RELATÓRIO DA REFORMA DA TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO
Análise do Sistema da Tributação do Consumo e da Folha
e
Análise da PEC 110 (texto de 16.03.2022)1

“Geralmente, introduzir um novo imposto, ou medida de caráter tributário, para corrigir
os problemas de um imposto existente é, infelizmente, uma conduta clássica em matéria
de reforma tributária. Criar um novo imposto adiciona complexidade, e seria muito
melhor enfrentar os problemas existentes diretamente.” (grifo nosso)
Eddy Tam. “The Business Rates Holiday Must be Extended”. Oxford University Center
for Business Taxation.2
“Não podemos caminhar no escuro. Em um tema dessa relevância e em um momento
de grandes incertezas, a prudência é indispensável. Todo o cuidado é pouco para evitar
que boas intenções acabem produzindo resultados ruins.” (grifo nosso)
“Caminhos para a Reforma Tributária – onde estamos, o que queremos e qual é o
caminho para avançar na direção desejada”3
Fernando Rezende (Coord.). Economista, professor na EBAPE - FGV. Ex-Presidente do
IPEA.
“O frágil momento que vive a economia brasileira não nos permite o luxo de testarmos
reformas disruptivas e aventureiras, que não consideram a realidade brasileira, sem
embasamento em quaisquer estudos de impacto e em memórias de cálculo, onde o risco
de darem errado é enorme.
Não à toa encontrou e encontra resistência de Municípios onde residem mais de 60% da
população brasileira e onde se produz 74% do PIB nacional, bem como de setores
econômicos que respondem por aproximadamente 70% do PIB nacional.
Assim, é importante que haja um diálogo franco incluindo os representantes dessas
divergências, não a partir de uma premissa dada que é falsa – a de que a solução para
a tributação do consumo é um modelo de tributação do consumo de IVA amplo ou dual
– mas sim a partir dos reais problemas de cada tributo sobre o consumo,
particularmente do IVA brasileiro atual, o ICMS, o que não ocorreu de fato desde o
início do processo, abordando, ponto a ponto as possíveis melhorias no sistema, de
forma a avançar até onde há consenso, sem colocar em risco nossa já combalida
economia.” (p.25-26 do presente relatório) (grifos nossos)
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Nota: Sem prejuízo do sumário executivo presente neste relatório, o sumário abaixo também cumpre a
função de um sumário executivo, dado que seus tópicos e subtópicos apresentam maior grau de
detalhamento, podendo endereçar o leitor aos pontos que mais lhe interessarem.
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Sumário Executivo
1. PROBLEMAS QUE O IBS AMPLO (PEC 45) OU DUAL (PEC 110) GERA
 Inconstitucional, pois fere a cláusula pétrea do Federalismo. Concentração de poder na União e
nos Estados, enfraquecendo os Municípios que vivem de receitas próprias, onde vive a maioria
da população brasileira.
 Total ausência de estudos de impacto macroeconômico, orçamentário, social e jurídicoconstitucional, memórias de cálculo e de projeções de crescimento, a partir do texto da PEC
110.
 Todos os Municípios perdem arrecadação – R$ 354 bi em 15 anos – em comparação com a
proposta Simplifica Já (Emenda Substitutiva Global nº 223 à PEC 110 na CCJ).
 Exige fundos bilionários da União, e/ou mais sacrifícios dos maiores Municípios e Estados.
 Aumenta carga tributária, particularmente no setor de serviços, quando a carga tributária já é
equivalente entre indústria, comércio e serviços, considerando-se folha e seus encargos.
 Gera desemprego.
 Sobrecarrega o setor público – aumento das despesas correntes.
 Alíquota mais alta do mundo, ainda que no IVA dual, no somatório (34%, segundo o Ministro da
Economia), estimulando mais “pejotização” e aumento de fraudes e evasões.
 Aumenta o custo de conformidade para a esmagadora maioria das empresas, principalmente as
menores que estão fora do Simples Nacional, e as que mais empregam.
 Prejudica as empresas optantes pelo Simples Nacional.
 Transição complexa, custosa e desnecessária para resolver os problemas da tributação do
consumo.
2. SOLUÇÃO PROPOSTA SIMPLIFICA JÁ (Emenda Substitutiva Global nº 223 à PEC 110
na CCJ)
2.1.
PIS COFINS NÃO CUMULATIVA
 Definição Legal do Conceito de Insumo – conferindo Segurança Jurídica e Crédito
Financeiro.
2.2.
FOLHA
 Desoneração parcial da Folha para as empresas que mais empregam.
2.3.
CADASTRO ÚNICO DO CONTRIBUINTE (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS)
PERANTE OS TRÊS ENTES FEDERATIVOS
 Com isso, o contribuinte não precisa ter retrabalho entregando a mesma informação para mais
de um ente federativo.
2.4.
ICMS
 Unificação das Leis Estaduais (exceto alíquotas) dos 27 Estados por lei complementar.
 Comitê Gestor Nacional do ICMS para unificação da legislação por Resolução CGICMS.
 Unificação, Integração e Governança do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica;
2.5.
ISS
 Unificação das Leis Municipais de ISS (exceto alíquotas) dos Milhares de Municípios.
 Comitê Gestor Nacional do ISS para unificação da legislação por Resolução CGISS.
 Unificação, Integração e Governança do Sistema de NFS-e Nacional.
3. CONCLUSÃO – SIMPLIFICA JÁ
 Não Aumento a Carga Tributária.
 Simplifica o sistema tributário.
 Estimula o Emprego.
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Mantém o Equilíbrio Federativo.
Não gera Desequilíbrios Entre Setores Econômicos.
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1. O Brasil Tem os Seus IVA, Que Precisam, Podem e Devem ser Reparados
O leigo pode achar que a ideia de adoção de um IVA – Imposto sobre Valor Agregado – no Brasil é
novidade e modernidade, mas não é. O ICMS4, que foi implementado no Brasil em 1965 (como ICM5),
é um IVA, que deve ser aprimorado, assim como a PIS 6 COFINS7 não cumulativa.
1.1. O ICMS é um IVA (IBS), Imposto contra Imposto
No tocante ao mecanismo de cobrança, a tributação do consumo pode se valer: (i) do IVA; (ii) do retail
sales tax (imposto sobre o varejo); e (iii) da tributação cumulativa, mas simplificada e com alíquota baixa,
como no ISS e na PIS COFINS cumulativa.
IVA não é um imposto com uma base de incidência distinta daquela dos nossos impostos sobre o consumo
(IPI, ICMS, ISS). A base de incidência é exatamente a mesma – bens e serviços. Em relação a essa base
de incidência, a única diferença entre nossos impostos sobre o consumo e o IVA dos demais países é que
no caso do ISS, no Brasil, adotou-se um regime cumulativo, optando-se pela simplicidade, e os serviços
tributáveis têm que estar previstos em lei complementar (atualmente, a LC 116/2003).
Na Europa, a criação do IVA nos países (décadas de 60 e 70) também previu a incidência de IVA sobre
serviços discriminados em listas de serviços em vários países, assim como no ISS, em 1966. Esse
mecanismo foi alterado com o fortalecimento da Comunidade Econômica Europeia – CEE, em que os
serviços tributáveis pelo IVA passaram não mais a ser definidos em listas de serviços, mas sim a partir
de uma definição genérica de serviços (Sexta Directiva do Conselho de 17 de Maio de 1977 –
77/388/CEE). Necessária essa evolução também em relação ao nosso ISS.
O mecanismo de cobrança do IVA pode ser “imposto contra imposto” ou “base contra base”.
O ICMS é um IVA “imposto contra imposto”, onde o imposto incidente na venda feita pelo contribuinte
enseja um débito tributário do contribuinte para com o Estado. Mas esse contribuinte pode usar o imposto
incidente no insumo comprado de seu fornecedor como um crédito em seu favor, para abater no seu
débito, apurando-se assim o valor líquido do ICMS a pagar. É assim com o ICMS; é assim com o IVA
dos países da Europa.
Qual a diferença com o Brasil, com relação ao sistema de creditamento? É que, enquanto o IVA dos
outros países admite um creditamento mais amplo, o ICMS está sendo um IVA com creditamento mais
limitado (não cumulatividade limitada ou não cumulatividade imperfeita); e, além disso, a substituição
tributária para frente (cobrança do ICMS de todas as etapas da cadeia produtiva no início da cadeia, de
forma antecipada) generalizada tem distorcido a economia, ao tornar o ICMS um anti-IVA8. Estes são os
4

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (art.
155, II, Constituição de 1988).
5
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por comerciantes, industriais e
produtores.
6
Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep).
7
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
8
Como registra ÂNGELO DE ANGELIS: “Ao final, conclui-se que, especialmente a partir de 2008, o espraiamento
do uso indiscriminado da ST [Substituição Tributária] transformou o ICMS em uma espécie de anti-IVA, que há
fortes evidências de que os recentes ganhos de arrecadação desta exploração advém não da captura do imposto
sonegado no varejo e sim da sobretaxação dos consumidores finais e que a tecnologia da informação dos dias de
hoje bem como as estruturas de varejo, mais concentradas, condenam a ST ao anacronismo. As condições
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principais problemas da tributação do consumo atualmente, seguidos de perto pela limitada não
cumulatividade (não cumulatividade imperfeita) da PIS COFINS não cumulativa.
Outra diferença entre o ICMS e o IVA dos países europeus – essa diferença tem a ver com a estrutura da
federação brasileira – é que a base de incidência do ICMS não alcança todos os serviços. Alcança os
serviços de transporte intermunicipal e os de telecomunicação, além de todas as mercadorias e a energia
elétrica. Os demais serviços são tributados pelo ISS, de competência dos Municípios, de forma
cumulativa, mas simplificada (basta calcular alíquota vezes receita). Para compensar essa
cumulatividade, a alíquota máxima do ISS é de 5%, enquanto a do ICMS não tem limite, podendo chegar
a mais de 30%. Em que pese o ISS ser cumulativo, como sua alíquota máxima é baixa, não é o entrave
para uma boa tributação do consumo, o que será demonstrado mais abaixo.
1.2. PIS e COFINS Não Cumulativa é um IVA, Base Contra Base
A Contribuição ao PIS e a COFINS são tributos que se assemelham ao modelo IVA “base contra base”,
onde, em vez de se abater o tributo pago na etapa anterior no tributo a pagar incidente na saída do produto
(como no ICMS ou IVA “imposto contra imposto”, acima mencionado), utiliza-se um modelo mais
simples, em que primeiro aplica-se a alíquota sobre o total de receitas da empresa no período e, após, um
percentual equivalente ao da alíquota sobre os custos e despesas que essa empresa incorre no desempenho
das suas atividades operacionais. O valor a pagar será a diferença entre o primeiro e o segundo resultado.
É um modelo mais neutro que o IVA “imposto contra imposto”, porque independe do valor do tributo
incidente na etapa anterior.
Veremos as consequências negativas com a tentativa da criação de uma CBS, que seguiria o modelo IVA
imposto contra imposto, abandonando-se o mecanismo “base contra base” da PIS COFINS não
cumulativa.
1.3. O Brasil Não É Comparável a Outros Países – O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém 9
Tem-se procurado fazer a comparação do Brasil com outros países, mormente da Europa Ocidental ou
Oceania (Austrália e Nova Zelândia), a fim de adotar modelos de IVA lá existentes, sem considerar a
total falta de similitude entre o Brasil e esses países.
O maior desses, em população, é a Alemanha, com 83 milhões de habitantes, portanto bem longe de poder
ser comparada com o Brasil (212 milhões). É federação, mas não com as realidades federativas que o
Brasil apresenta, que, além de três esferas com poder tributante relevante, é uma federação de maturidade
institucional bem mais frágil, revelada em desconfiança federativa e sazonal concentração de poder na
esfera da União, a depender do governo federal de ocasião. Além disso, a Alemanha tem um território
minúsculo, se comparado com o do Brasil, do tamanho do Mato Grosso do Sul (4,2% de todo o território
nacional).
A Nova Zelândia, outro país citado pelos defensores de um IVA amplo ou dual, por ter um suposto IVA
moderno, tem população aproximada de 5 milhões de habitantes, menor que a da cidade do Rio de Janeiro,

tecnológicas dos dias de hoje permitem a ação do Fisco junto aos milhares de contribuintes varejistas e a
reconstrução
do
ICMS
sobre
as
bases
clássicas
do
IVA”.
Disponível
em
<https://joserobertoafonso.com.br/substituicao-tributaria-angelis/>. Acesso em 10.07.2021.
9
Expressão tomada de empréstimo da obra: BATISTA JR. Paulo Nogueira. O Brasil não cabe no quintal de
ninguém: Bastidores da vida de um economista brasileiro no FMI e nos BRICS e outros temas sobre nacionalismo
e nosso complexo de vira-lata. São Paulo: LeYa, 2019, 448p.
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com 6,7 milhões, e com extensão territorial similar à do Estado do Tocantins (3,1% de todo o território
nacional).
Os Estados Unidos, por sua vez, são uma federação, e não utilizam o mecanismo do IVA para a sua
tributação do consumo, adotando um sistema assimétrico e que preza pela simplicidade, e nem por isso
deixaram de ser um país rico. Não há correlação causal entre ter um IVA amplo ou dual implantado e ser
um país rico e desenvolvido.
Como disse Everardo Maciel: “sistemas tributários são construções político-culturais (...), não são
softwares de prateleira”, ao mencionar sobre “a ausência de diagnóstico rigoroso” das PEC 45 e 110, e a
“reprodução acrítica de modelos adotados em outros países, em contexto distinto, e não necessariamente
adaptáveis”10.
Dito isto, destaquemos três pontos que consubstanciam essa incomparabilidade:
(i)

(ii)

(iii)

Como exposto acima, o Brasil já adota um IVA desde 1965. Então há que se fazer um
diagnóstico preciso de por que esse IVA não está funcionando bem, e além disso, quais os
demais problemas da tributação do consumo no Brasil;
Diferentemente dos demais países que aplicam IVA amplo ou dual, a tributação do consumo
no Brasil é predominantemente de competência subnacional (ICMS e ISS 11 respondem por
aproximadamente 64% da arrecadação dos cinco tributos sobre o consumo – além deles, IPI,
PIS e COFINS), e não federal; e
Ainda que alguns países que possuam IVA sejam federação, além de a tributação nesses ser
do governo federal, nenhum deles apresenta uma federação de três esferas governamentais –
União, Estados e Municípios – como o Brasil, com a esfera municipal exercendo papel
relevante na execução de políticas públicas.

Em síntese, mais do que fazer comparações com outros sistemas tributários, com os quais o Brasil não
guarda qualquer semelhança, importante é que olhemos para o nosso próprio sistema e sua história, e
descubramos o que está causando problemas, para que cirurgicamente sejam resolvidos, lembrando que
nenhum sistema tributário é perfeito.
1.4. Países, Mundo Afora, Prevendo um Tributo Cumulativo – Similar ao ISS – para Alcançar a
Tributação da Renda na Economia Digital
As soluções dos problemas de um determinado sistema tributário, como dito acima, têm que guardar
relação com a realidade do respectivo país e, consequentemente, com o senso de pragmatismo para
efetivar tais soluções.
Exemplo real disso está sendo a forma como vários países europeus (Reino Unido, Espanha, França,
Áustria, Polônia, Itália, Turquia), além de outros, como Argentina, Quênia, Serra Leoa, Tunísia, estão
enfrentando a dificuldade de não conseguirem tributar os lucros das big tech norte-americanas (Apple,
Microsoft, Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), por exemplo), apesar de essas estarem
10

Maciel, Everardo. Reforma Tributária e mistificação. Caderno Economia & Negócios. Estadão. Disponível em
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reforma-tributaria-e-mistificacao,70003423708>. Acesso em
05.10.2021.
11
Considerando o valor da arrecadação 2020 a preços a abr.2021: PIS/COFINS (R$ 279,7 bilhões); IPI (R$ 63,6
bilhões); ICMS (R$ 551,2 bi) e ISS (R$ 70,4 bi) (fonte: SMFSP documento interno), os dois últimos respondem
por aproximadamente 64% da arrecadação dos cinco tributos citados.
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usufruindo bastante do rico mercado consumidor europeu. Eles estão criando um imposto chamado
Digital Service Tax (DST), que incide com uma alíquota que varia de 1,5% até 15% sobre o faturamento12,
e não sobre o lucro, dessas grandes empresas norte-americanas de tecnologia.
A tributação dos lucros é efetuada pelo imposto de renda, conhecida como tributação direta. Mas, por não
alcança-la, valem-se de uma tributação indireta, ou seja, tributação do consumo. Se o IVA fosse tão
eficiente assim, esses países criariam um adicional de IVA para tributar as big tech, mas em vez disso
estão criando um imposto similar ao ISS, o que demonstra que o IVA não é tão perfeito assim. Aliás, o
ISS já alcança os serviços dessa economia digital no Brasil.
O acima exposto demonstra que, diferentemente do que alguns afirmam, um imposto cumulativo sobre o
consumo – como o ISS – não necessariamente é algo ultrapassado. Não só porque muitos o preferem, por
sua simplicidade de apuração, a um imposto não cumulativo, mas de apuração complexa, custosa e muito
sujeita a erros; mas também porque, na economia digital, que é uma economia de parte do setor de
serviços, ele é uma tendência cada vez mais desejável, por suas qualidades, com alíquota máxima baixa
e a sobredita simplicidade de apuração, e pelo fato de empresas que prestam serviço têm pouco a se
creditar, num regime não cumulativo.
2. Experiências Internacionais Trazendo Realidades e Problemas do IVA ou IBS Amplo ou Dual
Mundo Afora
2.1. Índia e os Sérios Problemas do IBS Implementado em 2017
A reforma tributária indiana de 2017 é tida, para muitos dos defensores do IBS no Brasil, como referência
para a reforma tributária brasileira. Acontece que esta reforma indiana está sendo objeto de inúmeras
críticas por lá. Mesmo que não o fosse, vejamos a listagem de tributos sobre o consumo que existiam lá
antes da reforma13:
(i)

(ii)

Tributos federais:
a. imposto especial de consumo central (Lei de 1944);
b. tarifa especial de consumo central (Lei de 1885) (exceto bens incluídos na entrada 84 da
lista do 7º quadro);
c. impostos adicionais de consumo (bens de importância especial) (Lei de 1957);
d. impostos especiais de consumo sobre preparações medicinais e higiênicas;
e. impostos adicionais de consumo (artigos têxteis) (Lei de 1978);
f. imposto sobre serviços (Lei de Finanças 1994);
g. tarifa aduaneira (lei 1975) (além da tarifa básica aduaneira) (taxa compensatória e taxa
adicional especial); e
h. subtributações relativas às operações anteriores.
Tributos estaduais:
a. IVA estadual;
b. imposto de venda central;
c. imposto sobre compras;

12

KPMG – Taxation of the digitalized economy. Developments summary. Update: December, 2021. Disponível
em
<https://tax.kpmg.us/content/dam/tax/en/pdfs/2021/digitalized-economy-taxation-developmentssummary.pdf> . Acesso em 07.01.2022.
13
Brazil-India Interactive Learning Session Evolving a Country Specific Tax System – VAT/GST. 10.01.2022.
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d.
e.
f.
g.
h.

imposto sobre lazer;
imposto sobre luxo;
imposto sobre entrada;
imposto sobre loterias, apostas e jogos de azar; e
subtributações relativas às operações anteriores.

Com a listagem acima, percebe-se claramente que não se pode comparar o ponto de onde partiu a reforma
do sistema tributário indiano com o ponto de onde quer partir a do sistema tributário brasileiro atual, para
o seu aprimoramento. O indiano era muito mais complexo até recentemente. A reforma que eles fizeram
em 2017, nós fizemos em 1965 (onde foram unificados vários impostos que se superpunham, como o
IVC – Imposto estadual sobre Vendas e Consignações e o IIP – Imposto municipal de Indústrias e
Profissões), obviamente com nossas peculiaridades, particularmente considerando a realidade federativa
brasileira, com a relevância crescente dos Municípios, responsáveis pela execução da maioria das
políticas públicas, devendo ter, ao máximo possível, suas receitas próprias para a consecução dessas
políticas, ainda mais na época de carestia em que vive a maioria da população brasileira.
Não há proliferação de impostos subnacionais no Brasil, apenas três estaduais, ITCMD, ICMS e IPVA,
e três municipais, IPTU, ITBI e ISS. Quanto aos impostos sobre o consumo, ICMS (IBS ou IVA estadual)
e ISS (municipal), dado que podem tratar de transações que transpassem o território de mais de um Estado
ou mais de um Município – diferentemente dos impostos sobre a propriedade – é importante a
uniformização de sua legislação e integração de sistemas, dentro de cada esfera federativa –
uniformização dos 27 ICMS, dentre os Estados; e uniformização dos 5.570 ISS, dentre os Municípios.
Dos mais de noventa tributos hoje existentes no Brasil, mais de setenta são federais14. Inclusive, isso
provavelmente se reflete no volume de contencioso tributário no país, onde estudo do Insper demonstra
que, dos R$ 5,4 trilhões de contencioso tributário, 70% é causado por tributos federais 15.
Voltando à recente reforma tributária indiana, a complexidade e o não crescimento econômico, bem como
a grande insatisfação são a tônica. M.A. Oommen, Distinguished Fellow, e K.J. Joseph, Diretor do
Instituto Gulati de Finanças e Tributação (GIFT), ambos indianos, discorrem sobre a realidade do IBS
(GST16) indiano, cheio de problemas:
O IBS deve ser visto apenas do ponto de vista das receitas e como uma ferramenta de
política fiscal para eficiência, competitividade e crescimento. Mesmo por esse padrão, o
IBS da Índia ainda está em uma estrada rochosa, com várias das suposições caindo
enquanto as expectativas são desmentidas. Nem os Estados nem os consumidores
parecem ter se beneficiado, pois as reduções tarifárias não se traduzem em preços
devido à especulação e cascata. Apesar de muitos anos de esforços na evolução de um
sistema IBS indianizado e mais de 50 meses de ajustes com mais de mil notificações,
com incertezas no primeiro ano e a pandemia do novo coronavírus e o bloqueio ainda em
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Os tributos no Brasil. Disponível em <http://www.portaltributario.com.br/tributos.htm>. Acesso em 05.02.2022.
Cf.
Estudo
do
Insper.
Disponível
em
<https://www.insper.edu.br/wpcontent/uploads/2021/01/Contencioso_tributario_relatorio2020_vf10.pdf>. Acesso em 05.07.2021.
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Goods and Services Tax.
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andamento, o IBS continua sendo uma agenda inacabada. Mas até onde e quanto
tempo?17 (grifos nossos)

Gráfico 1 - Crescimento econômico da Índia ajustado pela inflação (em percentual, ano a ano).
Fonte: Ministério de Estatísticas da Índia
Parece haver causalidade entre a implantação da reforma tributária indiana e a queda na taxa de
crescimento econômico lá, queda esta que começou logo em seguida à implantação da reforma tributária,
e antes da pandemia, como indica o gráfico acima18.
Sobre os atrasos nos pagamentos aos Estados, que já alcançaram 1,5 trilhão de rúpias (20,5 bilhões de
dólares) até setembro de 2020, vários Estados estavam ameaçando acionar a Suprema Corte indiana:
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Tradução livre de: GST should be seen purely from a revenue point of view and as a fiscal policy tool for
efficiency, competitiveness and growth. Even by this standard, India’s GST is still on a rocky road, with several of
the assumptions falling flat while expectations stand belied. Neither the States nor the consumers seem to have
benefited since the rate reductions are not translated into prices due to profiteering and cascading. Despite many
years of efforts in evolving an Indianised GST system and over 50 months of adjustments with over a thousand
notifications, with accompanying uncertainties in the first year and the novel coronavirus pandemic and the
lockdown still in the saddle, GST continues to be an unfinished agenda. But how far and how long? In: Oommen,
M.A., Joseph, K.J. Goods and Services Tax as an unfinished agenda. 11.12.2021. Disponível em
<https://www.thehindu.com/opinion/lead/goods-and-services-tax-as-an-unfinished-agenda/article37928330.ece>.
Acesso em 04.02.2021.
18
India's tax reforms falter, hurting Modi's economic legacy. Kapil Kajal. Nikkei Asia. September 22, 2020.
Disponível em <https://asia.nikkei.com/Economy/India-s-tax-reforms-falter-hurting-Modi-s-economic-legacy>.
Acesso em 03.12.2021.
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(...) muitos estados, (…), escreveram cartas para Sitharaman [Ministra das Finanças
Nirmala Sitharaman] rejeitando a sugestão de cobrir o déficit de receita por meio de
empréstimos. Alguns ameaçaram levar o assunto à Suprema Corte.19 (grifo nosso)

Figura 1 - Comerciantes gritam slogans durante uma greve de um dia realizada para protestar
contra o GST (IBS) em Ahmedabad, Índia, em junho de 2017. © Reuters
Por sua vez, Amit Bhaduri, economista e professor sênior aposentado de economia da Universidade
Jawaharlal Nehru, com sede em Delhi, disse:
O governo do BJP [Partido Bharatiya Janata] liderado por Modi [Primeiro Ministro
indiano Narendra Modi] só tinha o IBS para se elogiar na frente econômica, e agora que
o IBS falhou, (...) não há outras grandes políticas econômicas que eles implementaram
que sejam realmente úteis para a nação.20 (grifo nosso)
2.2. Fragilidade Teórica dos Modelos Matemáticos e da Compreensão de Neutralidade Tributária
(Professor Stephen Utz, Faculdade de Direito da Universidade de Connecticut, EUA)
Tentativas frágeis de fundamentar, com estudos macroeconômicos hipotéticos preliminares, frágeis e
insuficientes, não só por serem impossíveis de refletir a realidade, mas também pela ausência de dados,
não têm condições de prometer crescimento econômico nem suposta neutralidade, como têm feito alguns

19

Tradução livre de: “But many states, (…), have written letters to Sitharaman [Finance Minister Nirmala
Sitharaman] rejecting the suggestion to cover the revenue shortfall by borrowing money. Some have threatened take
the matter to the Supreme Court”. India's tax reforms falter, hurting Modi's economic legacy. Kapil Kajal. Nikkei
Asia. September 22, 2020. Disponível em <https://asia.nikkei.com/Economy/India-s-tax-reforms-falter-hurtingModi-s-economic-legacy>. Acesso em 03.12.2021.
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Tradução livre de: “The Modi-led BJP government only had GST to pat [itself on the] back for on the economic
front, and now that GST has failed,(…). there are no other major economic policies they implemented which are
really useful to the nation.” India's tax reforms falter, hurting Modi's economic legacy. Kapil Kajal. Nikkei Asia.
September 22, 2020. Disponível em <https://asia.nikkei.com/Economy/India-s-tax-reforms-falter-hurting-Modi-seconomic-legacy>. Acesso em 03.12.2021.
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defensores do IBS dual ou do IBS amplo. Essa afirmação encontra respaldo em doutrina abalizada, como
a de Stephen Utz, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Connecticut, com quem pudemos
conversar, que entende bem as limitações de modelos matemáticos, os quais são tanto mais imprestáveis
quanto maior a impossibilidade de se controlar as variáveis do mundo real, ainda mais que entre elas está
o comportamento humano, muitas vezes imprevisível, e a falta de dados, bem como a complexidade das
mudanças:
(…), é útil explicar por que os julgamentos do mundo real (em oposição aos hipotéticos
ou baseados em modelos) sobre a neutralidade das leis tributárias estão simplesmente
fora de nosso alcance.21
As dificuldades radicais que afligem nossa capacidade de determinar a neutralidade
tributária das leis reais são tanto as dificuldades da teoria quanto as dificuldades de
obter as provas relevantes, embora muitos comentaristas optem por ignorar ambas.
Considere primeiro as dificuldades probatórias. Devemos ter em mente que a
neutralidade fiscal é uma questão de como as pessoas reagem às regras jurídicas. Embora
possamos especular de forma inteligível sobre como os agentes ideais se comportariam
em mercados que são absolutamente (ou seja, irrealisticamente) isolados de outros
mercados, como ilustram os modelos de equilíbrio parcial de mercados únicos ou
indústrias, não sabemos como seria um mundo sem impostos. Os países industrializados
mais robustos foram tributados por tanto tempo que não existe evidência direta de como
seus produtores e consumidores se comportariam em um mundo livre de impostos
(William Popkin, “Tax Ideals in the Real world: A Comment on Professor Strnad's
Approach to Tax Fairness”, 62 Indiana Law Journal 63, 1986, páginas 71-72). (grifos
nossos).22
E continua:
As dificuldades com os dados, no entanto, são apenas o começo. Se uma determinada
regra tributária seria neutra, por si só ou quando adicionada a um conjunto mais
amplo de regras tributárias, é problemático por razões teóricas e práticas mais
21

Tradução livre de: “(…), it is useful to explain why real-world (as opposed to hypothetical or model-based)
judgments about the neutrality of tax laws are simply beyond our reach.” Sem analisar detalhadamente essas
dificuldades, o professor Beltrame as apontou sucintamente e baseia seu exame comparativo de uma série de
instituições tributárias específicas no reconhecimento de que julgamentos concretos de neutralidade tributária estão
além de nossa capacidade. Beltrame, Pierre & Mehl, Lucien. Techniques, Politiques et Institutions Fiscales
Comparées, 2d ed. 1997, pp. 314-315, apud Utz, Stephen. Tax Neutrality. Faculty Articles and Papers. 2010, 482.
Disponível
em
<https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1482&context=law_papers>.
Acesso em 04.02.2022.
22
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or industries illustrate, we do not know what a world without tax would be like. The most robust industrial countries
have been taxed for so long that direct evidence of how their producers and consumers would behave in a tax-free
world dœs not exist (William Popkin, “Tax Ideals in the Real world: A Comment on Professor Strnad’s Approach
to Tax Fairness”, 62 Indiana Law Journal 63, 1986, pages 71-72).” Utz, Stephen. Tax Neutrality. Faculty Articles
and
Papers.
2010,
482.
Disponível
em
<https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1482&context=law_papers>.
Acesso
em
04.02.2022.

