo o valor do próprio imposto e o do 

imposto de que trata o art. 154, III; 

 

XII – nas etapas interestaduais e intermunicipais, pertencerá ao Estado, ao 

Distrito Federal e ao Município de destino, e à União, suportando os 

respectivos entes de origem os créditos relativos às etapas anteriores; 

 

XIII - não ensejará direito a crédito o imposto recolhido relativo a bens ou 

serviços utilizados para uso ou consumo pessoal dos sócios, dirigentes, 

empregados ou outras pessoas relacionadas ao sujeito passivo; 

 

XIV - a não-incidência: 

 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 

etapas seguintes; 

 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às etapas anteriores. 

 

XV - não incidirá sobre a realização dos negócios jurídicos compreendidos 

nos artigos 155, I, e 156, II.   

 

§ 2º Na hipótese da alínea “b” do inciso I do § 1º deste artigo, a lei 

complementar poderá: 

 

I - estabelecer regime próprio de tributação definitiva, sem direito a crédito 

por custos em que tenha incidido o imposto e sem a geração de créditos do 

imposto para os tomadores dos recursos financeiros, bem como com utilização 

de alíquotas menores do que as referidas no inciso VI do § 1º;  

 

II – excluir, total ou parcialmente, a aplicação do disposto nos incisos II, V, 

VI, VII, VIII e IX, do § 1º. 

 

§ 3º Excetua-se do disposto no inciso III do § 1º deste artigo a devolução 

parcial, mediante mecanismos de transferência de renda, promovida pelos 

entes tributantes, do imposto incidente nas aquisições realizadas pelos 
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consumidores de baixa renda, nos termos da lei complementar referida no 

caput deste artigo. 

 

§ 4º A Resolução do Senado Federal a que se refere o inciso VII do § 1º 

deste artigo, de iniciativa será de 1/5 (um quinto) e deverá ser aprovada por 4/5 

(quatro quintos) de seus membros.  

 

§ 5º À exceção dos tributos de que tratam os arts. 154, III, e 177, § 4º, 

nenhum outro tributo incidirá sobre a materialidade nem utilizará a base de 

cálculo do imposto de que trata este artigo.  

 

§ 6º A lei complementar referida no caput deste artigo criará o Conselho 

Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, ao qual compete: 

 

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

nacional; 

 

II – gerir a arrecadação centralizada do imposto e a operacionalização da 

distribuição da receita por ente federado, sem qualquer retenção ou 

condicionamento; 

 

III – definir as alíquotas mínimas de referência a serem fixadas para as 

esferas estadual, distrital e municipal, bem como o limite máximo da alíquota a 

ser fixada pela União, o qual não será superior a 50% (cinquenta por cento) do 

somatório das alíquotas mínimas de referência dos Estados e dos Municípios; 

 

IV – estabelecer os critérios e diretrizes para a atuação concorrente e 

coordenada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 

fiscalização e na representação judicial e extrajudicial, nas matérias relativas 

ao imposto; 

 

V -  disciplinar o processo administrativo tributário; 

 

VI -  decidir sobre impugnações dos entes em relação à distribuição do 

produto da arrecadação do imposto; 

 

§ 7º O Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços de que trata 

o § 3º deste artigo:  

 

I – terá natureza de agência especial interfederativa de direito público, 

dotado de autonomia e independência, com orçamento próprio, aprovado pelo 

Comitê Deliberativo, formado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos Municípios, e não vinculado a nenhum deles; 
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II - será composto por: 

 

a) Comitê Deliberativo com 49 (quarenta e nove) membros, sendo 10 (dez) 

representantes da União, 27 (vinte e sete) representantes de cada um dos 

Estados e do Distrito Federal, e 12 (doze) representantes dos Municípios; 

 

b) Comitê Executivo; 

 

III – deverá utilizar servidores cedidos pelos entes federativos, vedada a 

criação de quadro de pessoal próprio; 

 

IV - não estará sujeito orçamentariamente a qualquer ente federativo; 

 

V - prestará contas exclusivamente ao Tribunal de Contas da União. 

