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Nossa proposta de reforma da tributação do consumo no Brasil leva em consideração as 
seguintes premissas. 

1º) simplicidade já; 

2º) mais segurança jurídica; 

3º) alterações sem os problemas e riscos das PECs 45 e 110 para os entes e os contribuintes; 

4º) mais neutralidade; 

5º) mais equidade horizontal; e 

6º) mais equidade vertical. 

 

Ela tem dois principais públicos, neste documento: (i) todos os Municípios; e (ii) os 
contribuintes. 

Apoio: 
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1. PARA OS MUNICÍPIOS 

1.1. PECs 45 e 110 trazem Insegurança e Risco para os Municípios com a 
Governança indefinida no Comitê Gestor e ausência de sistema nacional de 
controle do IBS 
Com ambas as PECs, haverá mitigação do poder dos Municípios em favor da União e dos 
Estados no Comitê Gestor. Isto atenta contra a autonomia dos Municípios na gestão de sua 
parcela do IBS. 

Além disso, não está pronto ainda um sistema eletrônico nacional (de nota eletrônica e guia 
única) para suportar todas as mudanças que se pretende com o IBS. Aliado a isso, seria 
fundamental o aprendizado, primeiro, com sistemas nacionais, um do ICMS e outro do ISS e 
PIS COFINS, e os respectivos comitês gestores (um do ICMS e outro do ISS), os quais, de 
per si, já são bastante novidade, que gerará ruídos e ônus de adaptação, numa grande curva 
de aprendizado. 

1.2. A Base de Serviços é a Base que Mais Cresce. Então, com a Divisão da Base 
de Serviços do ISS com a União e Estados, previstas tanto na PEC 45 como na 
PEC 110, Todos os Municípios Perdem. 
A arrecadação nacional do ISS cresceu 282% de 2006 a 2018 (de R$ 16,69 bilhões para R$ 
63,78 bilhões), enquanto a arrecadação nacional do ICMS cresceu 186% (de R$ 172,07 
bilhões para R$ 491,64 bilhões). Assim, o ISS tem feito os Municípios aumentarem sua 
participação no bolo tributário, contribuindo para os Municípios conseguirem fazer frente às 
crescentes demandas da população local por serviços públicos como educação, saúde, 
transporte, manutenção e desenvolvimento urbano, limpeza pública. A extinção do ISS para 
os Municípios inviabiliza esse crescimento. 

Em dados de 2017, a União arrecadou, em PIS e COFINS sobre serviços, R$ 76,43 bilhões; 
os Estados, em ICMS sobre serviços (de telecomunicação e transporte interestadual e 
intermunicipal), R$ 42,49 bilhões; e os Municípios, sobre os demais serviços de qualquer 
natureza, R$ 58,08 bilhões em ISS. Considerando que, desses R$ 42,49 bilhões de ICMS, 
25% (R$ 10,62 bilhões) são dos Municípios, então, tem-se o seguinte quadro de tributação de 
serviços em 2017: 

ANTES DA PEC 45: 

TRIBUTAÇÃO 
SERVIÇOS 

R$ bilhão % 

UNIÃO 76,43 43% 
ESTADOS 31,87 18% 
MUNICÍPIOS 68,70 39% 

TOTAL 177,00  

 

Com o IBS da PEC 45, a divisão da tributação do setor de serviços pende totalmente para o 
lado dos Estados, ficando estes com a maior parte da arrecadação deste setor (42%). Um 
aumento para eles de 133%. A União perde em 14% a participação no setor de serviços (de 
43% para 37%). Os Municípios são os que mais perdem, reduzindo sua participação na 
tributação dos serviços de 39% para 21% (queda de 46%). 
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APÓS A PEC 45: 

TRIBUTAÇÃO 
SERVIÇOS 

R$ bilhão % 

UNIÃO 65,11 37% 
ESTADOS 74,24 42% 
MUNICÍPIOS 37,65 21% 
TOTAL 177,00  

 

1.2.1. Todos os Municípios Perdem Mais Ainda com a Divisão da Base Só com 
os Estados, no IVA Dual 
A perda da União na participação da tributação do setor que mais cresce, no Brasil e no 
mundo, fará com que a União, provavelmente, não queira participar do IBS, e sim criar o seu 
próprio imposto sobre o valor agregado, IVA federal. 