17

profundas. Em primeiro lugar, a proposição contrafactual de que, exceto por alguma
regra tributária, as pessoas tomariam decisões específicas de maneira diferente, só pode
se basear em uma forte teoria preditiva do comportamento humano. Uma ambiguidade
importante que afeta o objetivo da neutralidade é se apenas respostas comportamentais
“racionais” às medidas tributárias devem ser consideradas para torná-las não neutras. Se
as respostas comportamentais irracionais também devem ser consideradas, a
avaliação da neutralidade tributária deve depender de nosso primeiro
conhecimento de como os seres humanos realmente se comportam, o que iria além
de qualquer pesquisa psicológica atualmente disponível. Para dizer se uma medida
tributária produziu uma mudança na conduta de um agente econômico, teríamos que
saber, não apenas se e como esse agente reagiria à medida ceteris paribus, mas também
como o agente reagiria à medida quando todas as outras circunstâncias são levados em
consideração, ou seja, quando a hipótese ceteris paribus é relaxada. O nível exigido de
conhecimento factual e capacidade preditiva obviamente vai além de qualquer coisa
de que agora somos capazes. Outra fragilidade teórica em nossa compreensão da
neutralidade tributária é que devemos decidir, e esta é uma decisão mais teórica do
que prática, se outros eventos concomitantes que não são causalmente dependentes
da aplicação da medida tributária a ser apurada devem ser considerados em essa
avaliação. Por exemplo, uma medida fiscal que dissuadiria os consumidores de comprar
um certo tipo de bem, quando outros bens substituíveis estivessem prontamente
disponíveis, não poderia fazê-lo se todos os bens substituíveis estivessem indisponíveis
por um acidente cataclísmico da natureza – por exemplo, a fome pode eliminar todos os
outros alimentos que possam ser substituídos por bananas tributadas, evitando assim que
o imposto sobre as bananas cause ou aumente a não neutralidade do sistema tributário.23
Essas considerações dão fundamentos para entendermos quão frágil e arriscada é a ausência de estudos
aprofundados para fundamentar mudanças tão radicais e aventureiras como as que são propostas pelo
texto atual da PEC 110.
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Tradução livre de: “Difficulties about data, however, are only the beginning. Whether a given tax rule would be
neutral, on its own or when added to a broader set of tax rules, is problematic for deeper theoretical and practical
reasons. First, the counterfactual proposition that but for some tax rule people would make particular decisions
differently can only rest on a strong predictive theory of human behavior. An important ambiguity affecting the goal
of neutrality is whether only “rational” behavioral responses to tax measures should be considered to make them
non-neutral. If irrational behavioral responses must also be considered, the evaluation of tax neutrality must depend
on our first knowing how human beings actually behave that would go beyond any currently available psychological
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substitutable goods were readily available, could not do so if substitutable goods were all made unavailable by a
cataclysmic accident of nature – e.g., famine might wipe out all other foods that might be substituted for taxed
bananas, thereby preventing the banana tax from causing or increasing the non-neutrality of the tax system.” Utz,
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2.3. Canadá – Os Problemas do IBS Dual
A tentativa de implementar aqui um modelo IVA dual, similar ao canadense, ignora a complexidade lá
existente. No documento “Sistema Tributário Canadense: o que está tão errado, e porque isso importa?” 24,
menciona-se a respeito:
Despesas de GST / HST adicionam complexidade injustificada
O sistema GST / HST é complicado, com muitas isenções e concessões que tornam
essas regras demoradas e caras de se lidar. 25 (grifo nosso)
Qualquer semelhança com a atual redação da PEC 110 não é mera coincidência, o que aumentará o custo
de conformidade no Brasil.
Ainda sobre o Canadá, no documento “Envio de Pré-Orçamento Federal”, produzido pela Câmara de
Comércio de Ontário (OCC), registra-se:
A OCC (Câmara de Comércio de Ontário) recomenda, portanto:
1. Reforma do sistema tributário do Canadá para aumentar a competitividade
1.1 Que o governo realize uma revisão do sistema tributário canadense para aumentar
nossa competitividade econômica.
É hora de uma revisão abrangente do sistema tributário do Canadá. Isso deve
incluir, mas não se limitar ao seguinte:
• eliminação de créditos fiscais ineficientes ou mal direcionados;
• reduzir complexidades e ineficiências; e (...).26 (grifos nossos)
Brandon A. Ketterman alerta, em conclusão de sua obra27:
O desejo do Canadá de simplificar seu sistema tributário parece ter saído pela
culatra. Embora os benefícios de administrar e cumprir apenas um imposto (GST
integrado aos impostos provinciais) em vez de dois (GST separado dos impostos
provinciais) sejam reais e substanciais, os esforços do Canadá para harmonizar
resultaram em quatro tipos de impostos (GST, HST, QST, e impostos provinciais),
vários órgãos administrativos e um pesadelo de conformidade para os contribuintes.
O fato é que se o Canadá tivesse decidido instituir o GST em cima dos impostos
24
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provinciais, os encargos de conformidade e administração seriam significativamente
reduzidos. Não pretendo criticar os esforços feitos para harmonizar, mas uma vez
que a batalha foi claramente perdida, a harmonização deveria ter sido descartada,
apresentada por um período em que todas as províncias ratificariam a estratégia ou
alterada para tornar o plano mais atraente (por exemplo, permitindo que as províncias
coletassem GST e enviassem ao governo federal); não deveria ser surpresa que as
províncias não apoiariam um órgão federal que controlasse o dinheiro de direito
das províncias. A estratégia improvável e a estrutura estreita do Canadá
aumentaram muito o custo do GST e, sem dúvida, também consumiram uma parte
dos benefícios financeiros obtidos com o GST.28 (grifos nossos)
O saudoso Professor canadense Richard Bird é mencionado pelo economista Fernando Rezende a respeito
do IVA Dual, em negociação que não alcançou um modelo único:
Fala-se muito nos debates atuais sobre a possibilidade de o Brasil adotar um IVA Dual
conforme denominação aplicada ao modelo adotado pelo Canadá. No mesmo evento
da ABDF, o Professor Richard Bird destacou que as negociações conduzidas pelo
governo federal canadense para harmonizar o regime tributário transcorreram durante
25 anos sem que de fato chegassem a um modelo único para isso apesar dos esforços
e dos recursos aplicados pelo governo federal.
Em suma, não há um figurino único que sirva a todos e nem um modelo ideal a ser
adotado. (grifos nossos)29
Por isso a necessidade de, dada a falta de consenso entre os atores envolvidos, avançar-se no que há de
consenso, o qual diz que o ICMS (IVA estadual) é atualmente o pior imposto. Então, que se avance no
seu aprimoramento, e não em expansão de sua base, com junção de outros impostos antes de resolver
seus problemas.
2.4. Malásia Abandonou seu IVA – As Vulnerabilidades do IVA (IBS)
Fragilidades do IVA (IBS) nos países periféricos, ou emergentes, pululam em publicações. Por exemplo,
neste trecho em artigo de Mazhar Waseem, sobre o elevadíssimo nível de evasão fiscal no IVA:
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No geral, meus resultados confirmam as preocupações frequentemente expressas na
literatura de política sobre as fraquezas do IVA nas economias emergentes e em
transição. Uma quantidade significativa de evasão de IVA ocorre tanto em restituições
à exportação quanto em vendas domésticas B2C. Pesquisas futuras podem assumir suas
consequências tanto para a tributação ótima quanto para as políticas de fiscalização.30
(grifo nosso)
Neste mesmo artigo, Waseem menciona que a Malásia substituiu seu IVA por um imposto sobre receita:
Recentemente, no entanto, algumas rachaduras começaram a aparecer nesse consenso.
Por exemplo, a Malásia substituiu seu IVA (chamado Imposto sobre Bens e Serviços)
por um imposto sobre vendas (chamado Imposto sobre Vendas e Serviços) a partir
de setembro de 2018 e a Zâmbia chegou muito perto de fazê-lo em 2019-2020. O
descontentamento com o IVA nestes e similares outras configurações decorre de
suas duas vulnerabilidades bem conhecidas (Keen, 2007). Em primeiro lugar, as forças
de autoaplicação incorporadas ao IVA funcionam apenas em transações entre empresas
e se desfazem na fase final de produção, onde ocorrem as vendas aos consumidores
(Pomeranz, 2015; Naritomi, 2019; Waseem, 2020). Este problema da última milha do
IVA é particularmente grave nas economias em desenvolvimento onde a fase final
de produção é muitas vezes fragmentada, sendo composta por pequenas empresas
informais. Em segundo lugar, a concepção do IVA com base no destino exige que
qualquer imposto cobrado sobre intermediários seja reembolsado aos exportadores. O
pagamento de restituição torna o IVA vulnerável a formas distintas de fraudes não vistas
em outros instrumentos fiscais, como a fraude do operador em falta (Keen & Smith,
2006).31
Com o exposto acima, não estamos querendo dizer que o atual IVA estadual, o ICMS, deva ser trocado
por um imposto cumulativo na venda de bens, mas sim que IVA não é a solução para tudo, como
pressupõe a PEC 110, particularmente na economia de serviços, e mais ainda nos serviços na economia
digital, dada a sua estruturação não linear, como na cadeia de produção de bens, e sim estrelar e
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monofásica, não compensando, para seus agentes econômicos, o crédito na aquisição de insumos, vis a
vis a complexidade de apuração.
2.5. O IVA (IBS) é sobrevalorizado (“VAT is oversold”) (Professor William F. Fox, Faculdade de
Administração da Universidade de Tennessee, Knoxville, EUA)
O IVA (IBS) é sobrevalorizado (“VAT is oversold”), disse, em interação conosco, William F. Fox,
Professor da Universidade de Tennessee, Knoxville – Faculdade de Administração. O festejado professor
mencionou sobre as vulnerabilidades do IVA em texto de sua autoria:
Em teoria, um imposto sobre valor agregado e um imposto sobre vendas de uma
mercadoria são equivalentes. Mas, os economistas muitas vezes são rápidos em
defender um imposto sobre valor agregado devido às suas propriedades autoaplicáveis e tratamento mais tratável de compras intermediárias. Pesquisas recentes
desafiaram a sabedoria convencional das propriedades autoaplicáveis devido a
vulnerabilidades na aplicação do IVA (Keen, 2007; Waseem, 2020).32 (grifos nossos)
Isso corrobora que a tentativa de importação acrítica de modelos de países que nada têm a ver com o
Brasil, seja em estrutura federativa, tamanho e construção político-cultural, sem procurar solucionar o
atual IVA brasileiro, o ICMS, e ignorando o trade off entre simplicidade (ISS e PIS COFINS cumulativa)
e neutralidade (ICMS e PIS COFINS não cumulativa) e nossa peculiaridade federativa, é o caminho para
o fracasso, trazendo mais obstáculos para o crescimento econômico do que soluções.
O sistema estadunidense é tão peculiar quanto o brasileiro, sendo que o brasileiro é até melhor sob o
aspecto de que já tributa uma base mais ampla de serviços que a maioria dos Estados norte-americanos,
e já está na iminência de um grande salto de aprimoramento, com a NFS-e Nacional.
Por outro lado, uma alíquota elevada de IVA, por fundir tributos de entes federativos diversos, traz, para
a generalidade de bens e serviços, desequilíbrios e grande desigualdade entre setores. A economia digital
exige soluções atuais.
2.6. Austrália – Importante Só Avançar Naquilo em que Há Consenso
A Austrália, por sua vez, realizou uma das mais bem sucedidas reformas tributárias, e o posicionamento
de seus especialistas, como o Professor Robert Breunig, Diretor, Instituto de Política Fiscal e de
Transferências, um dos principais economistas de políticas públicas da Austrália, com quem também se
dialogou, é no sentido de que um consenso amplo seja buscado, trazendo todos os setores e níveis de
governo para a mesa. É um verdadeiro manual de reforma através da cooperação e de um processo criativo
coletivo. Isso é justamente o que não está acontecendo no Brasil, com 2/3 do PIB e do emprego, e
Municípios onde vivem 61% da população brasileira, sendo atropelados, alijados do debate sobre as
32
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premissas de uma boa reforma tributária, onde se parte do dogma do IVA amplo ou dual como premissa,
diga-se equivocada. Empresários, academia, contribuintes em geral; a reforma deve estar aberta à
participação de todos em seu próprio processo criativo, inclusive das premissas, e deve contar com a
simpatia desses atores, criando consensos e buscando partir de pontos em comum. Não está ocorrendo
essa interação aqui, havendo setores que verificam elevações expressivas de carga e outros que são
beneficiados.
A reforma australiana criou uma GST bastante funcional, de apenas 10%, com isenção para alimentos
básicos e medidas para evitar regressividade, o que de modo algum se compara ao potencial de
desequilíbrio e efeitos nocivos de uma alíquota de 26 a 30% que tenta deslocar a carga para o já
sobrecarregado setor de serviços, no Brasil. O país não possui um quadro funcional, e a reforma proposta
pela PEC 110 reflete essa disfuncionalidade.
Depois de analisar essas realidades internacionais, e encarando a peculiar realidade brasileira, vemos que
a proposta Simplifica Já é única, adaptada ao quadro jurídico, econômico e cultural, sem sobressaltos e
receitas prontas, mas iluminada pela experiência internacional e por uma visão prática e multicultural.
Fincada na cultura e na tradição, mas com sensibilidade global.
Eddy Tam, do Centro de Tributação de Oxford, bem afirma:
Geralmente, introduzir um novo imposto, ou medida de caráter tributário, para corrigir
os problemas de um imposto existente é, infelizmente, uma conduta clássica em matéria
de reforma tributária. Criar um novo imposto adiciona complexidade, e seria muito
melhor enfrentar os problemas existentes diretamente.33 (grifo nosso)
Em momento de crise e incerteza, apesar da economia do país dar provas de sua resiliência e capacidade
de criação em condições adversas, o que se espera de uma reforma tributária é que estimule o crescimento
e a economia real, não a financiarização; que proteja a classe média, os investimentos, o capital de longo
prazo e não que seja disruptiva.
Em um país que sofre com uma carga tributária elevada e disfuncional, com um sistema com problemas
culturalmente entranhados de ineficiência, excesso de burocracia e corrupção, e que padece de
hiperjudicialização na área tributária, e de excesso de evasão provocado pela cultura e pela própria
disfuncionalidade do sistema, chegando pelas estimativas a R$ 600 bilhões34, é evidente que uma reforma
que simplifique sem gerar contencioso e sem adição de complexidade, da forma como recomendado
acima por Eddy Tam, é mais adequada.
A criação de novo imposto, com todas as indefinições da CBS e da PEC 110, já é vista com satisfação
por alguns advogados da área, que já vislumbram as oportunidades de contencioso. A reforma tributária
não deve gerar mais turbulências, não deve ser mais um entrave à economia e ao investimento; e sim deve
iniciar o caminho para um sistema mais progressivo e justo. Desse modo, a racionalização do ICMS (que
é um IVA, estadual), inclusive cm criação de sistema mais sofisticado e preciso de gestão nacionalizada,
pelo Estados, do creditamento, emissão de nota e apuração automatizado do imposto a pagar, é um
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primeiro passo seguro trazendo resultados imediatos, na linha da receita proposta com lucidez pelo
pesquisador de Oxford, como propõe o Simplifica Já.
3. As Premissas da Reforma da Tributação do Consumo no Brasil
Quando se fala em reforma tributária, dois fatores são destacados: carga tributária e simplificação.
3.1. Não Aumentar a Carga Tributária
O Brasil convive hoje com uma carga tributária que decorre, em parte, da opção política advinda com a
Constituição de 1988, de conferir uma ampla rede de proteção social à população, com a Seguridade
Social (Saúde, Assistência e Previdência Social).
Nessa rede, referência mundial é o Sistema Único de Saúde – SUS, um grande e importante sistema
universal de atendimento à saúde, que mostrou sua importância para a população brasileira com a
pandemia da covid-19, incomparável no mundo, executando, por ano, 10 milhões de internações (duas
vezes a população da Dinamarca) e quase 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais, respondendo por
aproximadamente 80% de todo o atendimento de saúde no Brasil, e por 100% dos tratamentos de HIV e
dos transplantes de órgãos (em ambos, referência mundial), atuando como um grande redutor de
desigualdades.35
Mas, seguramente, alguns privilégios que se mantêm em certos nichos do serviço público, devem ser
enfrentados, bem como há ainda um caminho a ser trilhado quanto ao aprimoramento da qualidade do
gasto público, nas três esferas da federação, reduzindo o serviço público onde for necessário.
Assim, deve ser cada vez mais perseguida a melhoria da eficiência e eficácia do serviço público, levando
à redução de seus custos e ao aumento de sua produtividade, o que não se coaduna com propostas de
reforma tributária como a PEC 110, a qual traz mecanismos que, sob o pretexto de trazer mais
neutralidade, induzem ao efeito colateral perverso de estímulo ao aumento da carga tributária, como
veremos adiante.
3.2. Não Transferir Carga Entre Setores, E Sim Simplificar
Propostas de reforma da tributação do consumo não podem ter, como mote, como pretende a PEC 110, a
tentativa de transferir carga de um setor econômico a outro sob o pretexto de haver desequilíbrio de carga
entre eles. Isso porque quando se está falando de carga tributária, está se falando de custo. Então a
comparação dos custos tributários entre um setor e outro não pode se restringir ao custo da tributação do
consumo, devendo considerar também os custos dos encargos previdenciários e trabalhistas, fora outros
tributos.
Além disso, o sistema da tributação do consumo no Brasil precisa passar por uma etapa prévia, que é
modernização que permita, aí sim, o levantamento de dados mais precisos e fidedignos, inclusive de
forma analítica, Município a Município, Estado a Estado, segundo diversos critérios, sobre a tributação
do consumo. A partir daí, debates outros, sobre comparação de custos tributários entre setores poderiam
vir a lume no futuro, até mesmo quanto à estratégia de redução da tributação do consumo frente à maior
progressividade na tributação do patrimônio e da renda.
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É o momento, portanto, não de transferir carga entre setores – ainda mais para aqueles que mais empregam
no Brasil – e sim de simplificar, já intrínseca nessa simplificação uma maior parametrização,
automatização, uniformização e integração dos sistemas eletrônicos de emissão de documentos fiscais e
declarações eletrônicas, o que de fato traz simplificação imediata.
3.3. Na Tributação do Consumo Subnacional, Não Ser Totalmente no Destino
Há um equívoco no argumento que defende que a tributação do consumo no Brasil deve ser totalmente
no destino. Defensores de uma tributação do consumo totalmente no destino valem-se de literatura
estrangeira do IVA de forma acrítica, sem distinguir a realidade brasileira da realidade dos demais países.
A literatura estrangeira defender um IVA totalmente no destino faz sentido porque nos outros países esse
imposto é de competência nacional ou federal. E aí, valem-se do princípio do destino, comumente
utilizado na tributação do comércio internacional de bens e serviços, que diz que qualquer bem ou serviço
que é exportado não deve ser tributado, porque se o for, fica mais caro no mercado internacional,
exportando-se tributo. Diz o mesmo princípio que qualquer bem ou serviço importado deve ser tributado
da mesma forma que o bem ou serviço similar nacional, para não se ferir a concorrência. Se o bem ou
serviço importado não fosse tributado, o consumidor poderia preferir o importado, em vez do nacional,
ferindo a concorrência. A não aplicação do princípio do destino poderia prejudicar nosso balanço
comercial.
No caso do Brasil, não faz sentido aplicar a tributação totalmente no destino – seja no caso do ICMS
(IVA brasileiro) ou do ISS. Isso porque, diferentemente dos países europeus, aqui essa tributação do
consumo é subnacional. Ou seja, não se está a falar em tributação de operação envolvendo dois países
distintos; e sim, envolvendo os entes federativos subnacionais.
Assim, a adoção do princípio do destino dá lugar à necessidade de tributação compartilhada entre o ente
subnacional de origem e o de destino, por dois motivos principais: (i) a necessidade de financiamento dos
entes federativos envolvidos nessa tributação, seja interestadual (ICMS) ou intermunicipal (ISS). Se essa
tributação fosse totalmente no destino, Estados e Municípios de origem perderiam arrecadação,
demandando fundos da União, ou tendo que cortar seu orçamento; e (ii) ensejar a maior integração dos
Estados entre si, e dos Municípios entre si, dado que, nessa tributação compartilhada, os entes de origem
e destino tendem a atuar em cooperação, na fiscalização dessas operações.
Essa integração só ocorre se ambos os entes envolvidos na operação tributada – o de origem e o de destino
– participarem da arrecadação e, quando necessário, fiscalizarem conjuntamente para evitar fraude e
sonegação. Se a tributação é totalmente na origem ou totalmente no destino, tende a haver guerra fiscal
entre os entes, e judicialização, ainda mais no Brasil, onde é muito elevada a cultura da judicialização,
estimulada por alguns fatores, que veremos mais adiante. A junção de ICMS e ISS num IVA ou IBS dual
faria a alíquota ficar ainda mais elevada, potencializando e estimulando as fraudes envolvendo as
operações interestaduais e intermunicipais, ainda mais com um imposto complexo, por ser não
cumulativo, com fraudes relacionadas a créditos.
Exemplo concreto decorrente dessa tributação totalmente no destino, temos na Europa, em que o IVA
dos países europeus somou, em fraude e evasão fiscal, 164 bilhões de euros, em 2020. 36
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3.4. Fortalecer a Federação, Sem Deslealdade Federativa
Também deve ser premissa de uma reforma não haver deslealdade federativa entre os entes, na tentativa
de aumentar base tributável e concentração de poder de uma esfera federativa em detrimento de outra,
ainda mais quando os principais problemas da tributação do consumo concentram-se justamente naquela
esfera, que em vez de buscar resolver os grandes problemas de seus impostos, busca usurpar competência
tributária.
Pelo contrário, dadas as atribuições de cada esfera federativa para com a população, uma reforma deve
contribuir para o fortalecimento dessas esferas, melhor integrando os Estados entre si, e os Municípios
entre si, para que possam cada vez melhor cumprir seu papel constitucional perante a sociedade.
3.5. Entrega Sem Transições Complexas
Não é possível aceitar propostas de reforma que prevejam transições mirabolantes e teóricas, em prejuízo
da realidade, com superposições de sistemas tributários em paralelo por vários anos, como se o
contribuinte pudesse aumentar ainda mais seus custos de conformidade, num período pandêmico de
duração incerta, no qual os contribuintes que sobreviveram estão mais preocupados em tentar conseguir
manter seus negócios.
É importante avançarmos em propostas de simplificação imediata, o que é plenamente viável, dado que
a esmagadora maioria dos problemas da tributação do consumo não está na separação entre ISS e ICMS,
ou seja, não demandam a fusão desses num IVA dual ou amplo para serem solucionados, e sim em
problemas específicos de cada um dos tributos existentes, principalmente os dos 27 ICMS estaduais e da
PIS COFINS não cumulativa, federal. A partir dessa percepção, transições complexas como a acima
mencionada passam a ser desnecessárias.
3.6. Avançar Naquilo que é Consenso
Não é possível avançar numa proposta de reforma que se baseia em promessas frágeis de crescimento
econômico, sem um mínimo de dados confiáveis e precisos, para as quais pretende submeter toda a
sociedade a um calvário de quase uma década de mais complexidades, aumentando o custo de
conformidade, e sob o risco de, “caravelas queimadas”, não podermos voltar atrás.
O frágil momento que vive a economia brasileira não nos permite o luxo de testarmos reformas
disruptivas e aventureiras, que não consideram a realidade brasileira, sem embasamento em quaisquer
estudos de impacto e em memórias de cálculo, onde o risco de darem errado é enorme.
Não à toa encontrou e encontra resistência de Municípios onde residem mais de 60% da população
brasileira e onde se produz 74% do PIB nacional, bem como de setores econômicos que respondem por
aproximadamente 70% do PIB nacional.
Assim, é importante que haja um diálogo franco incluindo os representantes dessas divergências, não a
partir de uma premissa dada que é falsa – a de que a solução para a tributação do consumo é um modelo
de tributação do consumo de IVA amplo ou dual – mas sim a partir dos reais problemas de cada tributo
sobre o consumo, particularmente do IVA brasileiro atual, o ICMS, o que não ocorreu de fato desde o

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/interview-with-laura-codruta-kovesi-on-tackling-EUcorruption.htm>. Acesso em 04.02.2022.

26

início do processo, abordando, ponto a ponto as possíveis melhorias no sistema, de forma a avançar até
onde há consenso, sem colocar em risco nossa já combalida economia.
4. Causas do Não Crescimento Econômico do Brasil – Não é o Sistema Tributário
Alguns argumentos trazidos pelos defensores do IVA dual é que, sem essa implementação, o Brasil não
retomará seu crescimento econômico.
4.1. O Sistema Tributário Não É o Principal Fator do Não Crescimento Econômico
Vasta literatura econômica trata dos problemas de não crescimento da economia brasileira ao longo dos
últimos 40 anos. Podemos citar Bresser-Pereira, Professor Emérito da FGV, ex-empresário, ex-Ministro
da Fazenda e ex-Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, ex-Ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, pensador da construção política e econômica do Brasil, um dos
economistas brasileiros mais citado em papers e trabalhos no mundo inteiro, que, ao elencar as causas da
quase-estagnação econômica do Brasil desde 1990, não faz qualquer menção ao sistema tributário, mas
sim a desajuste de cinco preços macroeconômicos: (i) inflação; (ii) juros; (iii) câmbio; (iv) lucros; e (v)
salários, com destaque para juros e câmbio37.
Os dois gráficos abaixo mostram que não há qualquer correlação causal entre o sistema tributário e o
crescimento ou não do PIB ou do nível de industrialização:

Gráfico 2 - Evolução do PIB Brasil ano a ano
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Bresser-Pereira, Luiz Carlos. Em busca do desenvolvimento perdido. São Paulo. FGV Editora, 2018; _________.
A construção política e econômica do Brasil. São Paulo. Editora 34, 2021.
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Gráfico 3 - Evolução da participação da indústria de transformação no PIB (em %) de 1947 a
2014
Percebe-se que as oscilações para cima e para baixo, nos últimos 35 anos, tanto na curva do PIB, quanto
na do nível de industrialização, não podem ter decorrido do sistema tributário, que em grande medida é
o mesmo desde 1988. E mesmo com a piora do ICMS a partir do início da década de 1990, o país
experimentou crescimento econômico de lá para cá.
Com isso, não se está a afirmar que o sistema tributário é irrelevante como fator que afeta a economia,
mas sim que seu papel é menor do que se pretende afirmar para a retomada do crescimento econômico.
Sua melhoria é necessária, mas não é uma “bala de prata” para a retomada do crescimento econômico.
Mais um motivo para não se aventurar em reformas disruptivas cujas premissas não foram discutidas com
números e memórias de cálculo detalhadas, particularmente com aqueles que tendem a ser os perdedores
– setor de serviços, o que mais emprega, e Municípios onde vivem mais de 60% da população brasileira.
Não há correlação causal com o fato de a tributação sobre o consumo estar separada entre ISS e ICMS,
ou com o fato de haver o regime cumulativo da PIS COFINS, e nossa quase-estagnação econômica. A
grande contribuição para a melhoria do sistema tributário para a economia – que, repetimos, não nos
salvará da estagnação econômica – será a melhoria dos tributos atualmente mais problemáticos, o IVA
brasileiro, ICMS, e a PIS COFINS não cumulativa, sem prejuízo na melhoria dos demais impostos sobre
o consumo e da desoneração parcial da folha.
4.2. Burocracia Não Tributária Interferindo no Ambiente de Negócios – Auditorias do TCU
Argumenta-se também, em defesa do IVA dual, que sua implementação resolveria os problemas do nosso
ambiente de negócios.
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Quando se fala em ambiente de negócios, há que se separar a burocracia relativa ao âmbito não tributário
da relativa ao tributário. E neste, também distinguir a burocracia tributária federal das subnacionais.
Ou seja, nem toda burocracia danosa é oriunda do âmbito tributário, e mesmo as que são, boa parte é
oriunda da Administração Tributária federal (Receita Federal do Brasil). O Tribunal de Contas da União
(TCU) tem levantado esses aspectos em sua atuação institucional.
Por intermédio da Ordem de Serviço (OS) SEGECEX nº 01, de 01.02.2018, o TCU constituiu “grupo de
trabalho com o objetivo de propor ações de fiscalização relativas a situação-problema ‘Excesso de
burocracia, com impacto negativo na produtividade e na competitividade das empresas brasileiras, bem
como na qualidade do serviço público’”.
Com relação à danosa burocracia não tributária, em auditorias: (i) no Registro de Agrotóxicos (TC
007.951/2019-1, Acórdão 2848/2020-Plenário-Relator André de Carvalho); (ii) no processo de aplicação
de multas pela Anvisa (TC 001.814/2019-2, Acórdão 732/2020-Plenário-Relator Augusto Nardes); (iii)
no processo de licenciamento ambiental no Ibama (TC 024.048/2018-6, Acórdão 1789/2019-PlenárioRelator Weder de Oliveira); (iv) no registro de marcas e patentes do INPI (TC 015.369/2019-6, Acórdão
1199/2020-Plenário-Relator Vital do Rêgo); (v) no processo de concessão de incentivos fiscais na Sudam
e Sudene (TC 030.747/2019-8, Acórdão 4056/2020-Plenário-Relator Aroldo Cedraz); (vi) na integração
multimodal (TC 010.173/2019-6, Acórdão 1327/2020-Plenário-Relator Vital do Rêgo); (vii) nas
atividades de fiscalização e inspeção da defesa agropecuária federal (TC 021.468/2018-4, Acórdão
2302/2019-Plenário-Relator Weder de Oliveira), entre outros, os relatórios já advindos dos trabalhos
desse grupo apontaram, entre outras coisas:
“que:
a) Faltam transparência e controle nos atos públicos de liberação, de alto impacto
econômico, administrados pelo governo federal (Achado 4.1);
b) As estruturas e processos de fiscalização regulatória dos órgãos e entidades do
governo federal não estão aderentes às boas práticas internacionais, impondo ônus
excessivo ao setor produtivo (Achado 4.2);
c) Diversos prazos normativos de atividades executadas pela administração federal com
impacto no setor produtivo não são observados, prejudicando o planejamento privado e
onerando empresas e consumidores (Achado 4.3); e
d) A governança de processos com alto impacto econômico que envolvem mais de um órgão
ou entidade federais para sua execução apresenta resultados deficientes, com ônus
relevantes para os agentes econômicos usuários (Achado 4.4).”
A título ilustrativo, os relatórios apontaram que:
“(...) nos processos de registro de agrotóxicos, na aplicação de multas da Anvisa, no
licenciamento ambiental e no registro de patentes, há muitos problemas. Cita-se, a seguir,
alguns exemplos de falhas observadas:
a) o prazo para registro de um agrotóxico no Brasil é de 7,5 anos, ou seja, 22 vezes o
previsto em Decreto e muito distante do melhor caso internacional identificado, de 1,5
anos (registro de agrotóxicos);
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b) descumprimento de prazos de respostas para pronunciamento em recursos e para decisão
em processo administrativo sanitários (aplicação de multas pela Anvisa);
c) descumprimento de prazos para emissão de licença prévia para os casos verificados de
empreendimentos de linhas de transmissão e rodovias (licenciamento ambiental);
d) complexidade do processo de licenciamento ambiental, com grande número de órgãos
e entidades que podem vir a participar do processo sendo que, na grande maioria dos
casos, os intervenientes não cumprem os prazos de manifestação (licenciamento
ambiental);
e) ausência de sistema de gestão de prazos (licenciamento ambiental); e
f) prazo excessivo para concessão de patentes, que é superior a dez anos no caso do Brasil.”
Constata-se que os destaques em negrito não tratam de temas tributários. Claramente, pois, percebe-se
que a melhoria do sistema tributário, que é importante, não pode, novamente, ser tida como uma “bala de
prata”, agora quanto ao aspecto da melhoria do ambiente de negócios.
Na parte tributária, os Municípios têm feito o seu papel de melhoria do sistema tributário, cujo atual
momento será de um salto enorme, com a implantação da NFS-e Nacional, uniformizando as notas fiscais
de serviço eletrônicas de todos os Municípios do país, entregando ao contribuinte um sistema eletrônico
moderno, de cálculo e apuração do imposto de forma automatizada, em que ele enxergará somente um
sistema, não tendo mais que entender de legislações e sistemas de diversos Municípios onde
eventualmente operem. Esse sistema está mais detalhadamente explicado em 6.3.3.
4.3. Imprestabilidade do Relatório Doing Business, do Banco Mundial
O relatório do Banco Mundial denominado Doing Business, que levantaria o tempo gasto para se calcular
tributo em vários países, é muitas vezes citado como argumento para uma reforma tributária de
implantação do IVA dual, para resolver o tal “manicômio tributário”.
Além do exposto acima, sobre problemas na burocracia não tributária, o fato é que o Doing Business tem
sido duramente criticado por especialistas.
O referido relatório, ao levantar o tempo gasto para se calcular tributo no Brasil, apurou que, de 2007 a
2016, em cada um desses anos, o tempo tenha sido exatamente o mesmo, 2.600 horas. Não variou nem
uma hora a mais, nem uma hora a menos, durante esses dez anos. No mínimo estranho.
De fato, em artigo intitulado “Quando um número não é a realidade”38, Jorge Rachid, ex-Secretário da
Receita Federal, apontou falhas do relatório:
Diferentemente de outros países, até 2017, no rol de respondentes da pesquisa no Brasil
não havia profissional da área contábil; se havia, era em número muito reduzido,
conforme se comprova nos relatórios divulgados.