 

§ 8º O Comitê Deliberativo será integrado por representantes dos órgãos de 

economia, fazenda, finanças ou tributação dos entes federativos. 

 

§ 9º O Comitê Executivo será integrado exclusivamente por ocupante de 

cargo efetivo dos entes federativos. 

 

§ 10 O Comitê Deliberativo estabelecerá diretrizes para atuação do Comitê 

Executivo, podendo revisar seus atos. 

 

§ 11 As atividades de tributação, arrecadação e fiscalização, bem como as 

de advocacia pública, serão exercidas por servidores públicos ocupantes de 

cargos efetivos das carreiras, respectivamente, da administração tributária e da 

procuradoria, inclusive quando executadas no âmbito do Comitê Executivo do 

Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços. 

 

§ 12 A lei complementar de que trata o caput deste artigo disporá sobre a 

forma pela qual os representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios no Comitê Deliberativo do Conselho Federativo do Imposto 

sobre Bens e Serviços serão escolhidos pelo presidente da República, pelos 

governadores e pelos prefeitos municipais. 

 

§ 13 As deliberações do Comitê Deliberativo do Conselho Federativo do 

Imposto sobre Bens e Serviços serão aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois 

terços) dos seus membros, e, em relação aos Estados e ao Distrito Federal, 

por 50% (cinquenta por cento) das unidades federadas integrantes de cada 

uma das cinco regiões do país. 

 

§ 14 A lei complementar referida no caput deste artigo definirá percentual da 

arrecadação do imposto a ser destinado ao financiamento das atividades do 
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Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços.  

 

§ 15 A atuação concorrente e coordenada de que trata o inciso IV do § 6º 

deste artigo será disciplinada pela lei complementar referida no caput deste 

artigo, observado o seguinte:  

 

I - não haverá hierarquia entre as administrações tributárias ou advocacia 

pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado 

que o início do procedimento fiscalizatório por uma administração tributária em 

relação a cada estabelecimento do contribuinte determinará a sua competência 

até o termo final do respectivo procedimento, ou, no caso de ter resultado em 

lançamento tributário, ao órgão referido na legislação do respectivo ente, até o 

termo final do respectivo processo administrativo ou judicial; 

 

II - o contribuinte prestará informações de forma única às administrações 

tributárias; 

 

III - não haverá procedimentos fiscais concomitantes relativamente à mesma 

matéria tributável e período de apuração, em relação a cada estabelecimento 

do contribuinte. 

 

§ 16  As instituições financeiras e entidades a elas equiparadas informarão 

às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus 

serviços, passíveis de sujeição ao imposto de que trata este artigo, por meio de 

sistema informatizado, observado o disposto no inciso II do § 15 deste artigo, 

nos termos de lei complementar. 

 

§ 17 Do montante arrecadado pela União será destinado, no mínimo, 36% 

(trinta e seis por cento) aos fundos de que trata o art. 162-A, distribuídos da 

seguinte forma:  

 

I – 2/3 (dois terços) para o Fundo de Desenvolvimento Regional;  

 

II – 1/3 (um terço) para o Fundo de Incentivo às Exportações. 

 

Art. 156-B A alíquota do imposto previsto no art. 156-A será formada pelo 

somatório das alíquotas federal, estadual, distrital e municipal, fixadas por lei 

federal, estadual, distrital e municipal. 

 

Parágrafo único. O produto da arrecadação do imposto será distribuído aos 

Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, e à União, proporcionalmente ao 

saldo líquido entre débitos e créditos atribuível a cada ente federado, 

observado o princípio de destino previsto no inciso XII do § 1º do art. 156-A. 
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................................................................................. 