Essa não participação da União no IBS nacional levará os Estados a tentar criar o seu IVA 
dual (para pegar a base de serviços hoje do ISS), que nada mais é que a junção do ISS no 
ICMS, de competência dos Estados, ou de competência sua compartilhada com os 
Municípios. 

O IVA dual apresenta, para os Municípios, um cenário pior ainda que o IBS da PEC 45, pois 
enquanto no IBS, o aumento da arrecadação da tributação dos serviços para os Estados é 
retirada não só dos Municípios, mas também da União; no IVA Dual, esse aumento é retirado 
somente dos Municípios. 

Lembrando que, em 2017, o total da arrecadação na tributação dos serviços dos três entes 
foi de R$ 177,00 bilhões, como no IVA dual a União não participaria, subtrai-se daquele valor 
a tributação dos serviços pela União, que é de R$ 76,43 bilhões. Assim, a tributação dos 
serviços entre Estados e Municípios fica um total de R$ 100,57 bilhões, sendo R$ 68,70 
bilhões para os Municípios (ISS mais 25% do ICMS sobre os serviços de comunicação e 
transporte intermunicipal) e R$ 31,87 bilhões para os Estados. Portanto, em percentuais, a 
participação dos Municípios na tributação do setor de serviços antes do IVA dual é de 68%, e 
a dos Estados, 32%. 

Após o IVA dual, a situação praticamente se inverteria, com os municípios perdendo 51% de 
sua participação, tributando apenas 34% do setor de serviços, ficando os Estados com 66% 
dessa participação (aumento de 109%). 

Segue o exposto em tabelas: 

Antes do IVA dual: 

TRIBUTAÇÃO 
SERVIÇOS 

R$ bilhão % 

ESTADOS 31,87 32% 
MUNICÍPIOS 68,70 68% 
TOTAL 100,57  
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Após o IVA dual: 

TRIBUTAÇÃO 
SERVIÇOS 

R$ bilhão % 

ESTADOS 66,38 66% 
MUNICÍPIOS 34,19 34% 
TOTAL 100,57  

 

1.2.2. Comprovação Histórica da Maior Taxa de Crescimento ISS em Relação a 
ICMS 
À luz dos números expostos nos tópicos 1.2. e 1.2.1., cabe destacar que, como o ISS tem 
crescido mais que o ICMS (porque a base de tributação do ISS é exclusivamente serviços, 
enquanto o ICMS tem sua base composta majoritariamente de mercadorias), a relação ICMS 
versus ISS tem caído ao longo dos anos. Em 2006, essa relação era 10,3 para 1; já em 2018, 
está em 7,7 para 1. Ou seja, o ISS tem feito os Municípios aumentarem sua participação no 
bolo tributário. 

Mostrando os números de outra forma, a relação entre o ISS mais os 25% do ICMS (total 
arrecadado pelos Municípios) e o somatório ISS mais ICMS (total arrecadado pelos 
Municípios e Estados) era de 31,63% em 2006, e em 2018 já é de 33,61%. Um incremento 
de 1,98%. Isso quer dizer que se a base do ISS tivesse sido unificada com a do ICMS em 
2006, os Municípios passariam a receber o percentual fixo de 31,63% dessa parcela do 
IVA dual dos Estados e Municípios desde aquela época, e esse percentual nunca mais iria 
aumentar em favor dos Municípios. 

Essa não junção fez, somente em 2018, os Municípios deixarem de perder R$ 11 bilhões, 
já que em 2018 a participação dos Municípios, sobre a tributação total de mercadorias 
e serviços, cresceu para 33,61%. O crescimento relativo do setor de prestação de serviços 
sobre o comércio de mercadorias deve continuar ao longo dos próximos anos, conforme se 
demonstra no tópico seguinte. Desta forma, a redução relativa da participação dos Municípios 
na arrecadação total de serviços implicaria em significativas perdas para estes entes.  

1.2.3. Tendência de Perda Futura Para Todos os Municípios 
O exposto no tópico imediatamente anterior comprova que quanto mais tarde ocorrer a junção 
do ISS com o ICMS, mais os Municípios aumentarão sua participação no bolo da tributação 
de mercadorias e serviços como um todo. E melhor, o incremento é anual. 