E continua:

38
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Acesso em 05.01.2022.
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Em 2018, a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) debruçou
sobre os dados e realizou idêntica pesquisa com os contadores, contemplando o mesmo
escopo e premissas que constam do Relatório DB. O resultado apontou 474 horas/ano
para o tempo gasto para pagamento de impostos no Brasil. (...) o resultado do estudo da
Fenacon demonstra que, para atender a pesquisa, é preciso conhecer os procedimentos
contábeis e as obrigações tributárias exigidas para mensurar o tempo corretamente.

Jorge Rachid, conclui de forma contundente:
Justificar reforma tributária utilizando os números do DB não faz sentido. (...),
maior reflexão ao reproduzir números ditos como autênticos evita que investidores sejam
induzidos à equívocos na tomada de decisões, pois quem perde é o Brasil. (grifo nosso)

Everardo Maciel, também ex-Secretário da Receita Federal, em artigo de sua autoria, “Reforma tributária
e mistificação”39, critica não só o Doing Business, mas também aqueles que procuram utilizar o relatório
do Banco Mundial para justificar as reformas de modelo IVA amplo ou dual:
Uma instituição com a reputação do Banco Mundial, se demandado, tem a
obrigação de esclarecer o dado, porque sua divulgação tem implicações
reputacionais. Se procedente a informação, cabe indagar: decorreria ela da sobrecarga
de obrigações acessórias ou do tempo despendido com litígios, às vezes constituídos para
não pagar impostos? A primeira hipótese remete ao campo da administração tributária e
a segunda, a questões associadas ao processo tributário. Portanto, em nenhum caso se
vincula à natureza dos tributos. A despeito disso, é utilizada como motivação para a
‘reforma tributária’. (grifos nossos)

Enfim, no segundo semestre de 2021, o Banco Mundial divulgou que encerrou a divulgação de seu
relatório Doing Business, na medida em que “questões éticas, incluindo sobre a conduta de exfuncionários do Conselho, bem como de funcionários atuais e/ou antigos do Banco” abalaram a
credibilidade do relatório:
WASHINGTON - O Banco Mundial disse nesta quinta-feira que encerrou a
publicação de seu relatório 'Doing Business' (Fazendo Negócios), sobre o ambiente
para investimento e negócios nos países, depois que uma investigação citou "pressão
indevida" de autoridades importantes, incluindo da então presidente-executiva do
banco Kristalina Georgieva, para impulsionar a classificação da China em 2017.
O Banco Mundial disse em comunicado que a decisão veio após relatórios de auditoria
interna levantarem “questões éticas, incluindo sobre a conduta de ex-funcionários
do Conselho, bem como de funcionários atuais e/ou antigos do Banco”, e depois
também de investigação do Conselho conduzida pelo escritório de advocacia
WilmerHale.40 (grifos nossos)
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5. Motivos para não se fundir o ISS ao ICMS (IVA Estadual)
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

A necessidade de um comitê gestor reunindo Estados e Municípios feriria cláusula pétrea,
pois tal estrutura, invariavelmente, suprimiria a governança das médias e grandes cidades na
tributação sobre o consumo, comprometendo suas finanças, sendo medida tendente a abolir
o Pacto Federativo, conforme será demonstrado mais adiante;
Não é a fusão do ISS com o ICMS que faz surgir um IVA, porque o ICMS já é um IVA;
Não é a cumulatividade do ISS que está prejudicando o sistema, porque, em compensação,
ele é de simples apuração e de alíquota máxima baixa; e sim a cumulatividade no próprio
ICMS, onde, segundo pesquisa da CNI, 65,5% das solicitações de ressarcimento de créditos
de ICMS decorrentes de exportação demoram mais de 1 ano para serem atendidas, sendo que
32,9% do total solicitações nunca são respondidas41;
O ISS é o principal imposto financiador das atividades dos Municípios onde reside a maioria
da população brasileira, e com potencial de crescimento com o qual os Municípios têm feito
frente às crescentes demandas da população mais carente no Brasil, mormente com a
pandemia;
A tendência é que, nos serviços da economia digital, o mecanismo de cobrança do ISS seja
o mais adequado, dado que empresas prestadoras de serviço estão atrás de simplicidade e não
de complexidade de apuração de um tributo não cumulativo, o que tende a aumentar a
judicialização, num país em que a cultura do litígio é elevadíssima;
A junção do ISS com o ICMS aumentaria exponencialmente o número de fraudes em busca
de créditos, dada a elevada alíquota que esse IVA dual teria;
Como aproximadamente 80% da arrecadação do ISS é de operações B2B (business to
business, ou seja, de pessoa jurídica para pessoa jurídica), a maior parte do que hoje se
arrecada com serviços viraria crédito, pressionando os Estados a limitarem o crédito do IVA
dual, pela dificuldade de controle dos serviços (por serem bens imateriais, não sujeitos a
estoque, e, por isso, de controle mais dificultoso), permanecendo, ou até piorando, o principal
mote para um IVA dual, a não cumulatividade imperfeita. O Brasil está mais próximo da
Romênia do que da Suíça, quando se fala no ranking de fraudes no IVA dos países europeus;
Com a melhor distribuição do ISS entre os Municípios de origem e de destino, proposto pelo
Simplifica Já, o potencial de crescimento do ISS é compartilhado entre todos os Municípios,
principais executores de políticas públicas no Brasil, fortalecendo a esfera federativa
municipal em todo o Brasil; e
O atual texto da PEC 110 permite que o IBS dual seja, em vários casos, e, no limite, em todos
os casos, um imposto incidente sobre o faturamento, e não sobre o valor adicionado. Isso
invalida o argumento de que é necessário juntar o ISS ao ICMS para acabar com a
cumulatividade gerada pelo primeiro.

6. Ilegitimidade de a Confederação Nacional dos Municípios – CNM Apoiar a Extinção do ISS sem
Trazer para o Debate o Fundo de Participação dos Municípios - FPM
A CNM, além de não se justificar porque apoia a PEC 110, e não o Simplifica Já – dado que a PEC 110
subtrai dos Municípios R$ 354 bilhões em quinze anos, e lhes faz perder a governança do seu principal
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imposto –, não traz para a discussão da reforma o Fundo de Participação dos Municípios FPM, a principal
fonte de financiamento dos pequenos Municípios (e não dos médios e grandes Municípios), que são os
que ela mais representa.
A fala dos defensores da PEC 110 é uma meia verdade quando dizem que a maioria dos Municípios apoia
a PEC 110. Essa maioria se reflete em quantidade de Municípios, mas não em população.
Conforme tabela abaixo, o Brasil tem 5.570 Municípios, sendo a esmagadora maioria deles muito
pequenos. São 3.769 Municípios (68% do total) com população até 20 mil habitantes, mas que
correspondem somente a 15% do total da população brasileira. Se somarmos os Municípios com
população até 50 mil habitantes, são 88% do total de Municípios, mas apenas 31% da população
brasileira.

Tabela 1 – População e número de Municípios por faixa populacional 2021
Para esses Municípios menores, o ISS não é relevante (mas mesmo assim o Simplifica Já melhor distribui
sua receita entre todos os Municípios), e sim, principalmente, o FPM, cuja redistribuição não está sendo
considerada na PEC 110.
Para os Municípios médios e grandes, aqueles com população superior a 80 mil habitantes. o ISS ganha
muito mais relevância. A Frente Nacional de Prefeitos - FNP, apoiadora do Simplifica Já, é a principal
representante desses Municípios, onde moram 61% da população brasileira e se produz 74% do PIB
nacional, apesar de somarem apenas 7,4% do total de Municípios.
A ilegitimidade de se pretender incluir na reforma tributária a entrega do ISS, mas não a redefinição da
distribuição do FPM, se revela nos números, que demonstram claramente que a arrecadação do FPM é
bem maior (R$ 115,8 bilhões em 2020) que a do ISS (R$ 71,8 bilhões em 2020), e que a receita per capita
do FPM é bem maior para os Municípios menores do que a receita per capita do ISS para os Municípios
maiores.
No gráfico abaixo, somando-se as receitas per capita do ISS e do FPM, os Municípios menores já são
muito mais agraciados que os maiores, chegando-se, por exemplo, a uma receita per capita nos
Municípios com população até 20 mil habitantes (68% do total de Municípios) mais que o dobro da
receita per capita dos Municípios com população entre 200 mil e 500 mil habitantes.
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Querer fundir o ISS com o ICMS e jogar a tributação para o destino, sem considerar o FPM, como
pretende a PEC 110, agravaria muito mais a desigualdade de distribuição de receita entre os Municípios
no país, ou seja, ocorreria o contrário do que alegam os seus defensores.

Gráfico 4 – ISS per capita e FPM per capita, por faixa populacional42

Então, reforçando, não procede a tese de que a PEC 110 reduziria a desigualdade de receita per capita
entre os Municípios – defendida pelos técnicos da PEC 110, por exemplo, em reunião feita em março de
2022, conforme slide da apresentação abaixo – simplesmente porque faz essa afirmação considerando o
ISS, mas ignorando uma receita de Municípios bem maior e mais importante para os pequenos
Municípios, o FPM.
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Figura 2 – Apresentação PEC 110 e suposta redução de desigualdade de receita per capita
Por fim, a PEC 110 traz ainda mais inequidade e irracionalidade quando prevê que percentual relativo à
cota-parte do IBS para os Municípios (5% dos 25%) seria distribuído igualmente entre todos os
Municípios, independentemente do seu tamanho.
Nesse modelo, considerando-se a arrecadação do ICMS de 2021 no Estado de São Paulo (R$
188.974.908.480,2543), e dela retirando-se 5% dos 25% para ser distribuída igualmente entre todos os
Municípios, vejamos essa receita distribuída e o seu cálculo per capita entre o maior (São Paulo,
12.396.372 habitantes em 2021) e o menor (Bora, 839 habitantes em 2021) Município do Estado de São
Paulo.
25% de R$ 188,97 bi = R$ 47,24 bi
Total de Municípios no Estado de São Paulo: 645
R$ 47,24 bi x 5% = R$ 2,36 bi
R$ 2,36 bi / 645 = R$ 3,66 milhões para cada Município.
Per capita:
São Paulo:

R$ 0,29 por habitante

Bora:

R$ 4.365,08 por habitante.
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Fica explícita a desigualdade com a subtração dessa receita da população mais necessitada residente nos
bolsões de pobreza das médias e grandes cidades, e seu deslocamento para cidades com população bem
inferior, e que já têm uma receita per capita de FPM que, em média, e somando-se a receita do ISS, já é
em torno do dobro da receita per capita das médias e grandes cidades.
7. Diagnóstico para Identificação dos Reais Problemas da Tributação do Consumo no Brasil e
Respectivas Soluções
Everardo Maciel, no artigo, de sua autoria, “Reforma tributária e mistificação”44, criticando a falta de
diagnostico das propostas de IVA, afirma:
A ausência de um diagnóstico rigoroso desautoriza qualquer proposta de reforma,
especialmente quando ela constitui mera reprodução acrítica de modelos adotados em outros
países, em contexto distinto, e não necessariamente adaptáveis. Sistemas tributários são
construções político-culturais, que adotam técnicas de extração, mas não são caudatários delas.
Em outras palavras, não são softwares de prateleira. (grifos nossos)

A partir dessa provocação, partamos para um diagnóstico que apure, de forma precisa, quais os reais
problemas da tributação do consumo no Brasil.
7.1. ICMS (IVA Brasileiro) – Atualmente, o de mais Urgente Aprimoramento
Hoje, o ICMS é o tributo que mais gera insegurança jurídica para o empresário. Dados empíricos
demonstram isso.
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizada em 2019, perguntou aos industriais qual
tributo que causa maior impacto negativo sobre a competitividade. O ICMS foi de longe o mais citado
(42% dos respondentes). O gráfico abaixo demonstra isso.

Gráfico 5 - Tributos que causam maior impacto negativo sobre a competitividade, segundo
industriais45
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em
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A causa maior de o ICMS se encontrar nessa posição decorre da sua não cumulatividade imperfeita, em
que os contribuintes não conseguem se creditar totalmente do ICMS incidente sobre os insumos que
adquirem para a sua atividade operacional, por limitação legal e/ ou operacional.
Também há problemas de créditos acumulados, o que ocorre, por exemplo, quando uma empresa exporta
para o exterior do país a maioria de seus produtos, não conseguindo utilizar plenamente esses créditos
acumulados, seja pela dificuldade de restituição dos mesmos, seja pela impossibilidade de alienação
desses créditos a terceiros, por limitação imposta pelos Estados.
O principal problema de cumulatividade não é do ISS, e sim do desrespeito à não cumulatividade do IVA
brasileiro, o ICMS. Vejamos o gráfico a seguir:

Gráfico 6 - Tempo médio de solicitação do ressarcimento de créditos de ICMS46
Em pesquisa de 2018 da CNI e FGV/EAESP, “Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras”,
o registro do desrespeito, por parte dos Estados, ao crédito a que tem direito o contribuinte exportador,
no ICMS, é gritante. 65,5% das solicitações de ressarcimento de créditos de ICMS decorrentes de
exportação demoram mais de um ano para serem atendidas, sendo que 32,9% do total de solicitações
nunca são respondidas.
Por fim, como a apuração do ICMS, atualmente, é feita pelo próprio contribuinte, tendo ele que interpretar
a legislação e decidir quais créditos entende que pode utilizar, isso enseja insegurança jurídica, que traz
a possibilidade de, dali a alguns anos (até 5 anos), a administração tributária ir fiscalizá-lo e, por ter uma
interpretação distinta, glosar (anular) aqueles créditos por ele utilizados, autuando-o, cobrando diferença
de imposto e multas pesadas.
Não é à toa que o ICMS é disparado o pior tributo do país. Um IVA que está doente, e cujo principal
problema está relacionado ao seu sistema de creditamento, pilar da não cumulatividade. E a PEC 110
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Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras. CNI, FGV EAESP. 2018. Disponível em:
<https://arquivos.sfiec.org.br/sfiec/files/files/B_CNI_Estudo%20de%20desafio%20a%20competitividade_11%20
(2)%20(1).pdf>. Acesso em 05.02.2022.

37

quer ampliar o IVA agregando-lhe o restante da base serviços, do ISS, em desfavor dos Municípios, sem
corrigir o atual IVA brasileiro?
O gráfico a seguir mostra que, na mesma pesquisa, os industriais sugerem as medidas para atacar as
causas dos problemas do ICMS. Essas medidas convergem quase que totalmente com a proposta de
reforma do ICMS no Simplifica Já.

Gráfico 7 - Prioridades na reforma do ICMS, segundo industriais47
7.1.1. Falta de Uniformidade nas Leis dos ICMS dos 27 Estados – A Lei Kandir Não Foi Suficiente
Um dos principais focos de problemas do ICMS é a falta de uniformização nas regras para o cumprimento
de obrigações principais e obrigações acessórias.
No tocante a cumprimento de obrigações principais, há diferentes tratamentos, entre as regras dos
Estados, de antecipação de pagamento do imposto, de utilização do crédito do imposto sobre os bens
adquiridos. Esses diferentes tratamentos, conforme o Estado, acabam por dificultar o entendimento, por
parte do contribuinte, de como se apurar corretamente o imposto a pagar, causando dissabores por
fiscalizações posteriores que efetuam cobranças, por divergências interpretativas.
Atualmente, a competência de lei complementar tributária, no tocante a impostos em específico, se limita
à definição de fato gerador, base de cálculo e contribuintes (art. 146, III, ‘a’).
Esta definição é atualmente efetivada pela Lei complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). No caso do ICMS,
ganha relevância, também, a Lei complementar nº 24/1975, que regula, nos termos do art. 155, §2º, XII,
‘g’, “a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e
benefícios fiscais serão concedidos e revogados”.
A falta de um regramento único quanto aos demais aspectos que devem constar na lei, no tocante ao
ICMS, como por exemplo, definir as infrações à legislação relativa ao imposto e a cominação das
respectivas penalidades que deverão ser uniformizadas, bem como de hipóteses de exclusão, suspensão e
47
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extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades, ajudam a tornar o ICMS mais
complexo.
7.1.2. Falta de Uniformização nos Regulamentos e das Obrigações Acessórias do ICMS entre os 27
Estados
As obrigações acessórias vêm de normas infralegais, emanadas por decretos e normas complementares
(por exemplo, portarias e instruções normativas) dos Poderes Executivos dos entes federativos.
Para a verdadeira simplificação, além da unificação dos 27 ICMS num ICMS mais nacionalizado, é
necessário também que as milhares de normas infralegais, em geral, sejam unificadas, porque são elas
que detalham o cumprimento das leis, normalmente por intermédio de entregas de declarações e
documentos fiscais, contendo dados dos contribuintes ou responsáveis e das operações que realizam que
possam ensejar efeitos tributários.
Quanto ao cumprimento de obrigações acessórias, há a entrega de informações por intermédio de
declarações eletrônicas, criando, cada Estado, as suas, com falta de uniformização nacional dessas
declarações, trazendo mais dificuldades de cumprimento dessas obrigações por parte dos contribuintes.
7.1.3. Falta de Integração Entre os Sistemas de Nota Fiscal Eletrônica e de Arrecadação dos 27
Estados, Prejudicando o Cumprimento das Obrigações pelo Contribuinte, Trazendo-lhe
Insegurança Jurídica e Dificultando a Arrecadação dos Estados
A principal obrigação acessória é a emissão de documentos fiscais, em regra, nota fiscal eletrônica.
Já há um nível de uniformização razoável de leiaute das notas fiscais eletrônicas de ICMS entre os
Estados. Mas não há integração dos sistemas de nota fiscal eletrônica dos Estados entre si,
impossibilitando maior uniformização das informações ali fornecidas, bem como parametrização do seu
preenchimento.
Uma adequada parametrização possibilitaria a automatização dos cálculos e da apuração do imposto a
pagar, num módulo de apuração a ele atrelado. Com essa medida, reduzir-se-ia em muito a complexidade
da apuração do ICMS, que hoje fica totalmente a cargo do contribuinte, gerando-lhe alto custo e risco de
conformidade, sendo frequente a cobrança de diferenças de imposto, multas e acréscimos moratórios por
causa de entendimento posterior da administração tributária, divergente do que o contribuinte se valeu
para calcular o imposto, quanto à utilização de determinados créditos para abater o imposto a pagar.
7.1.4. Falhas na Estrutura do CONFAZ e da Lei Complementar 64/1975 – A Necessidade de Um
Comitê Gestor do ICMS
O CONFAZ, por diversos motivos, não tem exercido um papel integrador dos Estados. Pelo contrário,
tem gerado ruído no sistema tributário quando extrapola sua competência ao regular, por convênio,
matérias que deveriam ser reguladas por lei complementar.48,49
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A título de exemplo, caso julgado em 2021: RE-RG 1.287.019 DF, j. 24.02.2021: “(...).2. Convênio interestadual
não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de
cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não
contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
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MACEDO, Alberto. Reforma da Tributação do Consumo no Brasil – O Que Devemos Corrigir de Fato? In:
MACEDO, Alberto; AGUIRREZÁBAL, Rafael (Coord.). Gestão Fiscal Municipal – Tributação, Orçamento e
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Um comitê gestor do ICMS, no tocante ao seu papel normativo, não pode ter poder de criar diplomas
normativos com força de lei. Seu poder deve ser limitado a uma atribuição meramente regulamentar,
editando normas infralegais.50
E tais normas infralegais, com seu papel uniformizador de todas as normas infralegais hoje editadas pelos
Poderes Executivos dos Estados, trariam grande simplificação para os contribuintes, reduzindo seu custo
de conformidade, não tendo eles que buscar entender as diversas legislações dos 27 ICMS estaduais,
enxergando assim um só ICMS, independentemente dos Estados nos quais operam.
Nesse processo de nacionalização do ICMS, substitui-se o par “lei ordinária – decreto” pelo par “lei
complementar – resolução do comitê gestor”, respectivamente. Atente-se que os Estados e os Municípios
continuarão tendo que instituir seus impostos, e consequentemente, prever em suas leis os comandos
previstos nas respectivas leis complementares de forma idêntica, assim como ocorre hoje, com a diferença
de que a liberdade das leis ordinárias dos entes será bem menor, basicamente definindo as alíquotas do
ICMS.51
Outro problema notório é a constante burla à regra de unanimidade, mesmo com a previsão legal do
quórum de unanimidade da Lei Complementar nº 24/1975, sendo que podemos arriscar em dizer que
nenhum benefício fiscal de relevância econômica foi concedido com a aprovação unânime do CONFAZ.
Isso aconteceu, e acontece, entre outros motivos, pela ineficácia das sanções previstas no art. 8º da mesma
Lei Complementar nº 24/197552, bem como pelo fato de o julgamento em definitivo, pelo Poder
Judiciário, do descumprimento da regra de unanimidade só se dar em sua instância máxima, o STF53,
muitos anos depois de uma situação fática ter se consolidado, financeira e economicamente, com
aprovações de orçamentos públicos e negócios jurídicos há muito cumpridos.
Além da supressão da competência do comitê gestor do ICMS permitir isenções, passando-se essa função
para a lei complementar, é importante que haja regras eficazes, não só dotadas de eficaz aplicabilidade
quando constatada a ocorrência do fato infracional, o que não acontece com o referido art. 8º; mas que
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inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito
fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; Il - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido
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Tribunal de Contas da União, e a suspensão do pagamento das quotas referentes ao Fundo de Participação, ao Fundo
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Dezenas de julgamentos no STF sobre guerra fiscal do ICMS ocorreram. A título de exemplo: ADI 3.803 PR, j.
01.06.2011, declarando inconstitucional lei paranaense de 2006.
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também induzam os agentes a não cometerem a infração, para evitar “o leite derramado”.54 Apresenta
Alberto Macedo, a seguinte chave para tratar desse problema:
Uma solução para esse problema posto é criar regra análoga à bem sucedida previsão para o ISS,
trazida pela Lei Complementar nº 157, de 2016, que inseriu o art. 10-A55 na Lei nº 8.429, de
02.06.1992, caracterizando como improbidade administrativa ato de autoridade pública que
conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário que resulte em alíquota efetiva de
ISS inferior a 2% (dois por cento), penalizando-a com perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil 56. Pudemos constatar que essa regra teve
o efeito concreto de reduzir em muito os benefícios fiscais dados pelos Municípios, ao retirar do
prefeito a pressão política que costumava sofrer, vinda da Câmara Municipal ou de setores da
sociedade, para conceder benefícios à revelia da lei complementar.57

7.2. PIS e COFINS Não Cumulativa – Não Há Problema na PIS COFINS Cumulativa, Onde se
Encontram Aproximadamente 84% das Empresas do País (excluídas as do Simples Nacional)
As contribuições PIS e COFINS, atualmente, apresentam três regimes possíveis para as empresas:
(i)
Simples Nacional58;
(ii)
cumulativo (fora do Simples Nacional, e normalmente para quem se encontra no regime de
lucro presumido do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas); e
(iii)
não cumulativo (fora do Simples Nacional, e normalmente para quem se encontra no regime
de lucro real do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas).
O Simples Nacional é um regime opcional para o contribuinte, no qual ele recolhe o valor relativo a oito
tributos59 de forma unificada, entre eles a PIS e a COFINS, calculando-se alíquotas, de forma progressiva,
sobre o faturamento. É um regime restrito a empresas que tenham faturamento anual até R$ 4,8 milhões
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(quatro milhões e oitocentos mil reais), além de mais alguns requisitos de enquadramento necessários.
Neste regime, encontram-se aproximadamente 4,1 milhões de empresas60.
O regime cumulativo é um regime mais simplificado de apuração no qual as empresas conseguem
facilmente calcular o valor das contribuições PIS e COFINS, basicamente aplicando a alíquota devida ao
faturamento da empresa. Neste regime, encontram-se aproximadamente 883 mil empresas61,62
Por fim, há o regime não cumulativo, previsto para empresas maiores, em regra, as que estão no regime
de lucro real de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Este regime, por sua própria
natureza, tem uma complexidade maior de apuração, dada a maior necessidade de controle e registro
contábil de suas despesas, a fim de se alcançar o correto valor a pagar, não só de IRPJ (com a apuração
do lucro), mas também das contribuições PIS e COFINS (com a aplicação da não cumulatividade). Neste
regime, encontram-se aproximadamente 170 mil empresas63,64.
Busca-se, por parte do governo federal, a implantação de uma Contribuição sobre Bens e Serviços
(CBS)65, nos moldes de um IVA, com a justificativa de trazer mais simplicidade e neutralidade em
substituição às hoje PIS e COFINS.
Essa premissa de um IVA faria com que todas as empresas do regime cumulativo, 83,9% do total das
empresas (que não estão no regime do Simples Nacional), fossem reenquadradas de um regime de fácil e
simples apuração para um regime intrinsecamente mais complexo, o não cumulativo, gerando custos mais
elevados de conformidade, especialmente para as empresas menores. Aqui, vê-se um exemplo claro de
busca de importação de um modelo sem se considerar os reais problemas do sistema, e sem se considerar
o que o novo modelo pode trazer de complexidade para a grande maioria das empresas hoje.66
7.2.1. O Principal Problema – A Definição do Conceito de Insumo. A Cada Semana, Uma Decisão
Judicial
Ainda sobre o gráfico 4, o segundo pior tributo, atualmente, é a PIS COFINS 67, também por sua não
cumulatividade imperfeita, concentrando-se o problema no regime não cumulativo da PIS COFINS, não
havendo problemas para os contribuintes que se encontram no regime cumulativo da PIS COFINS, que