 

Art. 162-A. Ficam instituídos os seguintes fundos: 

 

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

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

constituído pelos recursos de que tratam o inciso I do § 17 do art. 156-A e o § 

1º do art. 154; 

 

II - Fundo de Incentivo às Exportações, destinado aos Estados e ao Distrito 

Federal, proporcionalmente ao montante anual das exportações de produtos 

primários e semielaborados, originados no território de cada unidade da 

Federação, com o objetivo de promover a expansão e manutenção do sistema 

logístico necessário ao transporte de produtos primários e semielaborados 

destinados à exportação. 

 

§ 1° Os recursos pertencentes aos fundos de que tratam este artigo: 

 

I - serão repassados diretamente pelo Conselho Federativo do Imposto 

sobre Bens e Serviços, após a arrecadação dos tributos; 

 

II - não dependerão de execução orçamentária de nenhum dos entes para 

repasse; 

 

III – integrarão os orçamentos dos entes beneficiários como recursos 

ordinários, após o repasse feito pelo Conselho Federativo do Imposto sobre 

Bens e Serviços. 

 

§ 2° Os Estados entregarão aos respectivos Municípios 25% (vinte e cinco 

por cento) dos recursos que receberem do Fundo de Incentivo às Exportações, 

observados os seguintes critérios: 

 

I – 60% (sessenta por cento) na proporção do montante anual das 

exportações de produtos primários e semielaborados, originados no território 

de cada município; 

 

II – 25% (vinte e cinco por cento) na proporção da respectiva população 

municipal; 

 

III – 15% (quinze por cento) com base em indicadores de melhoria nos 

resultados de aprendizagem. 

 

§ 3° Lei complementar regulamentará os fundos de que tratam este artigo. 
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................................................................................. 

 

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, às destinações 

previstas no § 1º do art. 154 e no § 17 do art. 156-A, 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; 

 

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

 

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a 

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

156-A, § 17, 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou 

contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. 

 

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

 

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, “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, “b” e § 3º. 

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

 

Art. 239. A arrecadação decorrente da contribuição para o Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 

8, de 3 de dezembro de 1970, financiará, nos termos que a lei dispuser, o 

programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.  

.............................................................................. 
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§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores sujeitos ao imposto 

de que trata o art. 156-A ou que contribuem para o Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração 

mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado 

neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já 

participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta 

Constituição.  

.............................................................................”. 

 

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, 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 disposto no 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 dos benefícios 

fiscais existentes na data da promulgação da Emenda Constitucional nº 

____/2020, decorrentes da legislação dos tributos que vierem a ser reduzidos 

ou extintos. 

 

§ 2º O imposto de que trata o art. 156-A da Constituição Federal 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 nele referida, somente se aplicando o disposto no inciso XII 

do § 1º, exceto em relação à União, quando esgotado o prazo referido no caput 

deste artigo. 

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

 

Art. 115. Projeto de lei complementar, de iniciativa de 1/3 (um terço) dos 

Senadores, relativo à lei complementar a que se refere o art. 156-A da 

Constituição Federal, será enviado ao Congresso Nacional, no prazo de até 90 

(noventa) dias, contados da data da promulgação da Emenda Constitucional nº 

____/2020. 

 

Parágrafo único. A lei complementar a que se refere o caput deste artigo 

estabelecerá prazos para:  

 

I – a indicação dos representantes da União, de todos os Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios que integrarão o Comitê Deliberativo do Conselho 

Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, a que se referem a alínea “a” do 



  12  

inciso II do § 7º e o § 8º do art. 156-A da Constituição Federal; 

 

II – a publicação, pelo Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e 

Serviços, do regulamento do imposto a que se refere o inciso I do § 6º do art. 

156-A da Constituição Federal. 

 

Art. 116. Para fins do disposto nos arts. 117 a 120 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 Federal, 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 Federal, caso a publicação 

ocorra após 30 de junho. 