Numa estimativa conservadora, estudos feitos pela FNP, embasados em dados da STN, do 
IBGE e da Secretaria Municipal da Fazenda de SP, demonstram que, com a implantação de 
um IBS, nos moldes previstos na PEC 45, os Municípios deixariam de ganhar, em 15 anos, 
aproximadamente R$ 33 bilhões, com a incorporação do ISS ao IBS. Vide o diagrama abaixo. 
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Fonte: FNP 

 

1.3. Concessão de Isenções – ICMS é o Campeão 
Um fator a mais que depõe contra a junção do ISS e do ICMS em um IBS é a falta de 
responsabilidade fiscal dos Estados na governança do ICMS, através da instituição de 
inúmeros benefícios fiscais, e consequentemente infindáveis e complexos regimes especiais. 
Os Municípios, diferentemente, alcançaram maior maturidade, haja vista, por exemplo, o 
menor nível de contencioso causado pelo ISS (conforme veremos mais abaixo), bem como a 
adoção de regras que previnem a guerra fiscal entre Municípios, com a previsão da 
improbidade administrativa para o Chefe do Executivo que não respeitar a alíquota mínima 
efetiva do imposto. Esse nível de maturidade continua com a apresentação, por diversos 
Municípios, da emenda 195 à PEC 45, a qual procura aprimorar mais ainda o ISS, em prol 
dos Municípios de menor arrecadação (aplicação da tributação do ISS predominantemente 
no destino), e em prol do contribuinte, entregando um padrão nacional de nota fiscal de 
serviços eletrônica (NFSe Nacional) e guia única nacional, conforme veremos mais abaixo. 
Desta forma, considerando o histórico dos Estados na administração do seu principal imposto, 
o ICMS, os Municípios têm todos os motivos para se sentir receosos com a proposta de uma 
administração compartilhada do IBS. 

De fato, enquanto os Municípios previram limitações a isenções do ISS, os Estados têm sido 
pródigos, ao longo da vida do ICMS, em partir para esse subterfúgio, de forma a atrair 
empresas para seus territórios, medida de eficácia duvidosa para a população, e gerando 
ineficiência alocativa dos recursos econômicos, e consequentemente aumentando o custo 
Brasil. 

Segundo estudos da FEBRAFITE, a renúncia de ICMS alcançou, em outubro de 2019, o 
impressionante número de R$ 97,2 bilhões, aproximadamente 21,76% de renúncia fiscal. Só 
este valor já superaria a atual arrecadação do ISS nacional, permitindo aos Estados a adoção 
do crédito financeiro, ao invés do crédito físico, tão demandado pelos contribuintes. 
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Mais abaixo, apresentaremos medidas para a implementação de um ICMS reformado, que 
iria ao encontro da maior maturidade na governança do ICMS. 

1.4. PEC 110 afeta substancialmente os Municípios. Por Quê? 
Além das observações acima, cabe observação específica quanto à PEC 110, que não prevê 
a possibilidade de os Municípios definirem sua própria alíquota no IBS, o que impede qualquer 
deliberação dos munícipes quanto à carga tributária que aceitam suportar, uma vez que a 
tributação será no destino. A impossibilidade de estipulação de uma alíquota municipal 
engessa o orçamento, corrompe totalmente a autonomia dos Municípios brasileiros e poderá 
provocar graves prejuízos a muitos municípios. 

É o que tem acontecido com o Estado de Minas Gerais em relação aos Municípios mineiros. 
Após extensas negociações recentes com o governador de Minas Gerais, acordou-se que os 
repasses referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), relativos a janeiro de 2019 (R$ 1 bilhão), seriam quitados em três parcelas, 
a partir de janeiro de 2020; e os deixados pela administração do governo anterior (R$ 6 
bilhões) seriam pagos em trinta vezes, e somente a partir de abril de 2020.1 

2. PARA OS CONTRIBUINTES – ONDE ESTÃO OS PROBLEMAS? 
Nossa proposta é muito melhor não só para os Municípios como um todo, mas também para 
os contribuintes. É o que demonstraremos a seguir. 

2.1. Indústria: O Pior Problema é o ICMS e PIS/COFINS, não o ISS 
Conforme pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), de março de 20192, o 
“ICMS é o tributo mais prejudicial à competitividade da indústria”, e a “PIS/Cofins e 
contribuições previdenciárias (INSS) também aparecem entre os tributos mais nocivos”. 