60
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MACEDO, Alberto. Reforma da Tributação do Consumo no Brasil – O Que Devemos Corrigir de Fato? In:
MACEDO, Alberto; AGUIRREZÁBAL, Rafael (Coord.). Gestão Fiscal Municipal – Tributação, Orçamento e
Gasto Público. Vol.8. São Paulo: Ed. Quartier Latin, p.127-164.
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Cientes de que são dois tributos, PIS e COFINS, mas que de tão siameses que são, podemos considera-los como
“segundo pior tributo”.
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é de simples e fácil apuração (alíquota multiplicada por faturamento), e onde se encontram
aproximadamente 84% das empresas do país, excluídas as do Simples Nacional.
A principal causa dessa não cumulatividade imperfeita da PIS COFINS está numa legislação confusa nas
regras de creditamento, na definição do conceito de insumo, havendo, frequentemente, publicação de
decisões judiciais sobre insumos que dão direito a crédito, e insumos que não dão direito a crédito.
A legislação atual sustenta uma indefinição que gerou perda de tempo, recursos e energia por muitos
anos, em uma judicialização penosa e irracional, que possui raízes históricas na manutenção de uma
burocracia complexa e poderosa, favorecida pela obscuridade e pela excessiva litigiosidade. A
indefinição de conceitos como “insumo” gerou e gera discussões infindáveis, uma vez que é evidente que
há subjetividade na definição do que é relevante, ou importante, para uma atividade empresarial.
No caso de despesas como propaganda ou consultoria, por exemplo, o campo da subjetividade sobre o
que é relevante é extenso. Não há atualmente lógica e coerência interna em um sistema que, em
construções jurídicas e jurisprudenciais contraditórias, permite que despesas com propaganda sejam
objeto de creditamento, e não o sejam despesas com material de segurança para operários, obrigatórias
nas atividades envolvidas na geração de receita.
Na tributação sobre receita, a lógica do ponto de vista econômico e jurídico deve ser que toda e qualquer
operação envolvida na atividade empresarial, e que contribua direta ou indiretamente para a formação
dessa receita, seja passível de creditamento.
Necessário se adotar uma cultura de concisão, clareza, transparência e eficácia, tanto econômica quando
do ponto de vista do risco jurídico, ultrapassando ambivalências e indefinições.
O problema concentra-se, principalmente, nos artigos 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Estimase que ele responda por aproximadamente 70% do total do volume de contencioso da PIS COFINS não
cumulativa, atualmente.
7.3. Aprimorando o ISS – Necessidade de Sua Nacionalização (Uniformização) e Melhor
Compartilhamento Entre Todos os Municípios
O ISS é um imposto bem sucedido no cenário brasileiro. Foi o imposto que mais cresceu sua arrecadação
desde a reforma tributária de 1965. De 1970 a 2003, sua taxa de crescimento anual foi de 8,1% a.a., e de
2004 a 2019, foi de 5,5% a.a.
Isso se deveu, entre outros motivos, pela maior capacidade de os Municípios terem aprimorado a gestão
do imposto ao longo desses anos, e não só porque a base serviços cresce mais que a base mercadorias.
Destaque-se, neste aspecto, a LC 116/2003.
Mas, há problemas a serem enfrentados e solucionados. Isto decorre da modernização da economia de
serviços, onde a possibilidade de prestações de serviço por sobre a internet demanda a consequente
modernização do imposto, no tocante a uniformização (nacionalização) de regras, integração de sistemas
eletrônicos de documentos fiscais e melhor distribuição da sua arrecadação entre todos os Municípios.
7.3.1. Falta de Uniformidade nas Leis do ISS dos Milhares de Municípios
O ISS padece de problema similar ao do ICMS, no tocante à variedade de legislações proporcional ao
número de Municípios. Mas o problema é de escala bem inferior, porque o imposto é de simples apuração
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(não demanda apuração de débitos e créditos), e porque possui alíquota máxima baixa (5%), além de já
possuir alíquota mínima obrigatória (2%), o que reduz a possibilidade de guerra fiscal.
Os principais pontos de aprimoramento e uniformização das milhares de leis ordinárias de ISS são os
seguintes:
(i)
definição do local de ocorrência do fato gerador (critério espacial do ISS), acolhendo a
premissa de compartilhamento da competência e arrecadação nas operações intermunicipais,
para reduzir as tensões de guerra fiscal entre Município de origem e de destino;
(ii)
responsabilidade tributária, vedando-se, regra geral, retenções na fonte indevidas em
operações intermunicipais, o que acarreta atualmente certa bitributação (ambos os
Municípios, de origem e de destino, exigindo o imposto);
(iii)
previsão de alíquota única – inclusive no texto constitucional – de forma a acabar com
diversas discussões de enquadramento em tipos de serviços distintos que possuem alíquotas
distintas. Este problema é muito mais grave no caso de serviços do que de mercadorias,
porque serviços, por serem bens imateriais, têm uma fluidez conceitual muito maior na sua
objetivação no negócio jurídico. Não é à toa que a LC 116/2003 prevê, em seu art. 1º, § 4º,
que “a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado”; e
(iv)
unificação de regras relacionadas a acréscimos moratórios, multas de ofício, índices de
correção monetária e juros de mora, infrações e penalidades, e de fiscalização.
7.3.2. Falta de Uniformização nos Regulamentos e das Obrigações Acessórias do ISS Entre os
Milhares de Municípios
A falta de uniformização de normas infralegais para cumprimento de obrigações acessórias causa a
criação de diversas declarações, por conta dos diversos Municípios, dificulta o seu rápido e seguro
cumprimento por parte do contribuinte.
Então, para uma verdadeira simplificação, é necessário também que as milhares de normas infralegais de
ISS sejam unificadas, porque são elas que detalham o cumprimento das leis, normalmente por intermédio
de entregas de declarações e documentos fiscais, contendo dados dos contribuintes ou responsáveis e das
operações que realizam que possam ensejar efeitos tributários.
Como essa unificação não pode se dar no Poder Executivo federal, pois este não tem a competência
legislativa para regulamentar impostos que não são de sua competência, surge a necessidade, para fins de
realizar essa unificação de obrigações acessórias, da criação de um órgão agregador dos Executivos
municipais, o comitê gestor do ISS.
7.3.3. Falta de Integração Entre os Sistemas de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica dos Milhares de
Municípios, Prejudicando o Cumprimento das Obrigações pelo Contribuinte, Trazendo-lhe
Insegurança Jurídica e Dificultando a Arrecadação dos Municípios
No tocante ao ISS, os principais documentos fiscais eletrônicos unificadores dos correspondentes
documentos locais dos Municípios são a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional - NFS-e Nacional
e a Declaração Eletrônica de Instituições Financeiras Nacional – DES-IF Nacional. Esta última é
importante porque, em regra, as instituições financeiras não emitem nota fiscal em suas transações, sendo
a DES-IF um sistema mais elaborado68, possuindo, resumidamente, módulos de demonstrativos
contábeis, de apuração mensal do ISS, e de fiscalização.
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Utilizado no Município de São Paulo SP há muitos anos.
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Quanto à NFS-e Nacional, projeto desenvolvido pela ABRASF 69, juntamente com a Receita Federal do
Brasil, além da CNM70, do antigo MDIC71, e com dezenas de empresas prestadoras de serviço que
participaram de seu projeto piloto, já está em fase avançada de conclusão, com seus principais módulos:
(i) Ambiente de Dados Nacional (ADN), um banco e dados eletrônico que concentrará as informações de
todas as NFS-e emitidas no país; (ii) Emissor Nacional, disponível nas versões desktop e mobile,
propiciando a rápida e ágil emissão da NFS-e independentemente do porte do contribuinte prestador de
serviço, pequeno, médio ou grande; e (iii) Módulo de Apuração Nacional (MAN), que apura
automaticamente para o contribuinte ou responsável o valor do imposto, oferecendo-lhe a guia eletrônica
para efetuar o pagamento.

Figura 3 – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional – NFS-e Nacional
Com isso, acaba-se com os problemas de Municípios que ainda utilizam notas fiscais em papel ou
sistemas de apuração de ISS locais que não estão integrados entre si. Os Municípios economizarão
recursos, hoje gastos para contratar empresas para a instalação de sistemas de emissão de nota fiscal de
serviço eletrônica, e sua manutenção, que não são padronizados e muito menos têm integração com os
demais Municípios do país, o que impossibilita uniformizar e automatizar o procedimento de emissão de
notas para o contribuinte que atua em vários Municípios, e nas operações intermunicipais. Com essa
integração e uniformização, ganham as prefeituras dos 5.570 Municípios brasileiros, e ganham os
contribuintes, economizando tempo e recursos (custo de conformidade) no cumprimento de suas
obrigações tributárias, principal e acessórias.
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Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais.
Confederação Nacional dos Municípios.
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinto pela Medida Provisória n˚ 870,
de 01.01.2019 (Art. 570), posteriormente convertida na Lei nº 13.844, de 18.06.2019).
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7.3.4. A Necessidade de um Comitê Gestor do ISS
Não há como haver uniformização da legislação, uniformização e integração de sistemas eletrônicos de
emissão de documentos fiscais, como a NFS-e nacional, automatização de arrecadação e distribuição do
produto arrecadado, e compartilhamento dessa arrecadação, sem a coordenação de um órgão
centralizador, um comitê gestor representativo da diversidade de Municípios, não só por porte, mas
também por região do país.
7.3.5. Melhor Compartilhamento do ISS entre os Municípios, Integrando-os, Fortalecendo a
Federação e Reduzindo o Contencioso de Conflito de Competência Horizontal
Uma melhor distribuição da arrecadação do ISS nas operações intermunicipais fortalece a Federação
porque integra os Municípios na atividade de governança dessa arrecadação.
É importante, pois, que essa arrecadação não seja nem totalmente na origem, nem totalmente no destino.
Aqui, não se pode olhar apenas para o princípio da neutralidade, aplicando a tributação totalmente no
destino, porque há outro princípio envolvido, o da Federação, no tocante ao equilíbrio financeiro dos
Municípios. Isso porque a adoção de uma tributação totalmente no destino traz desequilíbrios grandes
para as contas de muitos Municípios, com grande contingente populacional, não podendo isso ser
ignorado, levando-se à necessidade de um compartilhamento do valor do imposto na operação –
interestadual ou intermunicipal.
No caso do ISS, a tributação totalmente no destino suprime o interesse do Município de origem, onde
está a empresa, de dispender recursos, material e humano, para controlar e fiscalizar a operação
intermunicipal, sendo que centenas ou milhares de Municípios, como Municípios de destino, por serem
muito pequenos e terem estrutura reduzida, não terão grande poder fiscalizatório, podendo a operação
ficar à margem da tributação72. Além disso, grandes discussões judiciais tendem a ocorrer entre os
Municípios, como, por exemplo, a definição, para alguns serviços, do conceito de tomador do serviço e,
consequentemente, do local do tomador do serviço. Experiência recente ocorreu com a edição da Lei
Complementar nº 157, de 29.12.2016, em que conceitos não claros de tomador do serviço nos serviços
de administração de cartão de crédito, de administração de fundos de investimento, e de planos de saúde,
entre outros, acarretaram judicialização.
Por outro lado, se totalmente na origem a tributação do ISS, tenta-se atrair a empresa para seu território
à custa de redução de carga, seja reduzindo alíquota, base de cálculo ou uma combinação de ambas,
acarretando, às vezes, alíquota efetiva inferior à mínima permitida. E, não raro, o Município onde está o
tomador do serviço, ignorando a lei complementar, prevê a retenção do ISS pelo tomador de forma
definitiva73, ainda que a regra para aquele serviço não seja de incidência no local do tomador ou da
execução do serviço.
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Lembremos que aproximadamente 22,4% dos 5.570 Municípios brasileiros têm população inferior a 5 mil
habitantes, e 44%, população inferior a 10 mil habitantes.
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De forma definitiva, ou seja, diferentemente do modelo CPOM (Cadastro de Prestadores de Outros Municípios),
adotado, por exemplo, pelo Município de São Paulo, e que entendemos legítimo, conforme pudemos explanar em
ALBERTO MACEDO. ISS - Prova e Procedimentos na Fiscalização de Estabelecimentos de Fora do Município.
In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos Diniz De; FERRAGUT, Maria Rita. (Org.). A Prova no
Processo Tributário. São Paulo: Ed. Dialétca, 2010, p. 396-414. A recente declaração de sua inconstitucionalidade
pelo STF (RE 1.167.509 SP, 2021) talvez possa ensejar o seu regime de obrigatório para facultativo, tornando-o um
sistema de controle de bons contribuintes.
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A divisão do bolo nas operações – interestaduais, no caso do ICMS; e intermunicipais, no caso do ISS –
pelos entes federativos de origem e de destino tende a reduzir as tensões e disputas entre eles, e
consequentemente as judicializações. Obviamente, para que haja automatização na cobrança e segurança
jurídica nesse modelo, são necessários certos pressupostos, normativos e tecnológicos, sobre os quais
discorreremos mais abaixo.
A total parametrização do sistema da NFS-e Nacional afasta possibilidades de conflito na repartição da
arrecadação entre os Municípios de origem e de destino, pois o contribuinte, ao emitir as notas, apurar e
pagar o imposto, só enxerga uma base de cálculo e uma alíquota. A repartição é feita internamente pelo
sistema, de forma automática.
7.4. Problemas na Definição do Conceito Constitucional de Rendimentos
O terceiro tributo mais problemático, segundo o gráfico 4, são as contribuições previdenciárias. O
principal problema, aqui, é a definição do conceito constitucional de rendimento. A atual redação
constitucional, no art. 195, I, ‘a’, tem ensejado inúmeras discussões judiciais.
Para deixar claro o que é base de cálculo e o que não é base de cálculo da Contribuição Patronal
Previdenciária (CPP), à luz da jurisprudência e doutrina atual, reduzindo-se os litígios que hoje ocorrem
a respeito, é necessária uma redação que traga simplificação e alargamento da base de cálculo,
acarretando em: (i) diminuição de litígios; (ii) aumento da segurança jurídica; e (iii) simplificação e
aumento de arrecadação, nos termos do proposto pelo Simplifica Já.
Com isso busca-se apaziguar a discussão sobre o conceito de rendimento que perdura por quase 30 anos
em nossos Tribunais.
8. A Necessária Desoneração Parcial da Folha, Combinada com a Solução para a Relação Entre as
Empresas que se Valem de Plataformas de Marketplace e os Motoristas ou Motociclistas que por
intermédio deles Prestam Serviços aos Usuários e Consumidores
É importante o aprimoramento do sistema de financiamento da Seguridade Social, não só de forma a
privilegiar as empresas que mais empregam, reduzindo-lhes a carga sobre a folha, mas também de forma
a diversificar mais as suas bases de financiamento (diretriz já insculpida no art. 194, VI, da Constituição),
a fim de alcançar empresas cujo modelo de negócio, apesar de bastante rentável, não privilegia a
empregabilidade. Esse aprimoramento vai num movimento de diálogo com a economia digital.
A diminuição da alíquota (desoneração parcial) da contribuição patronal previdenciária (CPP) – tanto
menor quanto maior for a empregabilidade e a média salarial – promoverá: (i) estímulo à
empregabilidade; (ii) diminuição da informalidade; e (iii) redução da “pejotização”. Assim, aprimorará o
sistema ao invés de rompê-lo, refletindo na geração de emprego e na economia mais rapidamente.
Entre essas empresas que possuem modelo de negócio que, apesar de bastante rentável, não privilegia a
empregabilidade, estão as que se valem de plataformas de marketplace. A tributação de sua receita
(restrita ao valor da comissão por ela recebido) através de uma contribuição sobre a receita bruta (CPRB)
permitirá a manutenção dos atuais níveis de arrecadação da Seguridade em razão da diminuição da carga
tributária incidente sobre a folha para as empresas que mais empregam.
Inserem-se, assim, de forma mais adequada, no financiamento da Seguridade Social, as empresas que se
valem de plataformas de marketplace, que revelam grande capacidade contributiva, mas que promovem
relações de trabalho com grande volume de pessoas que não são seus empregados, e sim autônomos que
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lhes prestem serviços, os quais, nas dificuldades da economia brasileira, deixaram de procurar o chamado
“emprego formal” para buscar seus rendimentos mediante o trabalho autônomo intermediado por essas
plataformas inteligentes/robotizadas.
A inclusão de tais setores no rol de contribuintes da Previdência Social se torna imprescindível, e
proporcionará maior distribuição da incidência desta importante fonte de custeio da seguridade social, de
molde a garantir não apenas a manutenção do atual sistema de benefícios previdenciários, assegurando o
Princípio da Solidariedade Social (art. 3º, I da CF/88), mas também salvaguardando a previdência do
próprio prestador de serviço intermediado pela plataforma de marketplace, que, com a medida, continua
vinculado ao regime previdenciário, uma vez que trabalhou, ficando inserido, portanto, em um regime
previdenciário compulsório e contributivo.
As empresas que se valem de plataforma de marketplace, por sua vez, apesar de terem de recolher a
CPRB, serão beneficiadas, pois não sofrerão mais o risco de abalo à sua imagem, por conta de
judicializações por parte dos trabalhadores por demanda, que, quando têm seu direitos trabalhistas
reconhecidos judicialmente, fazem disparar ações regressivas do INSS e autuações da Receita Federal
contra essas empresas. Garantirão assim, para si, um “selo” de responsabilidade social.
9. Os Principais Problemas Estruturais do Texto da PEC 110
Além do risco de uma reforma que, em vez de resolver os problemas atuais, procura inovar com modelos
de forma acrítica, sem números, estudos de impacto e memórias de cálculo, o texto do relatório
apresentado em 05 de outubro de 2021, e minimamente modificado de lá para cá, não entrega a propalada
simplicidade. Pelo contrário, tende a trazer mais complexidade e aumento de carga tributária, pelos
motivos a seguir expostos.
A propalada não cumulatividade, principal mote para a criação do IVA dual, sequer o texto da PEC 110
entrega, pois permite à lei complementar prever que o IVA dual seja “cobrado em uma única etapa,
admitida a não aplicação” dessa não cumulatividade. Ou seja, um IVA que pode não ser IVA e sim um
imposto cumulativo. Incoerência patente entre o discurso e a realidade do texto proposto, que incentivará
lobbies em Brasília, cada setor lutando por um “regime diferenciado de tributação” para chamar de seu,
levando a uma complexidade similar à criada em 2003 com a implementação da PIS COFINS não
cumulativa.
Inclusive, mantém a possibilidade de substituição tributária para frente (mecanismo onde se cobra o
ICMS de todos os agentes da cadeia produtiva no seu início, no primeiro agente), gerando distorções na
economia, o que só revela as intenções por trás do alinhamento dos 27 Estados, os quais, em deslealdade
federativa para com os Municípios, estão muito mais preocupados em abocanhar importantíssima fonte
de financiamento das médias e grandes cidades (412 Municípios com população superior a 80 mil
habitantes), o ISS, onde reside a maioria da população brasileira (61%), e com bolsões de pobreza
agravados com a pandemia, do que de fato entregar um sistema da tributação de consumo eficiente.
Muito mais urgente é aprimorar o atual IVA estadual, o ICMS (pois é o principal causador dos males da
tributação do consumo) nos moldes do Simplifica Já (Emenda nº 223 à PEC 110 na CCJ), unificando
suas 27 legislações e sistemas de documentos eletrônicos. Os Municípios estão fazendo a sua parte no
tocante ao ISS, conforme a mesma proposta.
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9.1. Inconstitucionalidade de Deliberação da PEC 110, Consequentemente de sua Tramitação,
Quando, em Órgão Deliberativo Conjunto, há Concentração de Poder nas Mãos dos Estados e
Prejuízo dos Municípios, Principais Realizadores de Políticas Públicas, Tendendo a Abolir o Pacto
Federativo
Um modelo em que se pretende aglutinar, num conselho federativo, Estados e Municípios, deixa os
Municípios, invariavelmente, à mercê do poder dos Estados, por conta da possibilidade de cooptação de
Municípios pelos respectivos Estados, gerando dependência pragmático-política.
A título de exemplo, politicas públicas tendenciosas do Estado para Municípios específicos localizados
em seu território tenderão a ser moeda de troca em ações deliberativas do conselho, enfraquecendo
enormemente a federação. A facilidade de cooptação dos Municípios (basta alguns), muito mais
pulverizados (5.570, com número de representantes igual ao número de representantes de 27 Estados),
torna o modelo intrinsecamente frágil, em termos de governança, para os Municípios.
Ainda que eventuais políticas públicas pudessem ser consideradas legítimas em tese, ferem a estrutura
federativa quando isoladamente consideradas, aniquilando os interesses dos Municípios como um todo
quando a tributação do consumo é relevante fonte de financiamento das médias e grandes cidades, e,
portanto, não pode ser objeto de deliberação – e consequentemente de tramitação – por ser tendente a
abolir a forma federativa de Estado (art. 60, § 4º, I, CF/88).
Não há que se comparar essa estrutura com a do CGSN – Comitê Gestor do Simples Nacional, pois este
trata de outra lógica, sendo uma estrutura normativa que teve como objetivo a formalização das micro e
pequenas empresas. Essa incomparabilidade entre o proposto conselho federativo e o CGSN se revela
nos números. O CGSN apresenta uma arrecadação anual de ICMS e ISS de aproximadamente R$ 30,1
bilhões74, enquanto no caso do proposto conselho federativo essa arrecadação seria da ordem de
aproximadamente R$ 621,6 bilhões75, provocando outras relações de poder, levando à concretização da
dependência pragmático-política acima citada.
9.2. Ignora as Premissas Acima Mencionadas, Não Resolvendo os Principais Problemas da
Tributação do Consumo no Brasil, Criando outros mais Graves
A adoção de um IVA amplo ou dual, vendendo-o como a solução dos problemas da tributação do
consumo e dos atuais IVA (ICMS e PIS COFINS não cumulativa), ao não enfrentar os atuais e reais
problemas, desconsidera a realidade brasileira, trazendo novos e piores problemas, que levarão décadas
para serem equacionados, se o forem.
9.3. Ausência de Estudos Adequados de Impacto Macroeconômico, Jurídico, Social e
Orçamentário, e Comparação Inadequada com a Experiência Internacional
Os defensores do IVA propugnam uma promessa de crescimento econômico, com crescimento de PIB
potencial de 20% em 15 anos, com base em estudo econométrico de economista com mestrado76.
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Valores
de
2021.
Disponível
em
<http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Arrecadacao/EstatisticasArrecadacao.aspx>.
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Valor de 2020, a preços a abr.2021.
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Nota técnica preparada por Bráulio Borges1 para o Centro de Cidadania Fiscal (CCiF). Disponível em
<https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Nota_Tecnica_Reforma_PEC45_2019_VF.pdf>. Acesso em
24.01.2022.
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Esse estudo, encomendado, mas não assinado, pelo CCiF, para a PEC 45, foi bastante criticado por alguns
economistas, como Márcio Holland77 (Professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação
Getúlio Vargas FGV EESP, Coordenador do Programa Master de Pós-Graduação em Finanças e
Economia, Ex-Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no período 2011-2014, Doutor
em Economia, pós-doutor em Economia pela University of California, Berkeley, CA, ex-visiting scholar
na University of Columbia in the City of New York).
Pedro Vals (Professor Titular e Coordenador do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e
Finanças da FGV EESP, Pesquisador I-A do CNPq, desde 2004, Membro Titular da Academia de
Ciências do Estado de São Paulo, Livre Docente pela Universidade de São Paulo e Ph.D. em Economia
- Estatística pela London School of Economics) e Emerson Marçal (Coordenador do Centro de
Macroeconomia Aplicada da FGV EESP, Economista formado pela Universidade de São Paulo, Doutor
em Economia pela USP) analisaram detidamente o estudo sobre o qual se baseiam os defensores de um
IBS amplo. Conforme documento intitulado “Comentários sobre a Nota Técnica de Bráulio Borges sobre
os impactos macroeconômicos da PEC 45/2019”78, concluíram que a referida nota técnica é “preliminar,
frágil e insuficiente, de modo a não permitir concluir sobre os impactos da PEC 45 como se apregoa e
vem sendo amplamente divulgado”.
O referido estudo, mesmo que passasse pelo crivo de seus críticos – para mais detalhes sobre as críticas
ao referido estudo encomendado, vide também 13.1.4., sobre artigo de Vagner Ardeo em coautoria com
José Roberto Afonso e Geraldo Biasoto, intitulado “Críticas à (única) nota sobre impactos da PEC 45” 79
–, é inservível para a PEC 110, dado que esta não se vale das hipóteses elencadas na PEC 45. São textos
muito diferentes, apresentando a PEC 110, além de premissas distintas da PEC 45, tantas exceções que
seria praticamente impossível estimar ou projetar um eventual crescimento econômico a partir de sua
estrutura e redação.
Divergência de tal relevância deveria ensejar, no mínimo, estudos e debates mais amplos e plurais sobre
os números e os métodos utilizados, para ficarem sujeitos a análises e escrutínio mais completos e
aprofundados, e não sendo financiados por determinados setores, como que em guerra contra outros
setores, sem diálogo franco, entre todos os setores interessados, públicos e privados, sobre os reais
problemas da tributação do consumo.
Nessa seara, é importante lembrar que economia não é uma ciência exata, como a matemática. O livro
“Forecast” (Previsão, em tradução livre), de Mark Buchanan, físico e cientista, deixa claro que os
mercados, pilares da economia, se aproximam muito mais do conceito de tempo (no sentido de condição
meteorológica), estando em natural instabilidade, com as economias atuando mais como nossa atmosfera
– “um equilíbrio de superfície solto montado em uma torrente mais profunda de flutuação. Instabilidade
do mercado é tão natural – e perigoso – como um tornado de pradaria”80.
Assim, uma alteração na tributação, ainda mais se muito disruptiva, tentando mexer ao mesmo tempo
com a estrutura tributária e orçamentária de três esferas federativas, sem estudos aprofundados – o que,
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Reforma Tributária e o Ensaio sobre a Cegueira. Disponível em: <https://unafisconacional.org.br/artigo-marcioholland-reforma-tributaria-e-o-ensaio-sobre-a-cegueira/> . Acesso em 10.10.2021.
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Disponível em: <https://ceqef.fgv.br/node/705>. Acesso em 12.11.2021.
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Disponível em <https://blogdoibre.fgv.br/posts/criticas-unica-nota-sobre-impactos-da-pec-45>. Acesso em
05.02.2022.
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Buchanan, Mark. Forecast. What physics, meteorology, and the natural scienses can teach us about economics.
Ed. Bloomsbury, 2013.
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no Brasil, atualmente, é impossível, pela falta de dados estruturados e analíticos – de impacto
macroeconômico, jurídico, social e orçamentário, tende a afetar o mercado negativamente, podendo se
tornar um verdadeiro desastre para a população mais desassistida.
Economia é sim uma ciência humana, social, sendo de fácil ocorrência economistas se concentrarem em
abordagens passíveis de formalização, deixando de lado as não passíveis de formalização, sendo que estas
últimas não raro são as mais relevantes na análise do objeto de estudo.
Exemplos de abordagens não passiveis de formalização, e portanto não alcançadas pelos estudos
econométricos, são os comportamentos dos agentes em decorrência de um IBS no qual os serviços
gerando crédito, de forma generalizada – num país em que 80% dos serviços são prestados para pessoas
jurídicas, e com a maior alíquota entre os IVA do mundo – provocariam altos índices de fraude e evasão
fiscal, com efeito rebote de limitação de créditos, como acontece hoje, só que com controle muito mais
difícil, e não entregando o prometido, não cumulatividade plena. Outro exemplo seriam as inúmeras
exceções apresentadas no texto da PEC 110, que tendem a tornar o imposto num ICMS piorado,
considerada a má qualidade atual do ICMS, que é um IVA estadual.
9.4. Aumento de Complexidade – PEC 110 Entregando um ICMS (IVA Subnacional) Piorado
A simplicidade vendida pelos defensores de um IVA dual não é entregue com o texto do relatório da PEC
110. Dois são os motivos principais:
(i)