 

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

 

I – o imposto de que trata o art. 156-A da Constituição Federal será cobrado 

com a aplicação da alíquota de 1% (um por cento); 

 

II – as alíquotas das contribuições a que se referem o art. 195, I, “b” e IV da 

Constituição Federal serão reduzidas em montante equivalente à estimativa de 

receita do imposto de que trata o art. 156-A da Constituição Federal decorrente 

da aplicação do disposto no inciso I do caput deste artigo. 

 

§ 1º As alíquotas a que se refere o inciso II do caput deste artigo serão 

fixadas pelo Senado Federal com base em estudo técnico elaborado pelo 

Tribunal de Contas da União, não podendo ser alteradas no período referido. 

 

§ 2º A receita decorrente da aplicação do inciso I do caput deste artigo será 

repassada exclusivamente à União e destinada à seguridade social, observado 

o disposto no art. 76 deste Ato. 

 

Art. 118. Do terceiro ao nono ano subsequentes ao 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, “b” e IV, e da contribuição para o 

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

Constituição Federal, serão progressivamente reduzidas, sendo aplicadas 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;  
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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. 

 

§ 1º Os benefícios e incentivos fiscais e financeiros concedidos no âmbito da 

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

vigentes na data da promulgação da Emenda Constitucional nº ____/2020, em 

relação aos tributos referidos neste artigo, serão reduzidos nas mesmas 

proporções mencionadas nos incisos do caput deste artigo. 

 

§ 2º As alíquotas dos tributos mencionados neste artigo não poderão ser 

alteradas no referido período. 

 

§ 3º Ficam mantidas, no período estipulado no caput deste artigo, as 

exigências previstas nas legislações federal, estaduais e distrital, vigentes na 

data da promulgação da Emenda Constitucional nº ____/2020, estabelecidas 

como condição à fruição de benefícios e incentivos fiscais e financeiros ou de 

diferimentos, relativas ao imposto a que se refere o art. 155, inciso II, da 

Constituição Federal. 

 

Art. 119. Do terceiro ao vigésimo segundo ano subsequentes ao de 

referência, as alíquotas mínimas de referência do imposto de que trata do art. 

156-A da Constituição Federal serão definidas pelo Conselho Federativo do 

Imposto sobre Bens e Serviços de que trata o mencionado artigo, observada a 

redução progressiva das alíquotas, conforme o disposto no art. 118 deste Ato, 

de modo a compensar: 

 

I – no caso dos Estados, 75% (setenta e cinco por cento) da redução da 

receita do imposto a que se refere o art. 155, II da Constituição Federal e 32% 

(trinta e dois por cento) da redução da receita do imposto a que se refere o art. 

153, IV da Constituição Federal; 

 

II – no caso dos Municípios, a redução da receita do imposto a que se refere 

o art. 156, III da Constituição Federal, 25% (vinte e cinco por cento) da redução 

da receita do imposto a que se refere o art. 155, II da Constituição Federal, e 

27% (vinte e sete por cento) da redução da receita do imposto a que se refere 

o art. 153, IV da Constituição Federal. 



  14  

 

§ 1º Para apuração da redução prevista no inciso I do caput deste artigo, 

considera-se a diferença entre a receita média auferida por todos os entes da 

federação relativa aos impostos a que se referem os arts. 153, IV e 155, II da 

Constituição Federal, no ano de referência e nos dois anteriores, atualizada 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou por índice que vier a 

substituí-lo, e a estimativa da receita desses impostos nos anos mencionados 

no caput deste artigo. 

 

§ 2º Para apuração da redução prevista no inciso II do caput deste artigo, 

considera-se a diferença entre a receita média auferida por todos os entes da 

federação relativa aos impostos a que se referem os arts. 153, IV, 155, II, e 

156, III da Constituição Federal, no ano de referência e nos dois anteriores, 

atualizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou por índice 

que vier a substituí-lo, e a estimativa da receita desses impostos nos anos 

mencionados no caput deste artigo. 