O ICMS, segundo a pesquisa, foi considerado o tributo que mais afeta negativamente a 
competitividade das empresas por praticamente todos os setores da indústria de 
transformação avaliados. 

O ISS, nem de longe, apresenta-se como danoso à competitividade, no entendimento das 
indústrias. 

  

                                                           
1 Disponível em https://bhaz.com.br/2019/04/04/zema-divida-prefeituras/ . Acesso em 09.04.2019. 
2 Sondagem especial / Confederação Nacional da Indústria. – Ano 19, n. 73 (mar./2019) – Brasília: CNI, 2019. 
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A pesquisa propôs ainda quais as ações que deveriam ser tomadas para o aprimoramento do 
ICMS, por ordem de importância. Essas ações serão elencadas mais abaixo, como medidas 
de solução dos problemas atuais do ICMS. 

 

2.2. ICMS Responde por 59% da Má Colocação do Doing Business 2020 (Banco 
Mundial) 
O Banco Mundial também elencou, em seu relatório Doing Business de 20203, o ICMS como 
o maior responsável pelo tempo gasto para se calcular e pagar tributos no Brasil. Das 1501 
horas que o Brasil gasta, contribuindo para colocá-lo praticamente na última posição do rank 
(184º, num total de 190 países), o ICMS responde por 889 horas, ou seja, 59% do total, um 
único imposto. 

Essa complexidade decorre da infinidade de regimes especiais e alíquotas diversas, conforme 
o tipo de mercadoria, a que o ICMS se submete. E estes, por sua vez, decorrem de dois 
principais motivos: (i) a inclinação a fazer do ICMS um imposto que cumpra a progressividade, 
beneficiando setores específicos, muitas vezes para atrair empresas para o território do 
Estado; e (ii) a tributação ainda muito focada na origem. 

                                                           
3 Doing Business 2020 – Comparing Business Regulation in 190 Economies. World Bank Group. 17th edition. 
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Mais abaixo, traremos a solução para essas questões. 

2.3. Contencioso Tributário – ICMS é o Campeão 
Estudo inédito na FGV, dissertação de mestrado defendida em 2017, inclusive sob a 
orientação do Professor Eurico De Santi, diretor do CCiF, think tank originador da PEC 45, 
demonstra que entre as companhias abertas do país, o tributo que mais causa litigioso 
tributário, administrativo e judicial, é o ICMS, com um valor de contencioso apurado em R$ 
90,40 bilhões, enquanto o ISS aparece quase na última posição, com um valor de contencioso 
de R$ 6,88 bilhões. 

Percebe-se que todos os dados expostos acima corroboram que o ISS não contribui de 
maneira relevante para as mazelas do sistema de tributação do consumo do Brasil. 

Apresentar a junção de tributos como o principal fator de simplificação na tributação do 
consumo, o que é feito tanto pela PEC 45 quanto pela PEC 110 é uma inverdade, pois a rigor 
o principal problema na tributação do consumo no Brasil não decorre da separação da 
tributação entre mercadorias e serviços, e sim do custo de conformidade de alguns tributos, 
principalmente o ICMS, e em seguida a PIS COFINS, conforme demonstrado acima. 

2.4. Aumento da carga tributária sobre o setor de serviços 
A PEC 45, ao adotar uma única alíquota para bens e serviços, onera em demasia a tributação 
sobre serviços, alguns de natureza essencial, como saúde, educação e transporte. A reforma 
dos tributos atuais, conforme proposta abaixo, evita esse aumento de carga tributária, bem 
como o grande risco às finanças municipais. 

 

3. PARA OS CONTRIBUINTES – COMO ENTREGAR AS MELHORIAS 
DESEJADAS SEM OS PROBLEMAS E RISCOS QUE AS PECs 45 E 110 TRAZEM? 

3.1. Simplificar imediatamente a tributação sobre bens e serviços, com ações 
como cadastro único, nota fiscal e guia de arrecadação padrão 
A tributação sobre o consumo no Brasil pode ser muito simplificada imediatamente (e não em 
10 anos, como prevê a PEC 45) e sem a necessidade da fusão do ICMS com o ISS, fundindo-
se apenas os tributos federais PIS e COFINS, transformando o IPI num Imposto Seletivo, e 
trazendo aprimoramentos à legislação do ICMS e do ISS, tornando-os padronizados, em suas 
regras nacionais. Detalharemos isso mais abaixo. 