(ii)

transição em que convivem, por 7 anos, em paralelo, o sistema atual e um novo sistema,
podendo dobrar o custo de conformidade dos contribuintes, por quase uma década, num
momento em que as empresas estão preocupadas em sobreviver, devido à devastação
econômica causada pela pandemia do covid-19, enfrentando enormes desafios. A título
exemplificativo:
a. aproximadamente 300 mil restaurantes fecharam suas portas na pandemia, em 2020,
balanço feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), conforme
anunciou seu presidente, Paulo Solmucci81;
b. houve redução de consumo das famílias em 2020 na ordem de R$ 247 bilhões 82; e
c. a projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2022 é de 0,3%, segundo o FMI83;
previsões constitucionais que permitem que haja mais exceções do que regras para o IVA
dual proposto – exatamente os mesmos problemas dos atuais IVAs brasileiros, ICMS e PIS
COFINS não cumulativa. Esse defeito não só dificulta a apuração do imposto e o seu
cumprimento de conformidade, como também permite ignorar-se a não cumulatividade,
fatores que trarão mais insegurança jurídica, e consequentemente mais judicialização.
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9.5. Indústria Não Terá os Ganhos Esperados com a Junção do ISS com o ICMS, Podendo Até Ter
Perdas, com o Aumento do Contencioso
O setor industrial acredita que, com a PEC 110, haverá redução de sua carga tributária no IVA
subnacional em decorrência do aumento de carga para o setor de serviços, comparando-se com a situação
atual, e em decorrência também da possibilidade de o industrial poder tomar crédito não só dos insumos
físicos que adquire, como é atualmente, mas também dos serviços que toma.
Mas a tendência é que a PEC 110, com a junção do ISS ao ICMS, não lhe traga os benefícios esperados.
A premissa é que a carga tributária deveria se manter a mesma de antes da reforma, ou seja, a arrecadação
do IVA subnacional teria que corresponder à soma da arrecadação nacional atual do ICMS e do ISS.
Mas como, conforme levantamento preliminar, aproximadamente 80% da arrecadação nacional do ISS
hoje vem de prestações de serviço B2B (business to business, de empresa para empresa), o aumento da
alíquota dessas prestações de serviço, na mudança de ISS para IVA subnacional, não traria aumento de
arrecadação, e sim aumento de crédito para a indústria.
As prestações de serviço que gerariam arrecadação efetiva seriam somente as para consumidor final,
serviços B2C (business to consumer, de empresa para consumidor final). Mas elas não gerariam
arrecadação suficiente para compensar a queda de arrecadação com a geração de créditos dos serviços
B2B prestados para a indústria, pois no volume nacional de arrecadação do ISS correspondem a apenas
20%.
Como a premissa é que a carga tributária total não se reduza, para que a indústria mantivesse seus ganhos
de mais créditos com serviços por ela tomados, seria necessário, então, aumentar absurdamente a alíquota
dos serviços prestados para consumidor final (B2C), dado que o aumento de alíquota nas prestações de
serviço B2B não geraria arrecadação, mas somente crédito para o industrial.
Só que esse aumento absurdo, em relação ao ISS, na alíquota dos serviços B2C explodiria no colo das
classes média e baixa, pois se tratam de serviços essenciais, como saúde, educação, turismo, lazer,
transporte, exploração de rodovias e assistência social. Será que o Congresso aprovaria uma alíquota de
IBS subnacional para esses serviços, tão essenciais à população (classe baixa e média), igual à alíquota
para a venda de mercadorias em geral? Improvável. Esses serviços tenderiam a ter uma alíquota menor,
e, sendo assim, para que não haja queda de arrecadação, a alíquota da indústria teria que ser superior,
reduzindo seus ganhos com o aumento dos créditos.
Portanto, constata-se que a indústria e o comércio de bens teriam que ter acréscimo de alíquota no IVA
subnacional, comparando com a alíquota atual do ICMS, reduzindo-se seus ganhos com os créditos sobre
os serviços tomados, e com risco de maior contencioso, em o IBS subnacional passar a agregar serviços
tomados, bem como alíquotas elevadíssimas, a combinação perfeita para elevados volumes de fraude,
sonegação e evasão fiscal.
9.6. Esmagamento da Classe Média e Baixa, com Preços Explosivos sobre Serviços em Caso de
Tentativa de Não Elevação da Alíquota da Indústria
Consideremos os prestadores de serviço em dois grupos: (i) aqueles que prestam serviço
predominantemente para pessoas jurídicas (prestações B2B); e (ii) aqueles que prestam serviço
predominantemente para pessoas físicas (B2C, business to consumer, empresa para pessoa física,
consumidor final).
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O primeiro grupo, como dito acima, corresponde hoje a 80% da arrecadação do ISS. São serviços mais
caros, que muitas vezes, pelo seu custo, só empresas contratam. Neste grupo, o fato de em tese a indústria
ter crédito sobre o imposto sobre esses serviços tomados não quer dizer que necessariamente esses
prestadores, com a elevação de alíquota de 5% de ISS para mais de 15% de IBS subnacional, terão
facilidade para repassar esse aumento de custo tributário. Isso só aconteceria numa concorrência perfeita,
o que sabemos que não existe. Será comum indústrias usarem seu poder econômico para não admitir o
repasse de todo esse custo tributário, forçando os prestadores contratados a arcarem com parte desse custo
tributário. Isso pode levar essas prestadoras de serviço a cortarem outros custos, como o de mão de obra,
gerando elevação do índice de desempregos.
O segundo grupo, de prestadores de serviço para pessoas físicas, abarca os serviços prestados a
consumidores finais, que são, em regra, de valor inferior aos prestados para pessoas jurídicas, e os mais
importantes para a população em geral (classes baixa e média) – serviços de saúde, educação, turismo,
lazer, hotelaria, transporte, exploração de rodovias e assistência social –, portanto, sensíveis a aumento
de carga.
Somente sobre essfhes serviços é de onde virá efetiva arrecadação, dado que a tributação dos serviços
B2B não ensejará aumento de arrecadação e sim aumento de crédito para a indústria.
Sobre serviços B2B e B2C e a tributação de bens e serviços como um todo, tracemos alguns cenários:
(i)

(ii)

(iii)

Alíquota única de IBS subnacional: (i.1) a indústria teria que ter sua alíquota aumentada em
relação à atual alíquota do ICMS, por conta do aumento de créditos, apesar de que, no
cômputo geral, comparando-se o antes e o depois da reforma, a indústria teria, em princípio,
redução de carga tributária; (i.2) os serviços B2B teriam brutal aumento de carga, e não
conseguiriam repassar esse aumento totalmente à indústria, como explicado acima; (i.3) os
serviços para consumidor final (B2C) teriam explosão de aumento de carga tributária,
passando-se de uma alíquota de ISS baixa, muitas vezes 2%, para mais de 15%, aumentando
os preços e inibindo o consumo, gerando-se dois efeitos perversos: (i.3.1) redução do quadro
de funcionários dessas prestadoras de serviço, gerando desemprego; e (i.3.2) redução do
consumo de alguns desses serviços privados, com consequente aumento da demanda dos
correspondentes serviços públicos, pressionando ainda mais os orçamentos públicos,
mormente os municipais;
Alíquota para os serviços B2C maior que o atualmente pago de ISS, mas menor que o valor
da alíquota única supracitada: (ii.1) a indústria teria que sofrer aumento maior de alíquota,
para compensar não só o aumento de créditos, mas também a alíquota menor dos serviços
prestados a consumidor final. Reduzir-se-ia sua vantagem de redução de carga; (ii.2) carga
sobre os serviços para consumidor final (B2C) ainda seria alta. Supondo, por exemplo, uma
alíquota de ISS de 2% nesses serviços para 6%. Estamos falando de aumento de 200% na sua
carga, acarretando os efeitos citados em (i.3.1) e (i.3.2); e
Manutenção da alíquota da indústria no IBS subnacional igual ao valor no ICMS atual: (iii.1)
como o setor de serviços B2C representa somente 20% do total dos serviços, em arrecadação,
a alíquota que ele deveria suportar, para que a indústria não sofresse qualquer aumento de
alíquota, deveria ser 400% maior que a atual alíquota média do ISS. Esse acréscimo de 400%
equivaleria ao que deixaria de ser arrecadado de tributação de serviços prestados no meio da
cadeia produtiva (B2B).
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Portanto, qualquer movimento na tentativa de mais crédito, e consequente redução de carga, à indústria
acarretaria uma sobrecarga ainda maior sobre os serviços mais essenciais à população, prestados ao
consumidor final (B2C), chegando-se ao limite de quintuplicação da alíquota média do ISS para esse
setor no IBS subnacional.
9.7. A PEC 110, ao Mirar Somente os Tributos sobre o Consumo, Ignora que a Carga Tributária
entre os Três Setores Econômicos Já é Equivalente, Considerando-se os Encargos sobre a Folha de
Pagamentos
A PEC 110 traz como premissa uma redistribuição de carga tributária entre setores econômicos, como se
a indústria pagasse mais tributos que o setor de serviços. Não procede essa premissa, pois, quando
consideramos não só os tributos sobre o consumo (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS), mas também os
tributos incidentes sobre a folha de pagamentos, constatamos que já há uma carga tributária equivalente
entre os três setores: indústria, comércio e serviços, conforme tabela abaixo84:
Serviços

Comércio

Indústria

Consumo

12,36%

18,0%

18,63%

INSS e SS

12,62%

4,98%

4,98%

TOTAL

24,98%

22,98%

23,61%

Tabela 2 - Carga tributária por setor econômico

Gráfico 8 - Carga tributária total por setor econômico

9.8. Aumento de Carga Tributária para o Setor de Serviços, o que Mais Emprega no Brasil
Um dos motes da busca de fusão do ISS com o ICMS, para a criação de um IBS subnacional, é a
transferência de carga da indústria para o setor de serviços, com a alegação de que este é pouco tributado,
o que vimos acima que não é verdade, porque essa alegação observa tão somente o custo da tributação
do consumo, e desconsidera o fato de que o setor de serviços é o que mais emprega, com uma folha de
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Premissas: (i) empresa submetida ao regime do Lucro Real: (ii) Indústria: custo de produção de 50% da receita
bruta; (iii) Comércio: custo da mercadoria de 40% da receita bruta; (iv) Serviços: custo da folha de pagamento mais
encargos, 60% da receita bruta.
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salários que corresponde a muitas vezes mais que 50% da receita bruta da empresa, com correspondentes
e elevados encargos trabalhistas e previdenciários.
Segue tabela que resume estudo do SESCON-SP, sobre impacto da PEC 110 sobre o setor de serviços
num cenário conservador de folha de salários correspondendo a 38% da receita bruta de uma empresa
submetida ao regime de lucro real:

Tabela 3 - Impacto da PEC 110 sobre o setor de serviços num cenário conservador de folha de
salários correspondendo a 38% da receita bruta de uma empresa submetida ao regime de lucro
real
Uma elevação de quase 9 pontos percentuais (34,39% - 25,67% = 8,72%).
Também não é consenso o simplório argumento de que quem consome serviço é rico. Lembremos que as
classes baixa e média fazem esforço para consumir serviços que ricos consomem, como serviços
prestados pela internet – por exemplo, streaming e lazer em geral – construção civil, hotelaria e tarifas
bancárias. Com essa busca falaciosa de “igualdade”, aí sim é que tais serviços somente serão consumidos
por ricos, aumentando ainda mais o foço social. Isso sem contar os serviços de transporte público,
educação privada e planos de saúde, estes dois últimos sendo certamente abandonados por boa parte da
população, que irá demandar os correspondentes serviços públicos, caso a carga tributária do setor de
serviços, o setor que mais emprega, se eleve, ensejando redução de seus postos de trabalho,
desempregando parte de seus funcionários, que não são ricos, o que também provocaria mais oneração
dos serviços públicos de saúde e educação.
Segue, abaixo, quadro que compara, para o setor de serviços de atenção à saúde humana (CNAE 86.XXX/XX), a carga tributária atual com a carga tributária da PEC 110 com uma alíquota de 25%, e com a
carga tributária na proposta Simplifica Já (Emenda Substitutiva Global nº 223 à PEC 110 na CCJ):
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Tabela 4 - Comparação carga tributária atual x PEC 110 x Simplifica Já
(1)

Nos regimes lucro presumido e lucro real, considerando folha de pagamento mais encargos como 60% do
faturamento das empresas.
(2)
Regime individual, sem funcionários.

Com relação à alíquota utilizada para o cálculo, dois aspectos há que se considerar: 1º) 25% seria,
teoricamente, a soma da alíquota do IBS subnacional com a alíquota da CBS federal. Mas como seriam
alíquotas definidas por entes federativos diversos, é bem provável que a alíquota global na PEC 110 seria
muito maior ainda que esses 25%, particularmente nas grandes cidades; e 2º) ainda que este e mais alguns
setores sejam objeto de redução de alíquota, seja qual for a motivação para tal, a alíquota do setor de
indústria e comércio, bem como de outras atividades do setor de serviço terão que ser elevadas, sob a
premissa de que não pode haver redução da carga tributária global.
A construção de um consenso nacional em torno da reforma tributária é imprescindível. Quando mais de
75% do setor produtivo (e Municípios onde vivem 61% da população brasileira) aponta não somente
preocupações e discordâncias sobre o texto apresentado, mas também sobre as premissas postas, é preciso
que as lideranças políticas parem para ouvir e refletir, e é fundamental que se estabeleça um diálogo
efetivo e transparente entre todos os atores interessados, que possa avançar na busca de soluções que
tenham legitimidade e tragam benefícios efetivos para todos.
E esse diálogo não pode ser dado a partir de uma premissa falsa, a de que somente um IVA fundindo
tributos de entes federativos diversos resolve os problemas da tributação do consumo. É justamente sobre
essa premissa que o diálogo tem de começar, e não sobre ajustes pontuais sobre um IVA subnacional
fadado ao fracasso.
9.9. Graves Prejuízos às Finanças de Todos os Municípios Brasileiros – Mais Pires na Mão Para
Com os Estados e a União
Quando se fala em perdas para entes subnacionais, dividimos essas perdas em dois tipos:
(i)

(ii)

perdas estáticas, causadas pela transferência exagerada de receitas entre entes federativos de
mesma esfera – Estados entre si; Municípios entre si – quando se transfere totalmente para o
destino a tributação nas operações interestaduais e intermunicipais; e
perdas dinâmicas, as quais ocorrerão se todos os Municípios entregarem aos Estados a base
do ISS, em troca de uma base misturada bens e serviços. Essas perdas dinâmicas ocorrem
porque o potencial de crescimento do ISS é maior que o do suposto IBS subnacional. Todos
os Municípios perdem com ela, comparando-se a proposta de IBS à reforma do ISS no
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Simplifica Já, na qual o ISS é melhor distribuído para todos os Municípios, ajudando a
fortalecer sua autonomia, e garantindo mais recursos próprios para a realização de suas
políticas locais.
9.9.1. Perdas Estáticas dos Municípios
Cabe ressaltar que é um grande desafio estimar a base de cálculo de um IBS subnacional, porque, como
seria um imposto sobre o consumo final e com tributação totalmente no destino, para se estimar essa base
de cálculo seriam necessários dados de consumo final por ente federativo (por cada Município e por cada
Estado), informação que atualmente não existe.
Nacionalmente, tenta-se estimar a base de cálculo do IBS subnacional a partir de dados agregados do
Consumo Final do PIB Brasil do ano de 2017. Em seguida, eliminam-se os impostos indiretos, aluguéis
imputados (estimativa de quanto os proprietários de imóveis receberiam se alugassem os imóveis em que
vivem), estima-se e deduz-se a economia informal.
Na estimação da base de cálculo por ente da federação, a falta de dados estatísticos de consumo por
Município no Brasil é um grande problema. Para realizar essa estimativa, utilizamos dados de IDH-M
Renda85 (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na dimensão Renda) de 2010 (último dado
disponível via dados do Censo 2010) e população de cada ente em 2018.
O consumo final tributável em cada Município seria o tamanho da população do Município em 2018
multiplicado pelo IDH-M Renda de 2010 (último dado disponível)86.
Cálculos de previsão da tributação totalmente no destino preveem perda de receita (perda estática, sem
considerar ainda a perda dinâmica, que atingiria a todos os 5.570 Municípios, comparando-se com a
proposta Simplifica Já) para aproximadamente 243 Municípios, onde se concentram 58,8% da população
brasileira87. Obviamente, as perdas estáticas podem ser maiores ainda quando se sinaliza pela
possibilidade de isenções ou reduções de alíquota e/ou bases de cálculo.
A alegação de alguns, de que a tributação totalmente no destino é a melhor prática, consolidada no IVA
de diversos países, ignora mais uma peculiaridade brasileira. A tributação do consumo brasileira é,
diferentemente dos demais países, predominantemente subnacional, e não federal, já que o IVA brasileiro
(ICMS) e o ISS arrecadam, aproximadamente, R$ R$ 621,6 bilhões, 64% dos tributos sobre o consumo
(PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS).
Se toda ela fosse federal, como nos demais países, faria sentido a tributação totalmente no destino, porque
é o que se aplica aos tributos sobre o consumo quando os bens e serviços são transacionados com outros
países. E isso já é aplicado no Brasil, não só para os tributos federais, mas também para os tributos sobre
o consumo subnacionais (ICMS e ISS), quando o bem ou serviço é exportado para o (ou importado do)
exterior do país. Mas não faz o menor sentido a aplicação da tributação totalmente no destino quando se
fala, não de operações internacionais, mas sim interestaduais (no caso do IVA brasileiro, ICMS) ou
intermunicipais (no caso do ISS). Isso porque:
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(i)

(ii)

(iii)

nessas operações, a lógica não é a da não exportação de tributos para o exterior do país, e sim
a de financiamento de ambos os entes – Estado de origem e de destino; Município de origem
e de destino;
os problemas de guerra fiscal, utilizados como argumento para a previsão de tributação
totalmente no destino, que acontecem principalmente entre os Estados, não decorrem de a
tributação ser compartilhada entre o Estado de origem e o de destino, e sim pela falta de
integração entre os sistemas eletrônicos estaduais de emissão de nota fiscal eletrônica e de
apuração eletrônica. Essa integração tornaria automática a apuração de débitos e créditos, a
partir da emissão das notas fiscais eletrônicas, tirando a complexidade na apuração do
imposto a pagar, com sujeição a erros, das mãos do contribuinte, e automatizando o
recolhimento em favor dos Estados, numa câmara de compensação; e
a tributação totalmente no destino tem sido uma dor de cabeça para os países da União
Europeia, onde, em 2020, a previsão de fraude e evasão no IVA de lá alcançaria € 164
bilhões, segundo Laura Codruta Kövesi, a primeira procuradora antifraude da União
Europeia.88

9.9.2. Perdas Dinâmicas dos Municípios – Todos os Municípios Perdem com o IBS (Único ou Dual)
Todos os Municípios perdem, quando se trata de perdas dinâmicas. Isto porque a lógica de junção de
ICMS com o ISS, em que a base serviços se fundiria à base mercadoria, e depois essa base total seria
redistribuída conforme a participação da arrecadação desses dois impostos para as respectivas esferas
federativas, faz com que a base serviços vá muito mais para os Estados do que para os Municípios, dado
o maior peso da arrecadação do imposto estadual em relação ao municipal (ICMS com peso 551,2; ISS
com peso 70,4, pesos estes correspondentes às respectivas arrecadações, em R$ bilhões, em 2020 a preços
a abr.2021).
Com isso, todos os Municípios perdem, independentemente do seu tamanho, se compararmos esse
modelo com o do Simplifica Já, onde o ISS, mantido na competência dos Municípios, é melhor distribuído
entre todos os Municípios.
Estudos demonstram que os Municípios perderiam algo em torno de R$ 354,96 bilhões em 15 anos, se se
fundisse o ICMS e o ISS num IBS subnacional, comparando-o com o ISS do Simplifica Já, onde a
premissa é de melhor distribuição do ISS arrecadado entre os Municípios89.
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Gráfico 9 - Perdas para todos os Municípios (R$ bilhões) – ISS Simplifica Já x IBS PEC 110
Lembremos que os Municípios são grandes executores de políticas públicas, com atribuições crescentes
(em saúde; educação, com piso salarial mínimo obrigatório, por exemplo; assistência social e segurança
pública, por exemplo), e o crescimento do ISS tem ajudado a fazer frente a esse crescimento de
atribuições, ainda mais em momentos de pandemia e de reconstrução das bases sociais, dilaceradas com
as crises pandêmica e econômica, numa economia cujo consumo reduziu-se em R$ 247 bilhões em 2020,
e que se mantém estagnada (previsão, em 2022, de pior crescimento do PIB no mundo, só perdendo para
Mianmar e Guiné Equatorial90), ficando as famílias mais pobres, demandando ainda mais os serviços
públicos, mormente os de assistência social, saúde pública e educação pública.
9.10. Transição Complexa – Porque Quer Fundir Impostos de Entes de Esferas Federativas
Diversas em vez de Simplificar
A premissa equivocada de que a simplificação da tributação do consumo se daria pela junção de ICMS e
ISS, criando-se um IVA subnacional, além de ignorar que o ICMS é um IVA, provoca um complexo
mecanismo em que dois sistemas de tributação do consumo teriam que conviver em paralelo. Se um
regime já traz um alto custo de conformidade (diga-se, causado pelo ICMS, que é o IVA dos Estados, e
pela PIS COFINS não cumulativa), imaginemos somando-se a esse atual regime, outro regime de
tributação em paralelo, com um tributo mais complexo que o ICMS (o IBS subnacional), por ser não
cumulativo e trazer os serviços para essa complexidade.
É um modelo que tende a gerar mais problemas do que soluções independentemente do tempo de duração
dessa transição, gerando mais desemprego e carestia. No tempo proposto pelo relatório (7 anos), o modelo
contribuiria para o país ter mais uma “década perdida”, dada a elevação de complexidade, até mesmo de
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contencioso, motivado por discussões e discordâncias não só entre as administrações tributárias e os
contribuintes, mas entre os próprios entes federativos entre si, no cálculo da repartição da arrecadação.
Diferentemente, quando se propõe, como no Simplifica Já, a maior uniformização dos 27 ICMS do país
em um ICMS mais nacionalizado e uniforme, em termos de legislação e de sistemas integrados, e a
mesma coisa para os milhares de ISS, não é necessário transição complexa e obstaculizadora de
crescimento econômico.
9.11. Prejuízo ao Simples Nacional, Maior Empregador neste País
A afirmação de que a PEC 110 não prejudica as empresas do Simples Nacional não procede, na medida
em que não será admitido às empresas submetidas ao IBS, subnacional e federal, adquirirem créditos de
imposto decorrente de aquisições de insumos de empresas fornecedoras que são optantes do Simples
Nacional.
A consequência disso é que empresas sujeitas ao IBS tenderão a optar por fornecedores que lhes permitam
adquirir créditos, ainda mais com as alíquotas mais altas do mundo, somando a do subnacional e a do
federal, para serem abatidos no IBS a pagar na etapa seguinte.
Isso matará as empresas do Simples Nacional aos poucos, sendo elas ou alijadas do mercado ou forçadas
a sair do sistema que lhes permite o cumprimento de obrigações – principal e acessórias – de forma
simplificada, como é no Simples, para entrar no complexo modelo de IBS, tendo que contratar contadores
para se submeterem a esse complexo regime, sujeitando-se a mais erros e autuações, e aumentando seu
custo de conformidade. Esse aumento de custo poderá acarretar mais corte de funcionários.
Lembremos que os pequenos negócios já respondem por mais da metade dos empregos do país91, e que
as micro e pequenas empresas respondem por 27% do PIB do Brasil92. Além disso, as empresas do
Simples perderão tanto mais competitividade, quanto maior for o seu faturamento, como demonstrado
nas tabelas abaixo:
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Tabela 5 – Reflexo IBS para ME/EPP do Simples – Faturamento de R$ 15.000,00/mês

Tabela 6 – Reflexo IBS para ME/EPP do Simples – Faturamento de R$ 400.000,00/mês
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10. A Cultura do Litígio no Brasil – Provável Aumento do Contencioso Com os Serviços no IVA
Dual (ICMS Piorado)
Como já dito anteriormente, dos R$ 5,4 trilhões de contencioso tributário, 70% é causado por tributos
federais93. E, na tributação do consumo, o principal problema está predominantemente nos tributos não
cumulativos (ICMS e PIS COFINS não cumulativa), com a limitação ao crédito, como exposto em 6.1 e
6.2.
O relatório da PEC 110, apresentado em 05 de outubro de 2021, e que teve pontuais alterações
posteriormente, ignora isso, e traz um texto que, além de não resolver os problemas do atual IVA
brasileiro, o ICMS, e da PIS COFINS não cumulativa, tende a agravá-los, por querer fundir nele a base
serviços do ISS, cujo controle de créditos é muito mais difícil, por serviço ser bem imaterial, não
estocável, ainda mais com uma alíquota de IVA que seria provavelmente a maior do mundo (somando as
alíquotas do IBS subnacional e da CBS federal).
Como o texto do IBS subnacional não garante o crédito financeiro para as empresas, sua aprovação
provocaria uma tendência a se repetirem as intermináveis discussões administrativas e judiciais sobre
créditos de ICMS que ocorrem ao longo de décadas. A mesma tendência se dá com a redação da CBS,
que, ao adotar o mesmo mecanismo do IBS subnacional (imposto contra imposto), abandona o
mecanismo de não cumulatividade da PIS COFINS não cumulativa (base contra base), que é ruim não
em termos conceituais, e sim por conta de má redação dos artigos 3º das Leis nº 10.637/2002 e
10.833/2003 (definição do conceito de insumo), para a qual o Simplifica Já possui texto já pronto, que
resolveria tranquilamente 70% do volume de contencioso da PIS COFINS não cumulativa.
Num país que alimenta a cultura do litígio, do contencioso, onde o numero total de faculdades de direito
(1.200) supera o de todo o resto do mundo (1.100)94, com 1,1 milhão de advogados95, a tendência, com a
redação da PEC 110, não é a judicialização diminuir, e sim aumentar. Isso porque o seu texto não atacou
o real problema de contencioso dos tributos sobre o consumo, que é justamente a limitação de créditos
dos tributos não cumulativos atuais, e a insegurança de sua utilização pelos contribuintes na apuração do
tributo a pagar.
10.1. Superposição Entre Processo Administrativo Fiscal e Processo Judicial – Desperdício de
Recursos Públicos
Contribui mais ainda para o agravamento do contencioso, a falha estrutural do processo tributário
brasileiro, em que uma lide tributária pode ser desenvolvida em âmbito administrativo, no Poder
Executivo, e depois começar do zero, novamente, em âmbito judicial, ocasionando desperdício aos cofres
públicos.
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A piora do modelo da tributação do consumo com o atual texto da PEC 110 seria exponencializada,
elevando mais ainda os números do contencioso, com essa superposição nefasta entre processos
tributários administrativo e judicial.
11. Síntese - O Que Não Demanda Criação de CBS e Junção de ICMS e ISS, e Traz Simplificação
e Melhorias de Imediato ao Sistema da Tributação do Consumo, Sem Transições Custosas e
Aventureiras
“A diferença entre o remédio e o veneno é a dose”. O que é o remédio? A junção (uniformização) de
todos os 27 ICMS num ICMS (IVA estadual) mais nacionalizado; e a junção (uniformizção) dos milhares
de ISS. Isso já traria imensa melhoria e simplificação na tributação do consumo no Brasil.
O que é o veneno? A junção de impostos de entes federativos diversos, ISS dos Municípios com ICMS
dos Estados. Veneno por quê? Pelo exposto no tópico 8., mas, resumidamente, porque:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

(x)

é inconstitucional a deliberação da PEC 110, consequentemente de sua tramitação, quando,
em órgão deliberativo conjunto, há concentração de poder nas mãos dos estados e prejuízo
dos municípios, principais realizadores de políticas públicas, tendendo a abolir o Pacto
Federativo;
ignora as premissas para se resolver os principais problemas da tributação do consumo no
Brasil, desconsiderando a realidade brasileira, não enfrentando os atuais e reais problemas, e
trazendo novos e mais graves problemas, que levarão décadas para serem equacionados, se
o forem;
não está acompanhada de estudos adequados e memórias de cálculo e se vale de comparação
inadequada com a experiência internacional;
causa aumento de complexidade, ao criar um ICMS (IVA Subnacional) piorado;
os supostos ganhos para a indústria, em termos de carga, poderão ser perdidos com maior
custo de conformidade e de contencioso, com serviços em geral dando crédito;
esmaga a classe média e baixa, com preços explosivos sobre serviços em caso de tentativa
de não elevação da alíquota da indústria;
aumenta a carga tributária para o setor de serviços, o que mais emprega no Brasil, ainda mais
esquecendo-se a PEC 110 que a carga tributária entre os três setores econômicos já é
equivalente, levando-se em conta os encargos sobre a folha de pagamento;
traz graves prejuízo às finanças de todos os Municípios brasileiros, fazendo-os depender mais
de repasses (“pires na mão”) da União e dos Estados, e sujeitando-os aos prejuízos de uma
governança compartilhada de receita com Estados;
traz transição complexa, obrigando os contribuintes a conviverem com dois situações
tributários em paralelo por quase uma década, em plena época de incertezas e crises mundiais
constantes; e
traz prejuízo ao Simples Nacional, o maior empregador neste País.

11.1. Em Relação ao ICMS (IVA Estadual), para Acabar com a Guerra Fiscal Entre os Estados e
Trazer Segurança Jurídica para o Contribuinte
(i)

Unificação das leis estaduais (exceto alíquotas) dos 27 Estados por lei complementar federal,
de modo a reduzir as inúmeras exceções e particularidades nas leis estaduais do ICMS, que
ajudam a tornar a apuração correta do ICMS mais complexa para o contribuinte, por conta
de divergências interpretativas; e
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(ii)

Previsão de Comitê Gestor Nacional do ICMS para:
a. unificação das obrigações acessórias, não só quanto à legislação infralegal dos Estados
por resolução CGICMS, mas também quanto à forma de entrega de informações por
intermédio de declarações eletrônicas; e
b. unificação, integração e governança do sistema de nota fiscal eletrônica e de apuração e
recolhimento do imposto, para que, devidamente parametrizado, possa apresentar o
cálculo do imposto previamente ao contribuinte, retirando deste a possibilidade de erro
nessa apuração, e se automatize a distribuição do ICMS arrecadado entre os Estados.

Para tal, portanto, não é necessária a junção de ICMS com ISS.
11.2. Em Relação ao ISS, para Acabar com a Guerra Fiscal Entre os Municípios e Trazer Mais
Segurança Jurídica para o Contribuinte
(i)

(ii)

(iii)

Unificação das leis municipais de ISS dos milhares de Municípios por lei complementar
federal, de modo a reduzir as inúmeras exceções e particularidades nas leis municipais do
ISS, simplificando mais ainda para o contribuinte a apuração do imposto. Entre os principais
pontos dessa unificação, está:
a. definição do local de ocorrência do fato gerador do ISS (onde se considera ocorrido),
para melhor compartilhar a arrecadação nas operações intermunicipais, reduzindo as
tensões de guerra fiscal entre Município de origem e de destino; e
b. previsão de alíquota única do ISS – inclusive no texto constitucional –, definindo o
Município sua alíquota única entre 2% e 5%, de forma a acabar com diversas discussões
de enquadramento em tipos de serviços distintos que possuem alíquotas distintas, um
problema mais grave no caso de serviços do que de mercadorias, porque serviços, por
serem bens imateriais, têm uma fluidez conceitual muito maior na sua objetivação no
negócio jurídico;
Previsão de Comitê Gestor Nacional do ISS para:
a. unificação das obrigações acessórias, não só quanto à legislação infralegal dos
Municípios por resolução CGISS, mas também quanto à forma de entrega de
informações por intermédio de declarações eletrônicas; e
b. unificação, integração e governança do sistema de nota fiscal de serviços eletrônica e de
apuração e recolhimento do imposto (NFS-e Nacional), para automatizar não só o cálculo
do ISS previamente ao contribuinte, mas também a repartição do ISS arrecadado entre
os Municípios.
melhor compartilhamento do ISS entre os Municípios, integrando-os, fortalecendo a
Federação e reduzindo o contencioso de guerra fiscal entre Municípios.