 

§ 3º No caso do Distrito Federal, a alíquota mínima de referência 

corresponde à soma das alíquotas apuradas conforme incisos I e II do caput 

deste artigo. 

 

§ 4º Para efeito do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo será 

admitida a correção de eventuais desvios quando da fixação das alíquotas 

mínimas de referência anteriormente estabelecidas.  

 

§ 5º Será repassada aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal a 

arrecadação equivalente à aplicação das alíquotas mínimas de referência de 

modo a assegurar, para cada ente, as suas receitas apuradas na forma dos 

incisos I e II do caput deste artigo. 

 

§ 6° A arrecadação dos Municípios, Estados e Distrito Federal, que 

ultrapassar a calculada na forma dos incisos I e II do caput deste artigo será 

utilizada para o repasse de arrecadação a que se refere o § 5º. 

 

§ 7° A arrecadação que exceder à aplicação das alíquotas mínimas de 

referência, após os repasses realizados nos termos do § 5º deste artigo, será 

distribuída aos entes que contribuíram para a formação do excedente 

proporcionalmente à contribuição de cada um na formação do referido 

excedente. 

 

§ 8° A parcela da arrecadação decorrente da instituição de percentual de 

alíquota superior à mínima de referência pertencerá integralmente ao 

respectivo ente. 
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§ 9º Findo o período de que trata o caput, o prazo nele previsto poderá ser 

estendido por decisão do Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e 

Serviços, na hipótese de subsistirem reduções de receitas nos termos deste 

artigo. 

 

Art. 3º Se, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento 

pelo Congresso Nacional do anteprojeto de lei complementar de que trata o art. 

115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não for editada a lei 

complementar necessária à instituição do imposto a que se refere o art. 156-A 

da Constituição Federal, fica instituído provisoriamente o Conselho Federativo 

do Imposto sobre Bens e Serviços, ao qual caberá: 

 

I – fixar normas para regular a matéria até que a lei complementar 

mencionada seja editada; 

 

II – exercer as atribuições previstas no § 6º do art. 156-A da Constituição 

Federal. 

 

§ 1º O Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços será 

composto por 49 (quarenta e nove) membros, sendo 10 (dez) representantes 

da União, 27 (vinte e sete) representantes de cada um dos Estados e do 

Distrito Federal, e 12 (doze) representantes dos Municípios. 

 

§ 2º As deliberações do Comitê Deliberativo do Conselho Federativo do 

Imposto sobre Bens e Serviços serão aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois 

terços) dos seus membros, e, em relação aos Estados e ao Distrito Federal, 

por 50% (cinquenta por cento) das unidades federadas integrantes de cada 

uma das cinco regiões do País. 

 

§ 3º Para efeitos do § 1º deste artigo, relativamente à participação dos 

Municípios, serão indicados 6 (seis) representantes de cada uma das seguintes 

entidades regularmente constituídas há pelo menos um ano da promulgação da 

Emenda Constitucional _____/ 2020: 

 

I – entidade representativa das Secretarias de Finanças das Capitais; 

 

II – entidades de representação nacional dos Municípios brasileiros. 

 

§ 4º Enquanto não estiverem disponíveis os recursos financeiros de que 

trata o § 14 do art. 156-A da Constituição Federal, o financiamento das 

atividades do Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços correrá à 

conta do orçamento da União.  

 

§ 5º As deliberações do Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e 
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Serviços serão publicadas mediante resoluções no Diário Oficial da União. 

 

Art. 4º Ficam revogados, a partir do décimo ano subsequente ao 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, “b”, IV e §§ 12 
e 13; 

 

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

 
Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

promulgação, exceto em relação ao disposto no § 5º do art. 156-A e no caput 

do art. 239, que produzirá efeitos a partir do décimo ano subsequente ao de 

referência. 