3.1.1. Simplicidade 
A simplicidade que a PEC 45 diz entregar não se coaduna com o que a própria PEC propõe 
como transição, que é tudo, menos simples. Afinal, além de acrescentar mais um imposto 
nacional, o IBS, mantém os atuais tributos sobre o consumo do jeito que estão, 
particularmente o ICMS e a PIS COFINS, por mais 10 anos. 

Nossa proposta, por sua vez, oferece imediata simplificação no sistema realizando a 
junção da PIS e COFINS numa Contribuição sobre o Valor Adicionado federal, 
transformando o IPI num Imposto Seletivo, e aprimorando o ICMS e o ISS, com cadastro 
único, nota fiscal e guia de arrecadação padrão, sem riscos ao contribuinte e aos 
Municípios. 

Detalhando, entregamos simplicidade ao prever: 

(i) Na reforma da PIS COFINS: 

a. Alíquota única da CVA; 
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b. Vedação a benefícios fiscais e a regimes especiais; e 

c. NFSe Nacional e Guia Nacional – Municípios e RFB. 

(ii) Na reforma do ICMS: 

a. Alíquota única do ICMS por Estado; 

b. Vedação a benefícios fiscais e a regimes especiais no ICMS;  

c. Legislação nacional do ICMS; e 

d. NFe e Guia nacional do ICMS; 

(iii) Na reforma do ISS: 

a. Alíquota única do ISS por Município; 

b. Vedação a benefícios fiscais e a regimes especiais no ISS; 

c. Legislação nacional do ISS; e 

d. NFSe Nacional e Guia Nacional – Municípios e RFB. 

A previsão de alíquota única para quaisquer bens e serviços é importante para evitar conflitos 
de enquadramento, o que causa exponencial aumento do contencioso administrativo e judicial 
tributário. Um exemplo de solução nesta linha se deu no Município de São Paulo, onde havia 
várias disputas jurídicas sobre o enquadramento dos serviços de informática, previstos no 
item 1 da lista. Quando uma lei previu uma alíquota única para todos esses serviços, acabou 
qualquer discussão jurídica a respeito, apaziguando o mercado. 

A vedação a benefícios fiscais e regimes especiais, além de evitar os percalços que a 
diferenciação de alíquotas traz, evita a guerra fiscal entre os entes, tão presente no caso do 
ICMS, o que contribuiu em muito para a atual má fama desse imposto. 

Atrelado a essas regras, importante prever alíquota mínima no ente de origem, no caso de 
operações interestaduais para o ICMS, e de operações intermunicipais para o ISS, 
conjuntamente com previsão de regra de improbidade administrativa para o ente que 
descumprir a alíquota mínima efetiva, bem como a alíquota única. Tal medida tem se mostrado 
eficaz no caso do ISS, com a vinda da Lei complementar nº 157/2016, mitigando a força dos 
paraísos fiscais. 

Um modelo nacional de nota fiscal eletrônica com guia nacional de recolhimento para o ICMS, 
bem como de nota fiscal de serviços eletrônica com guia nacional de recolhimento para o ISS, 
são fundamentais para simplificar o custo de conformidade do contribuinte, além de permitir a 
implementação da tributação predominantemente no destino, a qual será detalhada mais 
abaixo. 

O modelo da NFSe nacional já está pronto, realizado em conjunto por ABRASF, CNM e 
Receita Federal, previsto para abarcar o ISS e a PIS COFINS, podendo, com pequenas 
modificações, abarcar a CVA. Só falta entrar em produção. 

3.1.2. Transparência 
Outro princípio da PEC 45 que pode ser entregue sem a junção de todos os tributos: 
Transparência. 

Ela basicamente consiste em o cidadão consumidor ter a noção exata de quanto de tributo 
está pagando em determinada compra de bem ou serviço, o que não acontece hoje, porque 
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em regra os tributos sobre o consumo fazem parte de sua própria base de cálculo, e da base 
de cálculo de outros tributos incidentes na mesma operação. É o que se chama “imposto por 
dentro”. 