Importante ressaltar que os Municípios já possuem o tripé:
(i)
(ii)
(iii)

emenda constitucional (Simplifica Já);
minuta de lei complementar nacional do ISS; e
sistema NFS-e Nacional,

praticamente pronto, faltando apenas, neste último, o produto Módulo de Apuração Nacional (MAN).
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Quanto ao sistema NFS-e Nacional, é projeto desenvolvido pela ABRASF96, juntamente com a Receita
Federal do Brasil, além da CNM97, do antigo MDIC98, e com dezenas de empresas prestadoras de serviço
que participaram de seu projeto piloto, já está em fase avançada de conclusão, com seus principais
módulos: (i) Ambiente de Dados Nacional (ADN), um banco e dados eletrônico que concentrará as
informações de todas as NFS-e emitidas no país; (ii) Emissor Nacional, disponível nas versões desktop e
mobile, propiciando a rápida e ágil emissão da NFS-e independentemente do porte do contribuinte
prestador de serviço, pequeno, médio ou grande; e (iii) Módulo de Apuração Nacional (MAN), que apura
automaticamente para o contribuinte ou responsável o valor do imposto, oferecendo-lhe a guia eletrônica
para efetuar o pagamento.
11.3. Conferir Transparência para o Contribuinte e o Cidadão Consumidor
A transparência se objetiva em o contribuinte enxergar, na nota fiscal, o valor da alíquota efetiva, e não
somente o da alíquota nominal.
Atualmente, tanto o ICMS quanto o ISS têm método de apuração do imposto com a alíquota fazendo
parte de sua própria base de cálculo (alíquota por dentro). Isso faz com que o contribuinte não perceba
que a alíquota destacada na nota fiscal é uma alíquota nominal, menor que a efetiva.
Alíquota nominal é o numeral que consta na lei, e na nota fiscal, como alíquota do imposto. Alíquota
efetiva é, para o que interessa aqui, o resultado da razão entre o imposto a pagar e o valor que fica para o
contribuinte após o pagamento do imposto.
Vamos a dois exemplos.
(i) Uma conta de energia elétrica de valor R$ 100 e ICMS a alíquota de 25%:
O contribuinte deverá recolher R$ 25 ao Estado99, e ficará com R$ 75.
Como a base de cálculo é R$ 100, os R$ 25 fazem parte da base de cálculo (é o que determina a lei hoje).
A alíquota nominal é 25%, mas como o empresário ficará com R$ 75, então a alíquota efetiva é R$ 25÷R$
75 = 1/3 = 33,33%.
(ii) No caso do ISS, suponhamos um serviço de R$ 100, e alíquota de 5%.
O contribuinte deverá recolher R$ 5 ao Município, e ficará com R$ 95.
Como a base de cálculo é R$ 100, os R$ 5 fazem parte da base de cálculo (é o que determina a lei hoje).
A alíquota nominal é 5%, mas como o empresário ficará com R$ 95, então a alíquota efetiva é R$ 5÷R$
95 = 1/3 = 5,26%.
Para conferir maior transparência, basta que seja previsto que cada tributo não faça mais parte de sua
própria base de cálculo. O Simplifica Já prevê isso tanto para o ICMS (IVA estadual) quanto para o ISS,
e no caso deste não aumenta a alíquota nominal máxima, reduzindo portanto a carga do setor de serviço
nesse aspecto.
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11.4. Uma Boa Definição do Conceito de Insumo nos artigos 3º das Leis nº 10.637/2002 e
10.833/2003, para Reduzir a Maioria do Contencioso na PIS COFINS Não Cumulativa
Como exposto no tópico 6.2.1., a principal causa da não cumulatividade imperfeita da PIS COFINS não
cumulativa está numa legislação confusa nas regras de creditamento, quanto à definição do conceito de
insumo, havendo, frequentemente, publicação de decisões judiciais sobre insumos que dão direito a
crédito, e insumos que não dão direito a crédito, causando muita insegurança jurídica para o contribuinte.
A solução, que acaba com a principal causa de contencioso no tema é a adoção de uma boa redação nos
artigos 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 que traga a cultura de concisão, clareza, transparência
e eficácia, tanto econômica quando do ponto de vista do risco jurídico, ultrapassando ambivalências e
indefinições. O Simplifica Já possui essa redação – de definição do conceito de insumo – já elaborada.
11.5. Dar Melhor Precisão Conceitual à Base de Cálculo da CPP, A Fim de Reduzir o Contencioso,
e Desonerar Parcialmente a Folha de Salários Quanto Maior a Empregabilidade da Empresa e a
Média Salarial
Aprimoramentos:
(i)

sistema de redução seletiva de alíquotas das contribuições previdenciárias cobradas do
empregador (empresas comerciais e industriais), com uma alíquota tanto menor quanto maior
for a empregabilidade da empresa e a sua média salarial: alteração na redação do § 9º do art.
195, da Constituição, combinada com inserção de dispositivos na Lei nº 8.212/91, que
efetivem a redução de alíquota da CPP pelos critérios abaixo:

Gráfico 10 - Alíquota CPP versus média salarial
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Gráfico 11 - Alíquota CPP versus número de empregados
Combinando ambos os critérios, teremos:
Até
3 S.M.

Entre
3 e 7 S.M.

Acima de
7 S.M.

Até
500 emp.

15%

Entre
15% e 13%

13%

Entre
501 e 3.000 emp.

Entre
15% e 13%

Entre
15% e 11%

Entre
13% e 11%

Acima de
3.000 emp.

13%

Entre
13% e 11%

11%

Tabela 7 - Alíquota da CPP conforme os critérios empregabilidade e média salarial
(ii)

(iii)

(iv)

instituição da base tributável com maior precisão, por meio da redução das diversas hipóteses
excepcionadas pela Lei ( nova redação ao § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991): alteração na
redação da alínea ‘a’ do inciso I do art. 195, da Constituição;
aumento do rol de contribuintes inserindo as plataformas de marketplace: inserção de
dispositivo no art. 195 da Constituição, com a finalidade de conferir fundamento de validade
constitucional à contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), prevista na Lei nº
12.546, de 2011, que poderá ser estendida para as empresas que atuam por intermédio de
plataformas digitais;
tributação favorecida, com alíquota única reduzida de 11% (onze por cento), para empresas
prestadoras de serviço, mantendo-se o regime atual para Simples Nacional e o
Microempresário Individual (MEI) (§ 17 do art. 22 da Lei nº 8.212/1991).

Maiores detalhamentos constam na proposta Simplifica Já de emenda constitucional e de projeto de lei
já elaboradas (tópico 13).
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11.6. Atores dos Setores Público e Privado Envolvidos – Consensos e Dissensos

Gráfico 12 - Consensos e dissensos na reforma da tributação do consumo
No gráfico acima, apresentamos os membros dos setores público e privado que apresentam maiores
divergência de entendimento, deixando de fora, portanto, o setor agropecuário e a União.
Quando se fala em Municípios, no gráfico acima, é importante, para fins de precisar os interesses desses
Municípios, clarear a distinção entre pequenos, médios e grandes Municípios. Essa diferenciação não tem
qualquer intenção de conferir valor institucional diverso, mas sim diferenciá-los entre aqueles mais
preocupados em manter e aprimorar seus mecanismos de obtenção de receita própria e aqueles em que
seu interesse principal é aumentar o volume de transferências, receitas de repasses, originadas da União
e dos Estados.
Quanto à representatividade, a Frente Nacional de Prefeitos – FNP defende os interesses dos Municípios
médios e grandes, assim entendidos os que possuem população superior a 80 mil habitantes. São as 412
maiores cidades do país, as quais, apesar de representar somente 7,4% do número total dos Municípios
(5.570), correspondem à maioria da população brasileira (61%).
Segue a última nota de posicionamento da FNP sobre a PEC 110, e defendendo a aprovação da emenda
conhecida como Simplifica Já: https://fnp.org.br/noticias/item/2795-nota-de-posicionamento-reformatributaria
12. Mitos
Algumas afirmações utilizadas para justificar a implantação de um IVA ou IBS mais amplo que o ICMS
(IVA estadual), ou seja, incorporando ao ICMS o ISS, merecem ser desmitificadas.
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12.1. A Economia Digital Não É Alcançada com os Tributos Atuais
Não é verdade que as atividades da economia digital não são tributadas no Brasil. Sobre elas podem
incidir quaisquer dos tributos sobre o consumo.
Segue gráfico que traz os principais setores da economia digital:

Gráfico 13 - Principais setores da economia digital
Todas as empresas do setor recolhem, quanto à tributação federal sobre o consumo, PIS e COFINS; e
quanto à tributação subnacional, ICMS ou ISS. Vejamos:
Publicidade nas redes:

ISS (subitens 17.06 e 17.25 da lista de serviços anexa à LC 116/03);

Marketplace:

ICMS na venda das mercadorias, sejam dos sellers, sejam dos próprios
marketplaces (ex.: Magazine Luiza, submarino.com.br); ISS no serviço
de intermediação (subitem 10.02 da lista de serviços anexa à LC 116/03)
que os marketplaces prestam para aproximar os sellers dos
consumidores;
ISS na prestação de serviço de transporte individual de passageiros
intramunicipal (subitem 16.02 da lista de serviços anexa à LC 116/03)
(ICMS, se intermunicipal); ISS na prestação de serviço de intermediação
(subitem 10.02 da lista de serviços anexa à LC 116/03) que os
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marketplaces (ex.: Uber) prestam para aproximar os motoristas dos
usuários finais.
IoT (Hardware):

ICMS;

IoT (Serviços):

ISS (subitem 17.01 da lista de serviços anexa à LC 116/03);

IoT (Software):

ISS (subitem 1.05 da lista de serviços anexa à LC 116/03);

IaaS e PaaS:

ISS (subitem 1.03 da lista de serviços anexa à LC 116/03);

SaaS:

ISS (subitem 1.05 da lista de serviços anexa à LC 116/03);

Streaming:

ISS (subitem 1.09 da lista de serviços anexa à LC 116/03);

Percebe-se que não há praticamente vácuos de tributação na economia digital. E na proposta Simplifica
Já, o ISS relativo a esses setores será melhor distribuído entre todos os Municípios, aumentando a
autonomia, bem como integração entre os Municípios.
Reforce-se que as empresas do setor, diferentemente das indústrias, não demandam neutralidade
(conceito que apresenta grande fragilidade teórica, como bem afirmou o Professor Stephen Utz, no tópico
2.2.) por intermédio da não cumulatividade de um IVA ou IBS, mas sim a simplicidade de um imposto
como o ISS, de fácil apuração.
Tanto isso é verdade que vários países estão criando o Digital Service Tax (DST), similiar ao ISS (alíquota
vezes faturamento) para alcançar com essa tributação as big tech norte-americanas (Apple, Microsoft,
Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), por exemplo), que estão usufruindo bastante do rico
mercado consumidor europeu, e não um adicional de IVA ou IBS. Ora, se o IVA ou IBS fosse tão bom
assim, não teria sido esta a opção desses países?
12.2. Com a Economia Digital, Ficará Cada Vez Mais Difícil Distinguir Entre Mercadorias e
Serviços, Aumentando o Contencioso100
Alegações de necessidade de junção do ISS com o ICMS pelo fato de que, na economia digital, cada vez
mais será difícil separar mercadorias de serviços, fomentando crescentes conflitos, não encontram
respaldo na realidade dos números.
Pesquisa feita pela Fecomércio-SP101 sobre o faturamento do setor de serviços no Município de São Paulo
traz esses números por grupos de serviços. Considerando que o setor de serviços ali responde pela
arrecadação de aproximadamente 24,6%102 de todo o ISS nacional, percebe-se que é um razoável espaço
amostral para verificar as possibilidades de conflito.
Nessa pesquisa, os grupos de serviços supramencionados são os seguintes, com a correspondente
participação no faturamento total, em ordem decrescente:
(i)

jurídicos, econômicos e técnico-administrativos (32,4% do total);

100
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101
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)

bancários, financeiros e securitários (19,2%);
Simples Nacional (11,4%);
agenciamento, corretagem e intermediação (11,3%);
saúde (8,0%);
mercadologia e comunicação (5,2%);
construção civil (2,3%);
educação (2,2%);
técnico-científico (2,1%);
conservação, limpeza e reparação de bens móveis (1,6%);
representação (1,2%); e
turismo, hospedagem, eventos e assemelhados (0,9%).

De todos esses grupos, cuja soma representa 97,8%103 de todo o setor de serviços, não há qualquer conflito
atual relevante. Potencial conflito poderia haver: (i) no primeiro grupo (serviços jurídicos, econômicos e
técnico-administrativos), com o serviço de streaming de vídeo, áudio e imagens, se não houvesse a
previsão de incidência de ISS no subitem 1.09 da lista de serviços na Lei Complementar nº 116, de 2003,
justamente para prevenir potencial conflito com o ICMS. Mas mesmo assim, essa atividade representa
tão somente 1,6% do grupo; e (ii) no grupo “mercadologia e comunicação”, com o serviço de inserção de
propaganda, se não houvesse a previsão de incidência de ISS no subitem 17.25 da lista de serviços na Lei
Complementar nº 116, de 2003. Mas mesmo assim, este representa não mais do que 2% da arrecadação
nacional do ISS.
12.3. A Arrecadação do ICMS Está Caindo
Não procede o argumento de que a base serviços deveria ser compartilhada com os Estados porque a
arrecadação da tributação da circulação de mercadorias estaria caindo. Segue, abaixo, gráfico que registra
o crescimento do ICMS ao longo dos anos.

103

2,2% são classificados como “outros”.
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Gráfico 14 - Arrecadação estadual até setembro de cada ano (em R$ bilhões, em valores
corrigidos pelo IPCA)104
Atualizando mais ainda o dado, a receita total de ICMS em 2021 teve expressivo aumento, chegando a
R$ 643 bilhões.105
12.4. Crescimento Econômico com a Vinda de um IVA Amplo ou Dual
Tentativas frágeis de fundamentar, com estudos macroeconômicos hipotéticos preliminares, frágeis e
insuficientes, não só por serem impossíveis de refletir a realidade, mas também pela ausência de dados,
104
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15.02.2022.
105
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não têm condições de prometer crescimento econômico nem suposta neutralidade, como têm feito alguns
defensores do IBS dual ou do IBS amplo. Essa afirmação encontra respaldo em doutrina abalizada, como
a de Stephen Utz, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Connecticut, que entende bem
as limitações de modelos matemáticos, os quais são tanto mais imprestáveis quanto maior a
impossibilidade de se controlar as variáveis do mundo real, ainda mais que entre elas está o
comportamento humano, muitas vezes imprevisível, e a falta de dados, bem como a complexidade das
mudanças.
O estudo106 apresentado pelos defensores do IVA amplo ou dual, com promessa de crescimento de PIB
potencial de 20% em 15 anos, conforme exposto no tópico 8.3., não pode garantir isso, conforme críticas
de economistas, como Márcio Holland107,108, Vagner Ardeo, José Roberto Afonso e Geraldo Biasoto109,
Pedro Vals110 e Emerson Marçal111.
Estes dois últimos analisaram detidamente o estudo, e, no documento intitulado “Comentários sobre a
Nota Técnica de Bráulio Borges sobre os impactos macroeconômicos da PEC 45/2019”112, concluíram
que a referida nota técnica é “preliminar, frágil e insuficiente, de modo a não permitir concluir sobre os
impactos da PEC 45 como se apregoa e vem sendo amplamente divulgado”.
O referido estudo encomendado pelo CCiF, mesmo que passasse pelo crivo de seus críticos, é inservível
para a PEC 110, dado que esta não se vale das hipóteses elencadas na PEC 45. São textos muito diferentes,
apresentando a PEC 110, além de premissas distintas da PEC 45, tantas exceções que seria praticamente
impossível estimar ou projetar um eventual crescimento econômico a partir de sua estrutura e redação.
Divergência de tal relevância deveria ensejar, no mínimo, estudos e debates mais amplos e plurais sobre
os números e os métodos utilizados, para ficarem sujeitos a análises e escrutínio mais completos e
aprofundados, e não sendo financiados por determinados setores, como que em guerra contra outros
setores, sem diálogo franco sobre os reais problemas da tributação do consumo.
Uma alteração na tributação, ainda mais se muito disruptiva, tentando mexer ao mesmo tempo com a
estrutura tributária e orçamentária de três esferas federativas, sem estudos minimamente aprofundados –
o que, no Brasil, atualmente, é impossível, pela falta de dados estruturados e analíticos – de impacto
macroeconômico, jurídico, social e orçamentário, tende a afetar o mercado negativamente, podendo se
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tornar um verdadeiro desastre para os orçamentos dos Estados e Municípios, e consequentemente para a
população mais necessitada de serviços públicos.
Estudos como estes não conseguem formalizar certas abordagens, como, por exemplo, os
comportamentos dos agentes em decorrência de um IBS no qual os serviços gerando crédito, de forma
generalizada – num país em que 80% dos serviços são prestados para pessoas jurídicas, e com a maior
alíquota entre os IVA do mundo – provocariam altos índices de fraude e evasão fiscal, com queda na
arrecadação e efeito rebote de limitação de créditos, como acontece hoje, só que com controle muito mais
difícil, e não entregando o prometido, não cumulatividade plena. Outro exemplo de impossibilidade de
prometer crescimento decorre das inúmeras exceções apresentadas no texto da PEC 110, que tendem a
tornar o imposto num ICMS piorado, considerada a má qualidade atual do ICMS, que é um IVA estadual.
13. Autoridades Acadêmicas Nacionais Críticas às PEC 45 e 110
13.1. Economistas
13.1.1. Fernando Rezende
Fernando Rezende é economista, professor na escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
– EBAPE, Fundação Getúlio Vargas e Consultor. Ex-Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada- IPEA. Autor de vários livros e artigos, destacando-se, entre os mais recentes: (i) Em Busca do
Tempo Perdido: É preciso buscar o fio da meada para desembaraçar o novelo fiscal. FGV, 2016; (ii) A
Política e a Economia da Despesa Pública, FGV,2015; (iii) A reforma esquecida II, FGV, 2014; e (iv) O
Federalismo Brasileiro em seu Labirinto, FGV, 2013.
Ele coordena grupo de estudos independente (Observatório da Reforma Tributária) formado por
professores e pesquisadores associados à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ao Instituto de Direito
Público (IDP), para a discussão dos caminhos que a agenda de reforma tributária vem tomando no
Brasil113.
Importante citar algumas de suas afirmações constantes no estudo “Caminhos para a Reforma Tributária
– onde estamos, o que queremos e qual é o caminho para avançar na direção desejada”. 114
Sobre a falta de estudos sobre os impactos da reforma, tanto da PEC 45 quanto da PEC 110, e suas
alternativas, o professor alerta, no referido estudo:
É unânime a opinião dos signatários desde documento quanto à inoportunidade de
propor uma reforma tributária sem a devida reflexão sobre seus impactos e
alternativas. São desconhecidos estudos robustos sobre as consequências sociais,
setoriais e regionais das propostas colocadas na mesa.
A inoportunidade tem outras consequências muito sérias, no presente e no futuro,
pois as incertezas que rondam o mundo, com respeito ao cenário político e econômico
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pós pandemia, demandam prudência e flexibilidade de adaptação a um cenário ainda
desconhecido.115 (grifos nossos)
E reforça sobre o perigo de se aprovar um projeto de reforma sem a mínima avaliação das simulações de
seus impactos, como um salto no escuro:
A justificativa de qualquer proposta de reforma deve ser embasada em argumentos
sólidos, e quando for necessário, em análises consistentes e insusceptíveis de dúvidas,
evidenciando os impactos sobre o crescimento econômico, os preços e o emprego, e
sobre o tamanho e a repartição setorial da carga tributária, assim como os cálculos
que informaram o dimensionamento das alíquotas. Será um salto no escuro discutir
e aprovar algum projeto de reforma sem a mínima avaliação das simulações de seus
impactos.116 (grifos nossos)
Criticando a intransigência dos defensores do dogma de um IVA amplo no Brasil e da não
cumulatividade, assevera Rezende:
O IVA não é, de rigor, um imposto e sim um método de arrecadação de um tributo sobre
vendas criado com o advento da revolução industrial, para tratar das distorções que os
métodos pré-existente geravam na economia. Nesse novo contexto, os paradigmas que
se consolidaram ao longo do século XX, com o avanço na revolução digital, não
podem ser acriticamente utilizados como dogmas para defender as virtudes desse
método de arrecadação.
Uma virtude apregoada pelos que defendem intransigentemente o IVA é sua não
cumulatividade. Qual a relevância desse conceito na nova economia baseadas em
tecnologias e negócios que já nascem digitais?117 (grifos nossos)
A nossa experiência nos permite afirmar que, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O método de apuração
de um IVA é mais útil na circulação de mercadorias, onde há a caracterização de cadeias produtivas mais
longas.
Nas prestações de serviço, ainda mais com a economia digital, mais importante que a não cumulatividade,
pois o setor de serviços tem poucos insumos creditáveis, é a simplicidade de apuração, que inegavelmente
se dá num imposto incidente sobre a receita ou faturamento, muito mais simples de se apurar que um
imposto não cumulativo, onde a apuração de créditos e débitos enseja invariavelmente mais
complexidade. Tanto é verdade que os tributos não cumulativos no Brasil, ICMS e PIS COFINS não
cumulativa (atuais IVAs no Brasil) são os líderes em impactos negativos na competitividade conforme
pesquisa da CNI em 2019. E tanto que, como já foi dito acima, vários países estão implementando imposto
similar ao ISS – de alíquota máxima baixa e sobre o faturamento –, chamado lá de Digital Service Tax
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(DST) em vez de criar um adicional de IVA, para alcançar a receita das Big Tech norte-americanas
(Apple, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), por exemplo).
Quanto à crítica de a manutenção do ISS ser cumulativo para a indústria que toma serviço, isso é muito
mitigado pelo fato de a alíquota máxima do imposto ser baixa (5%), mas, num futuro aprimoramento,
poderia o ISS gerar crédito para o ICMS a ser pago pela indústria, obviamente tendo que ser revista a
alíquota do ICMS, dada a perda de arrecadação com seu creditamento, bem como eventualmente o
percentual da cota-parte do ICMS para os Municípios.
Quanto à ausência de crédito do imposto incidente nos insumos adquiridos pelos prestadores de serviço,
não é relevante, vis a vis a simplicidade do ISS, e também porque o principal custo dos prestadores de
serviço é a mão-de-obra.
Voltando a criticar o dogma da não cumulatividade que serve de suporte de uma “IVA para tudo”,
Rezende assinala com posicionamento que indica justamente a qualidade do ISS para a tributação de
serviços na economia digital:
Nas transações digitais a maior parte do valor gerado em cada operação realizada ocorre
no início do processo, à diferença do que ocorria com os bens materiais, em que a parte
predominante do valor era acrescentada nas etapas finais.
Com o avanço das transações digitais a cumulatividade do tributo torna-se
irrelevante se a alíquota for baixa, mas mesmo que não o seja o resultado é muito
diferente, pois se o aumento do valor do produto nas etapas subsequentes for cada vez
menor, o problema que surge é a acumulação de créditos tributários, pois o debito não
será inteiramente compensado em cada operação.118 (grifo nosso)
Reforça Fernando Rezende as críticas às supostas boas características de um IVA – neutralidade e não
cumulatividade:
Nesse contexto [de tecnologia digital] é necessário questionar a visão convencional
que prega que o IVA é uma forma de tributação que não provoca distorções nos
preços relativos e, portanto, garante neutralidade na atividade produtiva
transferindo a incidência total do imposto ao consumidor.
O segundo questionamento se refere à cumulatividade. Os alicerces econômicos que
sustentavam esse princípio são abalados pelo avanço da revolução digital na economia,
pois ele tinha como objetivo garantir a eficiência econômica dos tributos, isto é, prevenir
distorções nas decisões de alocação de recursos na economia. Resta perquirir sua
importância nos novos modelos de organização dos negócios que surgem com a
incorporação de novas tecnologias ao processo de produção e circulação de
mercadorias e serviços.
(...)
Ao extinguir o regime não cumulativo, haveria um aumento de carga tributária de
muitos prestadores de serviços.
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Juntando tudo, Everardo assinala: “nas autodesignadas propostas de reforma
tributária (PEC 45, PEC 110 e PL 3.887), em tramitação no Congresso Nacional, os
problemas que se pretende resolver não estão adequadamente formulados.
Tampouco, são apresentadas simulações que permitam aquilatar as repercussões
setoriais e os impactos sobre preços.”119 (grifos nossos)
Desmoronando esses dogmas (neutralidade do IVA e não cumulatividade), cai qualquer argumento de
reforma no Brasil que procure ampliar o modelo de IVA para além do ICMS, que já é um IVA. Cabe
então melhorar este IVA brasileiro, e manter o ISS para os Municípios, com as devidas melhoras
propostas pelo Simplifica Já, dado o fato das crescentes atribuições aos Municípios desde a Constituição
de 1988.
Com relação à indiscriminada tentativa de junção de tributos como panaceia para solução dos problemas
do sistema tributário, afirma o professor, sobre o natural caminho de judicializações, o contrário do que
se pretende alcançar:
Fundir não é sinônimo de simplificar. (...) as propostas de fundir os tributos sobre o
consumo em um IBS, ou mesmo na versão mais restrita da CBS, está fadada a ser
alvo de arguições de inconstitucionalidade, por vários motivos mencionados pelos
especialistas nessa área citados no texto, o que certamente alongará o debate e pode nos
levar a repetir o fracasso das reformas desse tipo intentadas nas últimas décadas.120
(grifos nossos)
Rezende critica o método como tem sido conduzidas as PEC 45 e 110, “copiando e colando” modelos de
outros países de forma acrítica:
(...), não há uma receita universal para lidar com os problemas enfrentados por regimes
tributários em diferentes partes do mundo. Antes de apresentar a proposta é essencial
examinar em profundidade a situação e elaborar um detalhado diagnóstico da
situação, para identificar os problemas e dar ciência à sociedade dos motivos que
justificam a proposta que está sendo apresentada.121 (grifos nossos)
Critica Rezende outro suposto dogma da tributação do consumo – a tributação totalmente no destino:
Outra afirmação que carece de fundamento e é repetida à exaustão nos debates
sobre o IVA é a de que não existem problemas para aplicar o princípio do destino
na tributação do consumo em regimes federativos, para garantir a eficiência
econômica desse tributo. No citado evento [evento recente promovido pela ABDF], o
Professor José Manuel Amudi, da Universidade Complutense de Madrid, explorou as
dificuldades que a União Europeia enfrenta para atender a esse princípio.
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Ao chamar atenção para o tamanho desse problema, o referido professor alertou: “A pesar
de su aparente simplicidad, estas reglas generan importantes incertidumbres, lo que
há dado lugar a que la Comisión Europea haya publicado un documento aclaratorio
de 92 páginas“. Tudo isso para orientar os países na aplicação das regras a serem
adotadas para atender àquele princípio.
Na prática, é impossível adotar um figurino único que possa servir às distintas
conformações dos países que adotam este regime.122 (grifos nossos)
Fernando Rezende também critica esse modelo de reforma disruptiva, que tenta rasgar tudo o que existe
para colocar algo totalmente novo, o que pode trazer diversas complicações e conflitos, mais do que os
atuais:
A diversidade de questões e de conflitos envolvidos em qualquer projeto de reforma não
recomenda a apresentação de um modelo pronto e acabado, isto é, o encaminhamento
ao Congresso Nacional de uma ampla e minuciosa proposta para implantar de uma só
vez um regime tributário inteiramente novo em substituição ao que vige no
momento, especialmente no contexto de uma crise global como a gerada pela covid19.
(...)
Como mencionado, a reforma deve ser entendida como um processo e não como um
grande evento que tenta rasgar o que existe e por algo inteiramente novo em seu
lugar.123 (grifos nossos)
Rechaça, Fernando Rezende, assim como os demais subscritores do artigo, que a propalada simplificação
viria com a fusão de tributos de entes federativos diversos:
A defesa da simplificação se apoia no argumento de que a origem dos problemas está na
multiplicidade de tributos que incidem sobre o consumo de mercadorias e serviços e a
diversidade de regimes adotados para cobrá-los. Assim, tanto na PEC 45 quanto na
PEC 110, a fusão do todos os tributos que incidem sobre o processo de produção,
circulação, distribuição e aquisição de mercadorias e serviços seria o caminho
natural para eliminar a causa principal da complexidade do nosso regime
tributário.
Será? Essa não é a posição do grupo que, ao contrário do que se diz, o mais provável
seria gerarem resultados opostos aos que são anunciados pelos seus defensores. Os
argumentos expostos pelos participantes dos debates variam, mas apontam na mesma
direção.124 (grifos nossos)
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13.1.2. Márcio Holland
Márcio Holland é Professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas FGV
EESP, Coordenador do Programa Master de Pós-Graduação em Finanças e Economia, Ex-Secretário de
Política Econômica do Ministério da Fazenda no período 2011-2014, Doutor em Economia, pós-doutor
em Economia pela University of California, Berkeley, CA, e ex-visiting scholar na University of
Columbia in the City of New York.
Em artigo intitulado “Mais uma razão para a PEC 45 não ser aprovada”125, publicado em 09.12.2020,
afirma: “A proposta de reforma tributária a partir da PEC 45 pode ser um desastre para o País. Cuidado.”
Se o estudo encomendado (nota técnica de Bráulio Borges, encomendada pelo CCiF), criticado por
Márcio Holland, já não servia para sustentar as promessas de crescimento econômico em relação à PEC
45, quiçá em relação à PEC 110, que, nas palavras de Holland, é uma verdadeira “colcha de retalhos” 126,
sobre a qual é impossível fazer estudos que apresentem promessa de crescimento econômico.
Dizer que a junção do ISS com o ICMS vai gerar ganho de produtividade, como dizem os defensores da
PEC 110, é desconhecer que o custo da não cumulatividade imperfeita dos atuais ICMS e PIS COFINS
não cumulativa é muito maior que o do ISS, como confirma pesquisa da CNI, e que nem isso a PEC 110
endereça.
Como diz o professor Holland:
Os argumentos para defender propostas de reforma tributária em tramitação no
Congresso Nacional carecem de transparência. Os defensores e seguidores de plantão da
PEC 45/2019 prometem aumentar o PIB potencial em 20%, em 15 anos. Já os defensores
da PEC 110/2019 garantem que a carga tributária vai cair 7% do PIB. 127
E conclui, ironicamente:
Ou seja, parem tudo e aprovem logo essas duas iniciativas! Entramos em um jogo de
“quem dá mais”.128
Em meio a diversas críticas de ordem técnica ao estudo, diz Holland: “São muitas suposições para se
encontrar os ‘resultados expressivos’.”
E o professor prossegue nas críticas, as quais também imputa ao estudo de Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti
(2019. Reforma tributária e federalismo fiscal. TD 2530, dezembro, IPEA) 129:
Todo o estudo está baseado em efeitos estáticos. Ou seja, toma-se uma decisão e segue
até o final com ela. São negligenciadas as mudanças, no tempo, de incentivos ou de
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preferências dos agentes econômicos, comportamento típico de mudanças de regimes
tributários.130
E conclui:
Enfim, precisamos reformar o sistema tributário. Talvez ainda não tenhamos a solução
nas mãos, mas não estamos em condições de vivermos de ilusões. O Brasil está com
sérios problemas econômicos de médio prazo, entre eles, severa restrição fiscal. Não é
momento de aventuras sem estudos qualificados.
Contestando o dogma de que o IVA é a melhor forma de tributação do consumo, Holland afirma, na mesa
“Reformas Tributárias em debate”, ocorrida no 2º Congresso de Direito Tributário da OAB SP, de 09 a
13.11.2020:
O mundo descobriu o IVA há 55 anos atrás. O Brasil foi pioneiro disso (...). Depois disso,
houve um apagão da teoria econômica de tributação [no mundo] (...), não há grandes
contribuições sobre isso, pedindo desculpas da teoria econômica sobre as suas limitações,
e acreditarmos menos na teoria econômica, nessa hora. (...). Não sabemos, hoje, se o IVA
é de fato o melhor sistema tributário ou não, apenas acreditamos que é porque é, ponto,
porque a maioria dos países o adota.131
Criticando o economista Bernard Appy, que, segundo Márcio Holland, fica repetindo “o discurso fácil de
que só a PEC 45/2019 salvará o País da armadilha do baixo crescimento econômico e da produtividade
do trabalho”, afirma:
Novamente, tenho de retornar ao tema e tenho que dialogar com Bernard Appy, em seu
artigo “Reforma Tributária e Produtividade”, publicado no Estado de S. Paulo em
24/11/2020. Ele repete o discurso fácil de que só a PEC 45/2019 salvará o País da
armadilha do baixo crescimento econômico e da produtividade do trabalho. Appy se
baseia no mesmo estudo, de Bráulio Borges, por ele contratado, para escrever e elogiar a
PEC 45/2019, uma proposta a partir de suas sugestões de reforma tributária no Brasil.
13.1.3. José Roberto Afonso
José Roberto Afonso é economista, mestre pela UFRJ e doutor pela Unicamp, pós-doutor pela
Universidade de Lisboa, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP,
e um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Segue trecho da matéria “O que se deve fazer agora é racionalizar a tributação e premiar quem gera postos
de trabalho”, de Solange Monteiro, publicada em 25.11.2020, na revista Conjuntura Econômica 132, em
que José Roberto Afonso defende o Simplifica Já:
No campo do sistema tributário, defende, “em caráter emergencial, racionalizar a
tributação de empreendedores e premiar quem gera emprego formal e novos postos de
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trabalho”. O que, para Afonso, estaria contemplado na proposta do Simplifica Já.
“O Simplifica Já tem a virtude de não ser um projeto de reforma tributária, propriamente
dito. Em essência, visa a racionalizar o sistema, sem mudar os tributos. Como tal,
sua maior virtude é não pretender mudar impostos em meio a uma pandemia e a
uma recessão. Nesse caso, a melhor proposta é combater a pandemia e seus efeitos”,
diz.133 (grifos nossos)
O economista conclui criticando tanto a PEC 45 quanto a PEC 110:
Afonso reitera que o caráter da crise econômica provocada pela pandemia demanda outro
olhar sobre a reforma, buscando mudanças com efeitos mais céleres no estímulo ao
investimento produtivo que os previstos nas PECs 45 e 110. “Não vejo prioridade,
oportunidade nem pertinência nesses projetos. Agora é preciso racionalizar a
tributação e, quando se conseguir controlar a crise, construir as bases de um novo
sistema tributário olhando para o futuro, e não atento ao retrovisor, acompanhando os
debates internacionais em busca de novos arranjos – e até de novos tributos”, diz. 134
(grifo nosso)
13.1.4. Vagner Ardeo
Vagner Ardeo é Vice-Diretor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas desde
2004, graduado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e mestre
em Economia Matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (1990). Iniciou sua carreira no
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
Em artigo em coautoria com José Roberto Afonso e Geraldo Biasoto, intitulado “Críticas à (única) nota
sobre impactos da PEC 45”135, desvelam os problemas daquela nota técnica encomendada pelo CCiF ao
economista Bráulio Borges, estudo que foi muito criticado como frágil por vários economistas, como já
expusemos acima. Se o único estudo para a PEC 45 foi fortemente criticado por sua fragilidade, imaginem
a situação da PEC 110, que sequer está lastreada em algum estudo de impacto macroeconômico, de
preços, orçamentário e social.
Citam, de início:
(...) uma entidade privada apoiadora de tal projeto – o Centro de Cidadania Fiscal (CCiF)
– publicou em seu portal da internet136 uma nota técnica (mas não por ela assinada), sob
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título “Impactos macroeconômicos estimados da proposta de reforma tributária
consubstanciada na PEC 45/2019”.
A referida nota conclui, em resumo, que a PEC 45/2019 teria um poder de impacto
positivo sobre o PIB potencial brasileiro de 20,2% em 15 anos e de 24% no longo prazo.
Impacto este decorrente, principalmente, do aumento da produtividade total dos fatores
(14,4% em 15 anos e 16,4% no longo prazo) e do aumento dos investimentos em ativos
fixos, que gerariam uma elevação do estoque de capital de 12,0% em 15 anos e de 15,6%
no longo prazo.
O artigo de Vagner Ardeu et all analisa criticamente a nota técnica assinada pelo economista Bráulio
Borges quanto aos seguintes aspectos: (i) as hipóteses do modelo; (ii) a metodologia utilizada; e (iii) a
forma como se mensura o impacto.
Quanto às hipóteses do modelo, em relação à utilização dos gastos tributários com Simples/MEI e tributos
federais indiretos para estimar o impacto sobre a produtividade total dos fatores, o artigo critica que não
se conhece a memória dos cálculos utilizada pela Receita Federal para definir os gastos tributários, mas
mesmo que estivesse calculado corretamente o impacto, a utilização de tais variáveis para explicar a
produtividade total dos fatores (PTF) estaria sujeita a fortes ressalvas: (i) foi feita uma avaliação estática,
que supõe que na ausência de renúncia fiscal os agentes econômicos se comportariam da mesma forma,
quando o correto seria uma avaliação dinâmica; (ii) a base de dados utilizada para as simulações é
defasada, tornando as estimativas bastantes imprecisas, ainda mais em tempos de pandemia; e (iii) não
há consenso na interpretação do que seja gasto tributário.
No tocante à estimativa do impacto da redução do custo do investimento em ativos fixos com a reforma,
critica que o modelo não trata os setores separadamente, e portanto as variações nos preços relativos entre
esses setores não são captadas. E como essa variável, segundo o estudo, corresponderia a relevantes 39%
do impacto direto global no longo prazo, seria necessário dar maior robustez a essa hipótese.
O artigo também faz menção positiva ao Simplifica Já nesse quesito, já que não precisa de transição
estressante e aventureira, como a proposta pelo IBS:
Adicionalmente, a mencionada redução do custo do investimento em ativos fixos
pretendida pode ser implementada por normas infraconstitucionais, como as de
outras propostas em debate, caso do Simplifica Já. Diga-se de passagem: com efeito
positivo para a economia em curto prazo.137 (grifos nossos)
O artigo mencionado critica a transição proposta na PEC 45 (que também existe na PEC 110), que, no
limite, dobraria o tempo gasto para calcular o tributo, e também critica a nota técnica encomendada pelo
CCiF por ter ignorado essa transição:
Vale destacar que ao se trabalhar, em simultaneidade, com dois sistemas tributários
distintos, o tempo gasto para pagar impostos nos 10 anos de transição será
consideravelmente afetado (sendo que uma hipótese natural seria considerar que ele pode
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imediatamente dobrar), o que não é levado em consideração no modelo, que admite
que o mesmo se manterá inalterado, (...).138 (grifos nossos)
Mencionando ausência de causalidade entre o tempo gasto para se calcular tributo e o crescimento do
PIB através de gráficos, o artigo questiona se uma proposta de IBS entregaria redução de custo de
conformidade:
Se o passado recente brasileiro não evidenciou que menor custo de compliance tributário
provocasse crescimento, cabe questionar até aonde uma proposta como IBS
realmente provocará mais redução daquele custo e realmente simplificará à luz de
regras inusitadas para sua apuração.139 (grifos nossos)
O artigo critica fortemente a nota técnica ao prever que a mera implantação do IBS transporia para o
Brasil, como num passe de mágica, o padrão das escolas americanas, o volume de investimento privado
em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e a estrutura industrial e financeira existentes nos EUA, e
consequentemente traria o aumento do PIB potencial brasileiro. Detalhe: nos EUA, país desenvolvido,
sequer existe IVA (já que se tenta, a todo custo, trazer relação de causalidade entre IVA e crescimento
econômico):
Também a respeito da metodologia, cabe destacar que a empregada na referida nota supõe
uma convergência gradativa e linear dos valores das variáveis exógenas
estruturais/institucionais do sistema, até 2045, para valores observados na economia dos
EUA em torno de 2016140 - aliás, este um raro país no mundo a não cobrar um IVA,
preferindo um imposto sobre vendas finais (sale tax).
A grande questão é a pertinência de um ajuste deste gênero. Será que sem trazer
empresários e bancos americanos para o Brasil, nosso gasto privado em P&D se
expandirá? Será que sem trazer as escolas americanas para o Brasil nosso PISA 141
terá um comportamento tão bom? Ao que parece, se supõe que, por mágica, a
implantação do IBS transporia a estrutura industrial e a financeira dos Estados
Unidos para o Brasil.
Vale apontar que os movimentos de melhoria do comportamento do PIB potencial
apontados pelo estudo estão fortemente ancorados nestes supostos, como mostra o
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anexo do documento. Infelizmente, o caráter heroico dos supostos aponta para
resultados complemente [sic] deslocados da realidade.142 (grifos nossos)
O artigo menciona que economistas apontam que o método utilizado pela nota técnica para medir
aumento de produtividade pode ser contestado, uma má medição dos insumos, dadas as crescentes
mudanças tecnológicas:
Nesse sentido, cabe destaque à discussão sobre as mudanças radicais nos conceitos e na
mensuração da produtividade. As tecnologias da nova onda de mudanças são fortemente
baseadas na robotização, na automação e autonomização das máquinas e das coisas, na
inteligência artificial e no processamento de grandes blocos de dados. De modo que
tentar medir a produtividade nesse mundo em transformação é tarefa que somente
terá curso com a reconstrução da teoria sobre a produtividade.143 (grifos nossos)
O artigo é concluído com fortes críticas à nota técnica que tenta embasar a PEC 45, objetivadas em: (i)
ausência de dados e simulações minimamente consistentes e sólidos; (ii) o CCiF não endossa e nem
assume as simulações da nota técnica feita por terceiros, indicando-se assim dúvidas sobre a robustez do
trabalho; e (iii) ausência de extensos e cuidadosos estudos sobre impacto macroeconômico, como é feito
na União Europeia. Segue transcrição das criticas finais do artigo à nota técnica que lastreia PEC 45:
(...) a nota preparada para o CCiF está muito longe de ser considerada uma avaliação
próxima ao padrão internacional. Pecou nas bases econômicas e econométricas em
que foi assentada a construção de seu suposto modelo e se revelou frágil na leitura
de seus resultados. Até resta perguntar se essa seria a razão do CCiF não assumir
esta como sua própria avaliação – aliás, embora patrocine há tempos e
entusiasticamente a proposta que embasou a PEC n. 45, curiosamente nunca aquele
centro apresentou ou defendeu suas próprias simulações.144 (grifos nossos)
E arremata, citando os especialistas em IVA Richard Bird e Pierre-Pascal Gendron:
Ainda que seja obviamente política a tomada de decisão em reformas constitucionais, é
preciso que parlamentares e autoridades sejam subsidiados tecnicamente,
sobretudo em torno dos impactos esperados das propostas em tramitação. Dois dos
maiores especialistas internacionais em IVA e federalismo, Richard Bird e Pierre-Pascal
Gendron, chamam a atenção:
“A única maneira que conhecemos de ajudar os tomadores de decisão relevantes a tomar
decisões corretas é garantir que eles - e idealmente todos os afetados - estejam tão
cientes quanto possível de todas as consequências relevantes. A chave para bons
resultados fiscais em qualquer país é, portanto, ter um sistema de finanças públicas que
142
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vincule decisões específicas de despesas e receitas da maneira mais transparente
possível. O que tudo isso realmente significa é que se algum país deseja ter um sistema
tributário melhor - melhor no sentido de dar às pessoas o que elas desejam - deve ter um
sistema político melhor que traduza as preferências dos cidadãos em decisões políticas
da forma mais eficiente possível”. (Tradução Livre).145,146 (grifos nossos)
Enfim, uma autêntica reforma tributária exige mais conhecimento e debate técnico e,
sobretudo, atualizar diagnóstico, apresentar simulações e assumir posições para
participar de um debate construtivo.147 (grifos nossos)
13.1.5. Marcos Cintra
Marcos Cintra é economista com graduação, mestrado e doutorado em Harvard, Ex-Deputado Federal,
Ex-Secretário da Receita Federal, Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP, professor
titular e Vice Presidente da Fundação Getúlio Vargas - FGV.
Em 2021, em entrevista à Jovem Pan, afirmou que:
O ICMS é um IVA, (...), ainda que, na sua origem, tenha tido todas as características de
um bom IVA. Ele acabou sendo deturpado, (...) tributo que todos nós concordamos que
precisa ser urgentemente reformado. O sistema tributário é (...) uma construção social.
(...) O IVA [amplo] é um tributo que não tem vocação para ser implantado com
facilidade em federações, ele é um tributo típico para Estados de administração unitária,
(...). Os EUA (...) é [sic] a maior federação de todas e não tem um IVA, e uma das
razões é exatamente essa. (grifos nossos)
Já em fevereiro de 2022, em entrevista recente ao Valor Econômico, menciona a ausência de estudos de
impacto para fundamentar a PEC 110, bem como o aumento de carga tributária que geraria,
principalmente para o setor de serviços, agronegócio e micro e pequenas empresas:
Entre outras críticas, o grupo [liderado por Marco Cintra] diz que a proposta não tem
qualquer estudo de impacto, é inoportuna por acontecer em ano eleitoral e geraria
aumento da carga tributária, especificamente para atividades essenciais como saúde,
educação, além do agronegócio, comércio, serviços, construção civil, atividade
imobiliária, indústrias intensivas em mão de obra e, genericamente, para o universo
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“The only way we know to help relevant decision makers make right decisions is to ensure that they
– and ideally all those affected – are as aware as possible of all the relevant consequences. The key
to good fiscal outcomes in any country is thus to have a public finance system that links specific
expenditure and revenue decisions as transparently as possible. What all this really means is that if
any country is to have a better tax system – better in the sense of giving the people what they want – it
must have a better political system that translates citizen preferences into policy decisions as efficiently
as possible.”. (grifos nossos)
146

147

Ardeo, Vagner; Afonso, José Roberto; Biasoto, Geraldo. Críticas à (única) nota sobre impactos da PEC 45.
Disponível em <https://blogdoibre.fgv.br/posts/criticas-unica-nota-sobre-impactos-da-pec-45>. Acesso em
05.02.2022.

85

dos micros, pequenos e médios contribuintes optantes do Simples e do Lucro
Presumido.148 (grifos nossos)
Mais adiante, na mesma entrevista, reforça as críticas à PEC 110:
“As atividades intensivas de mão de obra e serviços serão fortemente prejudicadas, pois
o projeto só é bom para a indústria: desloca a carga tributária em desfavor de setores
intensivos. Os setores reconhecem a necessidade de uma reforma tributária, mas não
nesses termos, feita por conta de uma negociação política. Estamos alertando os
senadores e acredito que eles não seguirão com essa PEC”, afirma o ex-secretário da
Receita Federal Marcos Cintra, porta-voz do grupo.149 (grifos nossos)
Ainda na entrevista ao Valor Econômico, Marcos Cintra finaliza mencionando a ofensa ao Pacto
Federativo, com o prejuízo aos médios e grandes Municípios, onde mora a maioria da população
brasileira:
Já o grupo vê a mudança como um retrocesso, na medida em que grandes municípios,
onde está aproximadamente 70% da população brasileira, arrecadam muito com
ISS “e fazem bom uso” do dinheiro, diz Cintra – e estes sairiam perdendo. “A PEC
110 é ofensiva ao pacto federativo, na medida em que reduz a competência
tributária dos municípios, justamente os entes federativos que estão mais próximos
do cidadão. Além disso, promove insondáveis mudanças na partilha de rendas entre
os entes federativos”.150 (grifos nossos)
13.1.6. Kleber Castro
Kleber Castro é economista, consultor em finanças públicas com experiência de 12 anos, e doutor em
economia pela UERJ. Possui dezenas de publicações técnicas e acadêmicas em periódicos, livros e
eventos sobre economia do setor público, finanças públicas, tributação, gasto público e política fiscal.
Colaborador eventual de organismos internacionais (Banco Mundial, BID, EITI e Lincoln Institute) e
instituições de pesquisas e ensino (FIOTEC e FAPESP).
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Kleber Castro, em artigo recentemente publicado151, refutando artigo do economista, Sérgio Gobetti152,
defensor da PEC 45 e da PEC 110, demonstra e comprova que o ISS é o imposto que mais cresce no
Brasil, e que mantém esse potencial de crescimento, sendo sim o imposto do futuro.
A partir daí, duas observações devem ser aqui registradas:
(i)

(ii)

Os estudos apresentados por alguns economistas como Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, para
tentar demonstrar que as propostas de IBS (PEC 45 e 110) trariam crescimento econômico,
procuram compará-las com o sistema atual. Mas essa não é a comparação adequada. A
comparação correta que deveria ser feita é: PEC 110 com Simplifica Já, porque este traz
melhorias imediatas ao sistema tributário com muito mais segurança, sem aventuras eivadas
de ausência de estudos de impacto, e sem a criação de novos tributos; e
cabe perguntar por que a Confederação Nacional dos Municípios – CNM, apoiaria a PEC 45
e a PEC 110 se, comparando-as com o Simplifica Já, este não faz todos os Municípios
perderem R$ 354 bilhões em 15 anos, que é o que ocorre com as referidas PEC.

Com relação à taxa de crescimento do ISS, vale a pena citar o entendimento de Kleber Castro nos
seguintes termos:
(...) o intervalo 2019 vs. 2012, ao contrário do que fora apresentado por Gobetti, mostra
o ISS com crescimento médio superior ao do ICMS. A divergência dos resultados pode
estar relacionada à base de dados utilizada – que no caso do artigo analisado, é
apresentada genericamente como “STN/RFB”, sem especificar quais publicações destes
órgãos foram utilizadas, (...).
O gráfico abaixo, de Castro, ilustra sua afirmação, apresentando, além do crescimento do ISS superior ao
do ICMS no mesmo recorte temporal (2019-2012), outros recortes temporais.
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Gráfico 15 - Crescimento real médio anual do ICMS e do ISS por diferentes intervalos
temporais153
Castro não se limitou a uma singela comparação das médias das bases de ISS e ICMS, mas fez uma
análise ano a ano, ao longo do período 2010-2018, dando a devida relevância à severa recessão econômica
que ocorreu entre 2015 e 2017, em que o setor de serviços foi mais afetado negativamente do que o de
mercadorias. Bem afirma Castro que essa recessão foi “um fator conjuntural, não sendo, portanto,
elemento determinante do comportamento futuro da base de incidência do ISS” 154. Tanto isso é verdade
que, se acrescentarmos o ano de 2018 à análise, onde o ISS volta ao normal de sua taxa de crescimento,
como fez Castro, constata-se que o ISS cresceu, no período 2010 a 2018, em média 2,7% ao ano em
termos reais, enquanto no caso do ICMS essa taxa foi de 1,4%.
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Tabela 8 - Agregação das atividades econômicas por base de incidência tributário – 2010-2018 155
Castro não utiliza a Tabela de Recursos e Usos (TRU) do IBGE, porque, além de outras limitações, possui
intervalo de tempo muito curto para análise, sendo importante observar o comportamento histórico da
arrecadação propriamente dita e o comportamento dos grandes setores no PIB. Os dois gráficos abaixo,
apresentados por Castro em seu artigo, refletem essa preocupação, e confirmam o ISS como imposto do
futuro, em termos de sucesso de arrecadação.
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Gráfico 16 - Evolução histórica do ICMS e do ISS em % do PIB156
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Gráfico 17 - Evolução histórica da participação dos grandes setores no PIB – 1947-2019157
Percebe-se, portanto, que em pouco mais de meio século, nenhum imposto cresceu mais do que o ISS.
Confirma-se a tese de que o ISS apresenta arrecadação inigualável, em comparando-o com os demais
tributos.
Cabe sempre ressaltar que esse acréscimo tem vindo acompanhado de crescentes demandas das
populações locais aos seus respectivos Municípios, desde a Constituição de 1988, que conferiu a estes os
principais papéis de realização de políticas públicas no país.
Por fim, para afastar alegações de que a legislação aprovada em 2003 (LC 116/2003) poderia trazer
distorções na análise do desempenho do ISS em todo o período histórico, basta segmentarmos, como fez
Castro, o intervalo de tempo para evitar esse problema. Desta forma:
- Entre 1970 e 2003 o ICMS cresceu em média (em termos reais) 3,9% a.a., enquanto o mesmo indicador
para o ISS foi de 8,1% a.a.
- Entre 2004 e 2019 o ICMS cresceu em média (em termos reais) 2,3% a.a., enquanto o mesmo indicador
para o ISS foi de 5,5% a.a.”
Fica demonstrado, portanto, por diversas análises, que o ISS é sim o imposto do futuro, em termos de
arrecadação, como afirmaram vários prefeitos.
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13.2. Juristas
13.2.1. Ives Gandra Martins
Ives Gandra da Silva Martins é presidente do Conselho Superior de Direito da Fecomercio (SP); expresidente da Academia Paulista de Letras e do Iasp (Instituto dos Advogados de São Paulo), professor
emérito das universidades Mackenzie, Unip, Unifieo, Unifmu, do CIEE-SP, das escolas de Comando e
Estado-Maior do Exército (Eceme), superior de Guerra (ESG), professor honorário das Universidades
Austral (ARG), San Martin de Porres (PER) e Vasili Goldis (ROM), doutor honoris causa das
Universidades de Craiova (ROM) e da PUC-PR e RS, e catedrático da Universidade do Minho (POR).
Em artigo recente sobre reforma tributária158, critica tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, declarando
preferência pela proposta Simplifica Já:
No momento, não vejo possível discussão de uma reforma abrangente. A economia está
semiparalisada e as empresas teriam dificuldade em adaptar-se às novas regras, com
menos pessoas, lucro e atividade. Acresce-se que a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 45 pressupõe, em até dez anos, a convivência do regime atual com o novo, o
que vale dizer que complicar-se-á o sistema atual, pois, além de adaptação da
empresa para o novo regime, terá de se manter o velho nos tributos indiretos com
redução gradativa de alíquotas do velho correspondente ao aumento das alíquotas
do novo.
Dessa forma, teremos para as empresas um aumento do serviço burocrático, com
dois regimes simultâneos, para que não houvesse perda de receita das entidades
federativas.
A PEC 110 do Senado trilha caminho idêntico. (...).
O senador Major Olímpio apresentou substitutivo [Simplifica Já – Emenda 144 à
PEC 110, depois Emenda 146, e agora, em 2022, Emenda 223 apresentada na CCJ]
que, a meu ver, é melhor que as duas propostas anteriores, pois não muda os nomes
dos tributos, embora compacte impostos, reduzindo o número de incidências.
O STF levou mais de 20 anos para definir um conceito de operação, outro de mercadoria,
outro de circulação, outro de serviços para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS)!
A mudança de nomenclatura provocará, certamente, novas discussões conceituais
na Suprema Corte. (grifos nossos)
As mesmas críticas às PEC 45 e 110 e elogios ao Simplifica Já podem ser vistos no vídeo constante neste
link https://www.youtube.com/watch?v=RYN90DpdGZI&t=6s, quando Ives Gandra foi entrevistado
pelo Senador Major Olímpio.
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13.2.2. Heleno Tôrres
Heleno Taveira Tôrres é Professor Titular de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo - USP, Livre-Docente do Departamento de Direito Econômico e Financeiro
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP, Doutor em Direito do Estado pela Pontífice
Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, Mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Recife
da Universidade Federal de Pernambuco (FD-UFPE), Especializado em Direito Tributário Internacional,
pela Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Em entrevista no Especial BandNews, em 19.07.2020, sobre reforma tributária159, Heleno Tôrres,
criticando as PEC de IBS, defende o Simplifica Já:
(...) IBS da União e o IBS (...) dos Estados, (...), porque o que os Estados querem é
tomar o ISS dos Municípios, (...). Os Municípios, (...) eles têm um projeto, que é o
Simplifica Já, que é excelente, eu inclusive apoio esse projeto, acho muito criativo, e
vai na linha e ao encontro de tudo o que estou dizendo. Nós precisamos criar para o
imposto sobre serviços uma dinâmica simplificadora. (...).160 (grifos nossos)
Em outra webinar161, Heleno Tôrres assinala, em sua fala:
(...) O IBS cria um duplo sistema que vai ao longo de 5, 10 anos, (...) com a falsa
promessa de que ao final de 10 anos, ele será substituído, quem garante? (...) Isso vai
gerar uma avalanche de ações judiciais. (...) Todo o esforço do CONSEFAZ é tomar
o ISS dos Municípios.162 (grifos nossos)
E, em outros trechos, afirma:
O que o contribuinte brasileiro quer, clama desesperadamente é pela simplificação
dos tributos. (...) Essas medidas de simplificação que o Simplifica Já oferece
permitem, abrem espaço na comissão de reflexão para fazer reformas pontuais na
Constituição em alguns aspectos, mas a grande parte da reforma tributária estará
pronta.163 (grifos nossos)
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13.2.3. Misabel Derzi
Misabel Derzi é Professora Titular de Direito Financeiro e Tributário, Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG e da Faculdade de Direito Milton Campos – FDMC, Fundadora e Presidente, Associação
Brasileira de Direito Tributário (ABRADT), Membro, Associação Brasileira de Direito Financeiro
(ABDF), Membro, International Fiscal Association (IFA), Titular da cadeira Miguel Reale na Academia
Internacional de Direito e Economia, Ex-Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais, Ex-ProcuradoraGeral do Município de Belo Horizonte.
Demonstrando que o Brasil já tem IVA (o ICMS estadual) bem antes do que a maioria dos países
europeus, Misabel Derzi, na webinar Lançamento do livro Reformas ou Deformas Tributárias e
Financeiras
pela
ABRADT,
em
11.08.2020.
disponível
no
link
https://www.youtube.com/watch?v=UwXY29cdMKo&t=3s , afirma:
(...) fazem propaganda de um desses projetos, a todos nós, como se o Brasil não
entendesse de IVA. Qualquer auditor da Receita Federal ou estadual, principalmente
estadual, entende profundamente.
Misabel critica a vinda de professores e especialistas em IVA de países unitários, quando o nosso IVA
(ICMS) é subnacional, o que, por sua complexidade, demanda outra análise. Reforça que não é nenhuma
novidade o IVA no Brasil, que é o ICMS, ressaltando o equívoco registrado inclusive em mídias, ao
vender o IVA das PEC como se fosse uma grande novidade:
Chegam a colocar professores e gente especializada em IVA de países unitários para
falar para nós (...). Países que entraram no IVA europeu recentemente para poder fazer
parte da comunidade europeia. Nós fomos o segundo país do mundo a adotar a não
cumulatividade depois da França. (...) E a Rede Globo, em comentários, estava
dizendo que o Brasil, com este projeto vai introduzir o IVA, um tributo novo,
interessantíssimo (...). Nós estamos vivendo num mundo “fake news”.
Já na webinar Sarau Tributário164, realizada em 03.09.2020, co-organizado pela Comissão de Direito
Tributário da OAB ES e pela Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB,
Misabel Derzi criticou as PEC 45 e 110 e elogiou o Simplifica Já, por ser o único que realmente simplifica
o sistema tributário:
O Simplifica Já, na verdade, dos projetos que aí estão, é o único que simplifica. (...) A
PEC 45 é altamente complexa, porque ela pretende, pelo menos para os próximos cinco,
dez anos, introduzir uma mudança profunda e estrutural que vai conviver com atual
sistema (...). O mesmo acontece com a PEC 110 (...). Isso não se dá com o projeto
Simplifica Já. Ele é realmente um projeto de simplificação. (grifos nossos)
13.2.4. Everardo Maciel
Everardo Maciel foi Secretário da Receita Federal entre 1995 e 2002, e hoje é professor e consultor
tributário.
Em
entrevista
na
TV
Senado,
disponível
no
link
https://web.facebook.com/TVSenado/videos/1176171106090021, Everardo critica a previsão da PEC
164
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110 de, alegando que vai simplificar o sistema, jogar todas as empresas que hoje estão no regime
simplificado cumulativo da PIS COFINS (84% das empresas que estão fora do Simples Nacional), no
qual não há contencioso, para o complexo regime não cumulativo da CBS. Ele também propõe solução
para resolver o principal problema da PIS COFINS não cumulativa, onde se concentram os problemas de
contencioso, na linha do que propõe o Simplifica Já:
Quem está hoje (...) no lucro presumido, regime cumulativo, para determinar quanto ele
vai pagar em relação a essa contribuição [PIS/COFINS], tem que fazer uma conta de
multiplicar, 3,65% multiplicado pelo faturamento (...). Agora não [se a PEC 110 for
aprovada no atual texto], ele tem que fazer uma apuração de créditos e débitos. Em cima
dos créditos, verificar quais são os que são aproveitáveis ou não são aproveitáveis. Depois
disso também tem que ter uma contabilidade de custos, para fazer uma apropriação
adequada de créditos e débitos. Portanto (...), é algo muito mais complexo do que o que
está ai. (...) “Ah, mas com isso nós vamos resolver litígios”. Não há, nem nunca houve
nenhum litígio em relação a esse regime que eu mencionei [PIS COFINS
cumulativa]. (...) Querem “matar a vaca para acabar o carrapato”.
Everardo Maciel, criticando a PEC 110 quanto à falta de estudos e projeções, à agressão ao federalismo
fiscal em desfavor dos Municípios, ao deslocamento de carga tributária de indústrias que empregam
pouco e instituições financeiras para os setores de serviço, agronegócio e comércio, afirma, em sua coluna
mensal no caderno Economia e Negócios do Estadão:
É certo, contudo, que, para além da tragédia, serão graves e persistentes as
repercussões econômicas e sociais em todo o mundo. Para enfrentá-las, será crucial
um incomum esforço de criatividade, determinação, resiliência e solidariedade, do qual
o Brasil não poderá se eximir. Alienação não é uma boa escolha.
(...)
Neste contexto, é totalmente inoportuna a tramitação de legislações controversas ou
que causem impactos severos sobre preços, entes federativos ou regiões, como: a
legalização dos jogos de azar, cujas repercussões sobre lavagem de dinheiro e corrupção
nem sequer foram exploradas; a PEC dos Combustíveis, que, além de inconsistente, é
incapaz de minimamente enfrentar as turbulências que se anunciam no mercado
internacional de combustíveis; a PEC 110, que, desabastecida de estudos e projeções,
introduz ou altera mais de duas centenas de dispositivos constitucionais, agride o
federalismo fiscal em desfavor dos municípios, desloca carga tributária das
indústrias não intensivas em mão de obra e instituições financeiras para o
agronegócio, comércio, serviços e pequenas e microempresas, e prevê um prazo de
implantação de 40 anos, sem resolver os problemas de hoje e contratando problemas
futuros.165 (grifos nossos)
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Everardo Maciel, em artigo publicado no Estadão, em 07.10.2021, dois dias após a soltura do relatório
da PEC 110, no Senado, menciona a ausência de estudos, diagnósticos e previsões minimamente críveis,
classificando os autodesignados projetos de reforma tributária como uma espécie de fake News:
Fake news constituem a mais perversa patologia social deste século, à medida que
promovem a infâmia e disseminam a ignorância. Tenho denunciado a recorrente
mistificação, nos autodesignados projetos de reforma tributária, como uma espécie
de fake news. Só que, no caso, há uma perniciosa associação com a omissão
deliberada de informações, quer por encobrimento ou ausência de ensaios
prospectivos, quer por falta de fundamentação das proposições ou sua supressão à
sorrelfa166.
(...)
Todas as propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional
estão desabastecidas de estudos, diagnósticos e previsões minimamente críveis.
Trata-se de uma desatenção com a sociedade, que, à vista de normas constitucionais –
notadamente o princípio da publicidade –, tem o direito de saber o que se pretende
com mudanças que afetam a vida de todos.167 (grifos nossos)
Em 02.09.2021, Everardo critica fortemente as propostas de reforma tributária, afirmando que:
Antes, existiam movimentos, nem sempre legítimos, visando à redução de carga
tributária de empresas ou setores. Agora, esses movimentos, muitas vezes, buscam
aumentar a dos outros. A matéria tributária se transformou, pois, num circo de
horrores e os projetos de “reforma”, em exercícios de predação, inclusive entre os
entes federativos.168
E afirma que essas propostas dão curso a essa predação (Estados em desfavor de Municípios; e Indústria
em desfavor de Serviços) por intermédio de linguagem como instrumento de manipulação, citando vários
exemplos desse método:169
(i)