Por exemplo, um ICMS à alíquota de 25% numa conta de energia elétrica de R$ 100,00 
representa R$ 25,00 a ser recolhido ao governo, ficando R$ 75,00 com o contribuinte. Se o 
contribuinte fica com R$ 75,00 e recolhe ao governo R$ 25,00, então, na verdade, 25% é a 
alíquota nominal, sendo a alíquota efetiva nessa operação 25/75 = 33,33%. 

A transparência propõe prever alíquota por fora (“imposto por fora”) não só para a CVA federal, 
mas também para o ICMS e o ISS. 

3.1.3. Neutralidade 
A neutralidade consiste basicamente em as decisões econômicas do empresário não estarem 
baseadas a partir de aspectos tributários, e sim na otimização dos meios de produção. 

A neutralidade é entregue da seguinte forma: 

(i) Na reforma da PIS COFINS: 

a. Crédito financeiro na CVA; e 

b. Tributação no destino (Export./Import.). 

(ii) Na reforma do ICMS: 

a. Crédito financeiro no ICMS; e 

b. Tributação predominantemente no destino no ICMS, com alíquota mínima na 
origem. 

(iii) Na reforma do ISS: 

a. Tributação predominantemente no destino no ISS, com alíquota mínima na 
origem. 

Por crédito financeiro entende-se que todo e qualquer bem ou serviço utilizado pela empresa 
que os adquire gera crédito para ser abatido no pagamento do imposto na etapa seguinte, 
desde que não seja para uso e consumo pessoal (por exemplo, de funcionários ou diretores 
da empresa). Na sistemática de crédito financeiro, o material de escritório adquirido por uma 
indústria, para as suas salas, por exemplo, geraria crédito. 

Diferentemente, no crédito físico (que é o que prevalece hoje no ICMS), só gera crédito o bem 
ou serviço que se incorporar ao produto que será vendido. O crédito físico faz com que o 
imposto incida mais do que sobre o valor agregado ao longo da cadeia, incidindo mais de uma 
vez sobre insumos que percorrem a cadeia de produção e circulação, trazendo 
cumulatividade. 

O crédito financeiro, ao invés do crédito físico, pode ser entregue de forma plena na CVA 
federal, e ser um grande avanço no ICMS, aceitando-se de forma plena o crédito relativo ao 
serviço de comunicação e à energia elétrica consumida. 

A não previsão de crédito de ISS para serviços tomados por contribuintes do ICMS não onera 
o sistema, o que é corroborado pela pesquisa supracitada da CNI, onde, enquanto o ICMS foi 
apontado por 42% dos entrevistados como o tributo que mais afeta negativamente a 
competitividade, o ISS foi apontado apenas por 1% dos entrevistados. Isso ocorre porque o 
ISS possui alíquota baixa e é bem simples de calcular e de recolher. 
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A tributação predominantemente no destino no caso do ISS prevê, para as operações 
intermunicipais, uma alíquota única de 2% no município de origem e, no município de destino 
a diferença entre a alíquota que este município definir (sua alíquota interna) menos os 2% do 
município de origem. Mantém-se a regra de improbidade administrativa para o Município que 
desrespeitar a alíquota mínima efetiva de 2% na origem, bem como a alíquota única no 
Município de destino. Como exposto acima, a regra de improbidade administrativa para o ente 
que descumprir a alíquota mínima efetiva, bem como a alíquota única, é uma medida que tem 
se mostrado eficaz no caso do ISS, com a vinda da Lei complementar nº 157/2016, mitigando 
a força dos paraísos fiscais. 

Com a manutenção de parte da tributação do ISS na origem, há uma maior integração entre 
os municípios mais produtores e aqueles mais consumidores, fazendo com que os municípios 
menores mais consumidores, que não tenham estrutura de administração tributária, possam 
se valer da máquina arrecadatória do município de origem, normalmente mais bem capacitado 
em sua estrutura de administração tributária, e que terá também interesse em fiscalizar, coisa 
que não aconteceria se a tributação fosse 100% no destino. 

3.1.4. Equidade Horizontal 
Equidade horizontal nada mais é do que o fato de que qualquer atividade de compra e venda 
de bens e serviços deve ser tributada (base ampla de incidência tributária). Se todos pagam, 
cada um, individualmente, paga menos. 

A questão base ampla de incidência tributária não é um problema de ICMS, porque qualquer 
nova forma de mercadoria ou serviço de comunicação ou transporte intermunicipal é 
instantaneamente tributada. É um problema sim do ISS, pois a necessidade de previsão dos 
serviços em lista publicada em lei complementar acarreta eventuais não incidências do 
imposto. É o caso das locações de bens móveis e das cessões de direitos autorais. 

Assim, na reforma do ISS, propõe-se a melhor explicitação da definição do conceito 
constitucional de serviço como bem imaterial (o que é adotado em praticamente todos os 
países que tributam os serviços), com redação específica a respeito. Com isso, seria possível 
excluir a expressão “definidos em lei complementar”, e a consequente extinção da lista de 
serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, evolução aliada à adoção da alíquota única 
para qualquer tipo de serviço dentro de um mesmo Município. 

3.1.5. Equidade Vertical 
A equidade vertical consiste no fato de os mais ricos devem pagar mais tributo que os mais 
pobres. Na tributação do consumo, tenta-se implementar isso com o princípio da seletividade 
(alíquotas menores quão mais essenciais forem os produtos ou serviços). Entretanto, a prática 
demonstra primeiro que o conceito de essencial é muito relativo, fazendo entrar na cesta 
básica, às vezes, produtos que dificilmente poderiam ser enquadrados como essenciais; e 
segundo, porque como o rico também consome produtos da cesta básica, a eficácia da 
medida acaba sendo pouco eficaz. 

Estudo a respeito da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria4, subordinada 
à Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, demonstra que a reoneração, 
com critérios, da cesta básica, com a correlata transferência da arrecadação potencial para o 
Programa Bolsa Família (PBF) contribuiria melhor para uma alocação mais eficiente dos 
recursos, direcionada realmente aos mais pobres, conferindo redução mais significativa da 
pobreza e da desigualdade de renda. 

                                                           
4 Boletim Mensal sobre os Subsídios da União – Desoneração da Cesta Básica. Edição 11. Set/2019. 
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No mesmo sentido, na União Europeia, demonstra Rita De La Feria5 que: 

“Entre 2000 e 2003, a União Europeia fez com que os países reduzissem a alíquota 
sobre setores específicos, visando efeitos positivos no emprego. A Comissão Europeia 
monitorou todos os países e verificou que em muitos deles os preços nunca decaíram. 
Nos países houve queda, esta foi meramente temporária: no espaço de um ano, os 
preços voltaram ao normal. La Feria cita outro exemplo: o Governo de Portugal decidiu 
subsidiar as academias de ginástica, com o intuito de que os preços baixassem e mais 
pessoas tivessem acesso, o que aumentaria a qualidade da saúde portuguesa. No 
entanto, em nenhum momento os preços baixaram, o que ocorreu foi apenas o 
aumento da margem de lucros do setor.” 

Por isso a previsão de alíquota única acima defendida. 

Mas, na busca da equidade vertical, a ideia de alíquota única deve vir acompanhada de 
subsídios (no montante do valor reonerado – critérios a definir) direcionados para as classes 
mais pobres, a fim de reduzir a regressividade dos tributos indiretos. É a ideia da isenção 
“personalizada” (devolução em dinheiro na conta do consumidor de baixa renda). 

Dado o grande volume de economia informal, onde as transações não são registradas por 
nota fiscal, na qual os consumidores são em sua grande maioria de baixa renda, há que se 
verificar até que ponto condicionar a devolução, parcial ou total, do valor do tributo à emissão 
da nota fiscal trará efetividade à política redistributiva. Por outro lado, esse condicionamento 
pode ser um grande incentivo à emissão de notas fiscais, contribuindo para formalizar mais a 
economia. Propõe-se então, em princípio, um modelo misto considerando esses dois fatores. 

O que a PEC 45 prega, de isenção personalizada, pode ser feito tranquilamente nos três 
tributos que propomos: CVA Federal, ICMS e ISS. 

 

                                                           
5 CCiF – Centro de Cidadania Fiscal e FGV Direito SP – Núcleo de Estudos Fiscais. 11h45 Mesa de Debates III: 
extrafiscalidade e exceções na tributação sobre o consumo (alíquota uniforme, seletividade, incentivos fiscais e 
pequenos negócios). Fala de Rita de La Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=9790 