(ii)
(iii)

“eliminação de ‘distorções’, que desconsideram o imperativo constitucional de redução das
desigualdades regionais de renda e passam ao largo da sonegação e do planejamento
tributário abusivo, que são distorções verdadeiras no sistema tributário;”
“‘alinhamento internacional’, que supõe práticas que não são universais”;
“média de alíquotas nominais que nada significam etc, quando o que de fato atrai
investimento são diferenciais na competição tributária”;

166

dissimulação silenciosa para enganar ou iludir.
Maciel, Everardo. Falta de transparência na condução da política fiscal é tão prejudicial quanto as fake news.
Caderno
Economia
&
Negócios.
Estadão.
07.10.2021.
Disponível
em
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-transparencia-na-conducao-da-politica-fiscal-e-taoprejudicial-quanto-as-fake-news,70003862115>. Acesso em 05.02.2022.
168
Maciel, Everardo. Matéria tributária virou um circo de horrores e as 'reformas', exercícios de predação. Caderno
Economia
&
Negócios.
Estadão.
02.09.2021.
Disponível
em
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,materia-tributaria-virou-um-circo-de-horrores-e-as-reformasexercicios-de-predacao,70003828835>. Acesso em 05.02.2022.
169
Maciel, Everardo. Matéria tributária virou um circo de horrores e as 'reformas', exercícios de predação. Caderno
Economia
&
Negócios.
Estadão.
02.09.2021.
Disponível
em
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,materia-tributaria-virou-um-circo-de-horrores-e-as-reformasexercicios-de-predacao,70003828835>. Acesso em 05.02.2022.
167

96

(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)

“remissão à ‘literatura internacional’, tomada como dogma, quando em realidade é uma
coleção de ensaios sobre situações específicas, que jamais deverá ser transposta
acriticamente, sem tomar em conta as circunstâncias políticas e históricas de um país”;
“dramatização insubsistente de fatos, a exemplo da história dos sapatos crocs, cuja oscilante
classificação é apontada como evidência da má qualidade do sistema tributário brasileiro e,
a rigor, é um caso associado à aplicação de direitos antidumping, pela Câmara de Comércio
Exterior (Camex), a sapatos importados da China, sabendo-se que calçados, qualquer que
seja sua classificação, têm a mesma tributação”;
“linguagem ambígua, como confundir competição fiscal lícita com guerra fiscal”;
“afirmar que a carga tributária não vai aumentar, quando o que importa é a repercussão
específica sobre contribuintes ou preços, e não um indicador de caráter agregado”;
“saltos lógicos, consistindo em apontar problemas no burocratismo tributário, cuja solução
se inscreve no âmbito da administração tributária, para pretextar mudanças na natureza dos
tributos”.

E aponta exemplos do que deveria ser o foco, problemas reais até hoje não resolvidos pelo legislador no
âmbito tributário:170
(i)
(ii)
(iii)

“resolução dos conflitos de competência tributária entre os entes federativos”;
“disciplinamento da incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações
(ITCMD), nos casos de domiciliados no exterior”; e
“concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do ICMS”.

Conclui, o Ex-Secretário da Receita Federal:
É certo que a reparação dessa mora legislativa exige trabalho e não confere ao autor
tanto prestígio quanto proclamar que tudo está errado no sistema tributário
brasileiro e propor uma reforma “ampla”.171 (grifo nosso)
Em artigo de 06.05.2021, Everardo Maciel fez um alerta para os proponentes de reforma tributária no
Brasil, que subestimam as reações da população aos impactos da tributação sobre os preços,
especialmente em tempos de pandemia, dando exemplos de revoltas recentes:
Na França, em 2018, a elevação dos tributos incidentes sobre os combustíveis de
origem fóssil gerou o movimento dos coletes amarelos (gilets jaunes, em francês), que
promoveu uma trágica rebelião popular, com pessoas mortas, feridas e detidas, além
de barricadas, saques e danos à propriedade pública.
No início desta semana, o governo colombiano se viu obrigado a retirar proposta de
reforma tributária que, entre outras medidas, previa tributar, com uma alíquota
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uniforme de 19%, bens e serviços consumidos pela classe média e pelos pobres. A
proposta provocou uma revolta, com 19 mortos e 700 feridos.172 (grifos nossos)
Everardo explica como deve ser o bom caminho de uma proposta de reforma tributária:
Propostas de reforma tributária devem, precipuamente, delimitar seu objeto e eleger a
forma de execução, dispensando chavões, dogmatismos, ilações insubsistentes,
pretensões de recepcionar acriticamente experiências estrangeiras, estudos e
pareceres encomendados por interesses privados. Além disso, devem ser precedidas
de estudos, que exponham de forma clara os problemas que pretende enfrentar, as
possíveis soluções e suas repercussões, a serem submetidas a debate aberto e
transparente.173 (grifos nossos)
E explica que isso foi feito no Brasil, outrora:
É como se fez no Brasil, em 1953, quando da elaboração do anteprojeto do Código
Tributário Nacional.
Instituiu-se então uma comissão presidida pelo próprio ministro da Fazenda, Osvaldo
Aranha, e integrada por qualificados tributaristas e servidores públicos, tendo como
relator Rubens Gomes de Souza.
Durante nove meses, a Comissão fez inúmeras reuniões, produziu relatórios levados ao
conhecimento público, examinou mais de mil sugestões, daí resultando um projeto de lei
encaminhado para apreciação e aprovação pelo Congresso Nacional.
De igual modo, em 1965, foi constituída uma comissão para elaborar o anteprojeto de
reforma da discriminação constitucional de rendas, presidida por Simões Lopes,
presidente da Fundação Getúlio Vargas, e integrada por Rubens Gomes de Sousa, na
condição de relator, e, entre outros, por Gerson Augusto da Silva, Gilberto de Ulhôa
Canto e Mário Henrique Simonsen.
Essa Comissão, tomando por base estudos que remontam a 1963, elaborou o anteprojeto
da Emenda Constitucional n.º 18, de 1965, que foi certamente a melhor reforma da
tributação do consumo no Brasil.
Fica patente, em ambos os casos, que os projetos foram concebidos por especialistas,
porém com efetiva participação do Estado, em nome da preservação do interesse
público e da imparcialidade.174
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Em webinar Reforma Tributária da ANAFISCO, em 12.11.2020, Everardo Maciel fala do defeito das
PEC 45 e PEC 110, que ignoram as peculiaridades do sistema tributário brasileiro, com sua construção
político-cultural, e a dinâmica dos agentes quando há alterações no sistema:
“(...) sistemas tributários são construções político-culturais (...). Eu não faço download
de reforma tributária (...). Reforma, portanto, é um processo permanente. Mas há uma
espécie de compulsão superficial por reformas. (...) Não existe um problema que tenha
uma única solução, em coisa nenhuma na vida. Eu preciso, depois de conhecer o
problema, explorar as soluções e eleger a solução mais viável sob todos os aspectos
possíveis, inclusive na prevenção de impactos.
É preciso compreender que uma mudança tributária produz mudanças de comportamento,
e essas mudanças de comportamento quase nunca vão ao encontro de sua pretensão; é o
contrário, vão de encontro à pretensão, elas antagonizam a pretensão, fazem justamente
o oposto. (...).
As propostas que estão aí, que são autodesignadas reforma tributária, elas respondem a
alguma questão? Não. Simplesmente alguém faz um powerpoint, e apresenta uma PEC e
diz que isso é um projeto de reforma tributária. (...).175
Na mesma webinar, Everardo alerta sobre a desoneração de instituições financeiras, o aumento dos preços
dos serviços e a privatização da reforma tributária:
Quando eu olho a PEC 45 é simplesmente uma forma de desonerar instituição financeira,
de uma tributação que alcança suas receitas (...). (...) ira receita bruta, passa para o regime
imposto contra imposto, desaparecem R$ 25 a 30 bilhões de arrecadação anual. (...) é
uma grande redistribuição de carga. (...) reduz a tributação – não o preço necessariamente
– das geladeiras, dos automóveis; e aumenta a tributação do livro, da consulta médica, da
mensalidade escolar. Então (...) eu tiro o menino da escola, deixo de levar a menina para
a consulta médica e boto duas geladeiras em casa, é isso... fico com geladeiras no lugar
de escola e de livros. Isso parece patético.
Esse projeto de reforma tributária é um projeto feito por uma empresa privada, pouco
importando a denominação que se dê a ela, (...) com financiamento privado. (...) Isso lhe
retira legitimidade, porque se exige no tratamento dessa matéria imparcialidade e
prevalência do interesse público. Portanto eu quero dizer que essas propostas
autodesignadas de reforma tributária, nomeadamente a PEC 45 e a PEC 110 são não
republicanas.176
13.2.5. Alberto Macedo
Alberto Macedo é Bacharel, Mestre e Doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP,
MBA em Gestão Pública pela Fundação Dom Cabral – FDC, Professor de Pós-Graduação do Insper,
FIPECAFI, IBDT e IBET, Ex-Subsecretário da Receita Municipal de São Paulo, Ex-Presidente do
Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, Membro do Conselho de Altos Estudos de Finanças e
Tributação da Associação Comercial de São Paulo – ACSP.
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Ele critica o processo de condução do diálogo entre todos os agentes que deveriam ser envolvidos na
reforma tributária, em que, em vez de se discutir as premissas de uma boa reforma tributária para a
realidade brasileira, foi trazida, como um dogma, a premissa de um IVA amplo ou dual, ignorando a
realidade brasileira, que é única (que inclusive já tem IVA, o ICMS). Por conta desse dogma, foram
alijados do debate os médios e grandes Municípios, onde vivem mais de 60% da população brasileira, e
o setor que representa a maior parte do PIB e que mais emprega, o setor de serviços. Nesse sentido, afirma
Alberto Macedo em artigo intitulado “Tributação do consumo: o Brasil precisa de reforma ‘pé no chão’”,
publicado em 01.09.2021, no ConJur177:
A audiência pública do último dia 16, no Senado178, foi desprovida de dialética, pois
só composta por técnicos defensores de um IVA amplo ou dual, com a junção do
ICMS com o ISS, como se essa fosse premissa inafastável para a simplificação e
modernização da tributação do consumo. Demonstraremos que, além de ser premissa
equivocada, a junção desses impostos pode trazer mais complexidade do que a
atualmente existente no nosso sistema.
A tentativa de implantação de um IVA amplo parece estar mais preocupada em adotar
um modelo europeu de forma acrítica do que resolver os principais problemas da
tributação do consumo do Brasil.
(...)
A insistência dessa adoção desconsiderando a realidade do Brasil, que não se compara
com a de nenhum país, está permeada não só por certa ideologia de alguns
economistas, que ignoram aspectos práticos da tributação do consumo brasileira,
mas também de certo setor econômico, que está mais preocupado em transferir
carga tributária para o setor de serviços do que simplificar de verdade, como se essa
carga fosse o que está impedindo a indústria de crescer, e não a ausência de
adequadas políticas industrial, cambial e de juros ao longo dos últimos 40 anos.
(grifos nossos)
Para os mais desavisados, achando que a PEC 45 ou PEC 110 trazem novidade ou modernidade com o
IVA, Alberto Macedo alerta que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a instituir o IVA, na sua
Reforma Tributária de 1965, um IVA estadual, o então ICM, que depois virou ICMS, que deve ser
reparado, em vez de os Estados tentarem suprimir a base tributável dos Municípios onde vive a maioria
da população brasileira:
A tentativa de importação de um IVA europeu ignora dois aspectos relevantes: 1) o IVA
dos países europeus é um imposto de competência de ente nacional, enquanto no Brasil
é prioritariamente de ente subnacional; 2) o Brasil já possui um IVA, o ICMS. A
diferença é que enquanto a base do IVA europeu, bens e serviços, é tributada por um
imposto só, no Brasil, o IVA brasileiro alcança circulação de mercadorias, energia
elétrica, e prestação de serviços de transporte intermunicipal e de comunicação, sendo os
demais serviços tributados pelo ISS.
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(...)
O principal [problema] é que não existe um ICMS no Brasil, e sim 27 ICMS distintos,
com não cumulatividade mitigada, acumulação de créditos e eventual glosa posterior,
acarretando insegurança jurídica para o contribuinte. Os próprios estados fogem dessa
não cumulatividade, piorando o sistema econômico com a generalização da substituição
tributária (ST), (...).179
Alberto Macedo ressalta que a neutralidade, representada pela não cumulatividade, não é o único
princípio a ser observado, mas também a simplicidade. Por isso que não deve ser tudo submetido ao IVA.
Para os serviços, o mais importante não é a neutralidade, porque a apuração dos créditos é custosa, e eles
têm pouco crédito, dado que seu principal insumo é a mão de obra, da qual não se gera crédito; e sim a
simplicidade, presente justamente no ISS, que apesar de cumulativo, tem alíquota máxima baixa, e é fácil
de se calcular:
Ao analisar a não cumulatividade, o economista, teorizando, costuma olhar somente
para o princípio da neutralidade, mas esquece do princípio da simplicidade,
havendo sempre um trade off entre ambos, que não pode ser ignorado, comparando-se
o custo de apuração do tributo não cumulativo, mais complexo, com a simplicidade de
apuração do cumulativo.
Pesquisa da CNI, em que perguntou aos industriais qual tributo causa maior impacto
negativo sobre a competitividade, corrobora isso: 42% dos respondentes citou o ICMS,
enquanto só 1% citou o ISS. Apesar de a indústria não ser contribuinte do ISS, ela toma
muito serviço, e se a cumulatividade do ISS fosse impactante, a pesquisa teria detectado
isso.180
Juntamente com Rafael Aguirrezábal e Cássio Vieira, Alberto Macedo, em artigo no Estadão, publicado
em 27.09.2021, intitulado “Simplifica Já. A solução de consenso para a PEC 110” 181, ressalta que:
“A diferença entre o remédio e o veneno é a dose”. Remédio é juntar os impostos de
mesma esfera federativa; veneno é juntar impostos de esferas federativas diversas,
causando efeitos colaterais perversos.
E destaca a importância de se focar naquilo que é consenso entre o Simplifica Já e a PEC 110, e não no
que é dissenso, de forma a se avançar em grandes melhorias para o sistema tributário:
Não é consenso que a neutralidade tenha que ignorar a importância da simplicidade
na tributação dos serviços. Serviços são de controle bem mais difícil que mercadorias,
sendo mais suscetíveis a fraude e sonegação, não só por serem bem imaterial, não
passível de estoque, mas também porque, num IVA em que se pretende juntar
vários tributos, a sua alíquota elevadíssima seria mais um estímulo a fraudes com
serviços para gerar créditos a fim de abater no IVA a pagar. E o fato de a maioria
dos serviços ser prestada a pessoas jurídicas causaria fatalmente efeito rebote de restrição
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de créditos, retornando-se ao problema da não cumulatividade imperfeita. Se este tema
já é o principal fator de judicialização na tributação do consumo hoje, imagina com
serviços inseridos nisso.182
Alberto alerta que vários países, inclusive europeus, estão, para alcançar a tributação das rendas das
empresas big tech norte-americanas, criando um imposto sobre consumo igual ao ISS, e não criando um
adicional de IVA, o que demonstra que este imposto não é tão desejável assim:
A simplicidade na tributação de serviços, com um imposto cumulativo de alíquota baixa
tem sido utilizada para compensar o não alcançamento da tributação da renda das big
techs norte americanas, prestadoras de serviços de tecnologia, que usufruem do grande
mercado consumidor europeu. Vários países europeus estão instituindo o chamado
digital service tax, simples tal qual nosso ISS, para alcançar essa arrecadação. Se o
IVA fosse tão bom e simples assim, certamente esses países prefeririam um adicional
de IVA para essas operações, o que não ocorreu.183
Em artigo na Folha de São Paulo, juntamente com João Diniz, Presidente da CEBRASSE, Macedo alerta
que o texto da PEC 110 sequer entrega as premissas, ainda que equivocadas, lá atrás postas:
A tão santificada não cumulatividade, sequer o texto da PEC 110 entrega, pois
permite à lei complementar prever que o IVA dual seja "cobrado em uma única
etapa, admitida a não aplicação" dessa não cumulatividade. Ou seja, um IVA que
não é IVA e sim um imposto cumulativo. Incoerência patente entre o discurso e a
realidade do texto proposto, que incentivará lobbies em Brasília, cada setor lutando
por um "regime diferenciado de tributação" para chamar de seu, como ocorreu
com a criação da PIS/Cofins não cumulativa em 2003.
Os estados já fogem da não cumulatividade no ICMS sempre que possível, como no caso
da malfadada substituição tributária para frente, que inclusive está mantida no texto da
PEC, onde se cobra todo o ICMS da cadeia produtiva no seu início, gerando distorções
na economia.
O texto da PEC deixa claras as intenções por trás do alinhamento dos 27 estados.
Em deslealdade federativa para com os municípios, estão muito mais preocupados
em abocanhar importantíssima fonte de financiamento das médias e grandes
cidades, o ISS, onde reside a maioria da população brasileira, e com bolsões de
pobreza agravados com a pandemia, do que de fato entregar um sistema da
tributação de consumo eficiente.184
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E propugna pelo avanço na verdadeira simplificação, proposta pelo Simplifica Já, na qual os ganhos são
equilibrados, não só entre União, Estados e Municípios, mas também entre os setores econômicos, pois
seu enfoque não é transferir carga, e sim simplificar de fato:
Assim, os estados deveriam aprimorar seu IVA, o ICMS, principal causador dos males
da tributação do consumo, nos moldes do Simplifica Já, unificando suas 27 legislações e
sistemas de documentos eletrônicos. Os municípios estão fazendo a sua parte no tocante
ao ISS, conforme a mesma proposta.
Sobre a falta de estudos de impacto macroeconômicos, inclusive setoriais, orçamentários e sociais, bem
como a inexistência de lei complementar, para se poderem efetuar esses estudos, na PEC 110, Alberto
Macedo, em artigo em coautoria com João Diniz e Jeferson Passos, publicado no Estadão185, em
30.03.2022, afirma que:
Crescimento econômico é questão multifatorial. A reforma australiana criou um IBS de
apenas 10%, totalmente uniforme, sem transição, e ainda assim jogou o país num ano de
recessão. Isto não tem nada a ver com o que propõe a PEC 110, um IBS dual (CBS mais
IBS) em torno de 30%, com inúmeras exceções e indefinições, regimes cumulativos e
uma penosa coexistência de sistemas por sete anos. Tudo isso sem lei complementar, e
sem estudos de impacto macroeconômico, inclusive setorial, orçamentário e social.
Um receituário completo para uma explosão de preços, desemprego e mais
complexidade, num contexto já bastante delicado. (grifo nosso)
E critica fortemente a utilização, pelos defensores da PEC 110, de estudo feito não para a PEC 110, e sim
para a PEC 45, bem como o fato de o think tank contratante do estudo (Centro de Cidadania Fiscal CCiF) afirmar que “não se responsabiliza pelos efeitos de qualquer decisão ou ação tomada com base no
conteúdo desta nota”:
A “Nota técnica: Simulações dos impactos macroeconômicos, setoriais e distributivos da
PEC 45/2019”, citada pelas autoras, e na qual, curiosamente, o contratante do estudo
declara que “não se responsabiliza pelos efeitos de qualquer decisão ou ação tomada
com base no conteúdo desta nota”, supõe que a PEC 45 traria redução de custo de
produção, aumento da atividade econômica e maior renda e consumo da população. Será
que as autoras se atentaram que a referida nota se aplica à PEC 45 e não à PEC
110? E mesmo assim no seu texto original, envolvendo: (i) um só IBS; (ii) alíquota única;
e (iii) sem qualquer benefício fiscal; enquanto a PEC 110, estruturalmente bem distinta,
prevê, respectivamente: (i) dois IBS; e possibilidade (ii) de incontáveis alíquotas
diversas; e (iii) de inúmeros benefícios fiscais. (grifos nossos)
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14. Textos Normativos Propostos
14.1. Emenda Substitutiva Global nº 223 à PEC 110 na CCJ – Alterações para ICMS, ISS, PIS,
COFINS e Desoneração Parcial da Folha
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TABELA SIMPLIFICA JÁ ISS, ICMS, PIS COFINS e DESONERAÇÃO FOLHA

Constituição Atual

SIMPLIFICA JÁ

Justificativa

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 Os artigos 37, 52, 146, 155, 156, e 195 da
Constituição Federal passam a vigorar com as
seguintes redações:
Art.37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
XXII - as administrações tributárias da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
atividades essenciais ao funcionamento do Estado,
exercidas por servidores de carreiras específicas,
terão recursos prioritários para a realização de suas
atividades e atuarão de forma integrada, inclusive
com o compartilhamento de cadastros e de
informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

“Art. 37. .....................................................................
.....................................................................................
XXII - as administrações tributárias da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
atividades essenciais ao funcionamento do Estado,
terão recursos prioritários para a realização de suas
atividades e atuarão de forma integrada, inclusive
quanto a manutenção de cadastro único nacional de
pessoas físicas e jurídicas e de informações fiscais,
na forma prevista em lei complementar, e serão
exercidas por servidores de carreiras específicas cuja
remuneração e o subsídio, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, sendo vedada a fixação
de qualquer outro limite.” (NR)

A integração entre as Administrações Tributárias da
União, dos Estados e dos Municípios deve ser cmdo
constitucional, e não depender da discricionariedade
dos entes.
A previsão constitucional de compartilhamento de
cadastros entre os entes federados, previstas no
inciso XXII do art. 37, inserido pela EC nº 42/2003,
não foi o suficiente para provocar a tão almejada
unificação de cadastro entre os entes em prol de
maior simplificação para os contribuintes e eficiência
para as Administrações Tributárias.

....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

“Art. 52. ......................................................................

Dada a premissa da necessidade de modernizar a
atuação dos comitês gestores, o financiamento dessa
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Constituição Atual
............................................................................
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus
componentes, e o desempenho das administrações
tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal
e dos Municípios. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

SIMPLIFICA JÁ

Justificativa

XVI - dispor sobre operações de crédito dos comitês
gestores referidos no art. 155, § 2º, XIII e no § 8º do
art. 156, com a finalidade de modernização da
Administração Tributária.” (NR)

modernização deve se submeter ao controle do
Senado Federal.

Experiência negativa se deu no Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN), em que o mero
financiamento pela União, sem qualquer prioridade e
rubrica específica, ensejou mais de 2 anos para a
criação de um sistema de parcelamento previsto na lei
complementar. Sem sistema eletrônico, não funciona.

Art. 146. Cabe à lei complementar:

“Art. 146. ...................................................................

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria
tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios;

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

II - regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar;

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

III - estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:

Não adianta uniformizar a legislação do ICMS e do
ISS, sem a integração dos sistemas eletrônicos dos
Estados entre si e dos sistemas eletrônicos dos
Municípios entre si.

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

A previsão de regras gerais de processo
administrativo fiscal para os três níveis de entes da
federação melhora a padronização das mesmas,
conferindo maior segurança jurídica.

e) processo administrativo fiscal.
....................................................................................

a) definição de tributos e de suas espécies, bem
como, em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição, a dos respectivos fatos geradores,
bases de cálculo e contribuintes;
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Constituição Atual

SIMPLIFICA JÁ

Justificativa

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e
favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes
especiais ou simplificados no caso do imposto
previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no
art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se
refere o art. 239.
Art. 146. (...)

“Art. 146. ...................................................................

Parágrafo único. 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
enquadramento diferenciadas por Estado;

de

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;

Renumeração do parágrafo único em § 1º, sem
alteração de seu conteúdo.

§ 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
enquadramento diferenciadas por Estado;

de

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;
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SIMPLIFICA JÁ

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança
poderão ser compartilhadas pelos entes federados,
adotado cadastro nacional único de contribuintes.

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança
poderão ser compartilhadas pelos entes federados,
adotado cadastro nacional único de contribuintes.

Justificativa

...............................................................................
“Art. 146. ...................................................................
.................................................................................

Visam conferir maior harmonia e integração entre as
Administrações Tributárias, em prol da simplificação
para os contribuintes e da eficiência.

§ 2º a lei complementar de que trata o inciso I regulará
câmara de conciliação federativa, formada pelos
comitês gestores previstos no inciso XIII do § 2º do
art. 155 e no § 8º do art. 156, responsável por emissão
de resposta a consultas e de normas interpretativas
sobre conflitos de competência entre Estados e
Municípios, que disporão também sobre modulação
dos seus efeitos, imputação de pagamentos e
restituição cujas conclusões vincularão as respectivas
administrações tributárias.”(NR)
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre: (...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte:

“Art. 155. ................................................................
.....................................................................................

O novo inciso I visa garantir um aperfeiçoamento da
não cumulatividade, em comparação com o atual
sistema, explicitação do crédito financeiro no texto
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Constituição Atual
I - será não-cumulativo, compensando-se o que
devido em cada operação relativa à circulação
mercadorias ou prestação de serviços com
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo
outro Estado ou pelo Distrito Federal;

SIMPLIFICA JÁ
for
de
o
ou

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

Justificativa
constitucional, para permitir maior aproveitamento de
crédito, pelo contribuinte, evitando, assim, infindáveis
disputas judiciais.

I - será não cumulativo, garantindo-se o crédito
financeiro, entendido este como o aproveitamento
integral do crédito do imposto cobrado em todas as
operações
ou
prestações
anteriores,
independentemente da forma de utilização dos bens
ou serviços adquiridos, exceto apenas quando as
operações ou prestações não forem direta ou
indiretamente
utilizadas
nas
atividades
do
contribuinte, hipóteses nas quais o crédito poderá ser
negado conforme previsto em lei complementar;
.............................................................................
...................................................................................

“em número máximo de cinco”:

IV-A - lei dos Estados e do Distrito Federal enquadrará
as mercadorias e os serviços nas alíquotas
estabelecidas pelo Senado Federal, em número
máximo de cinco;

Visa simplificação do sistema com maior
padronização e menor variedade de alíquotas, mas
conciliando com a necessária flexibilidade do
mercado, e com o combate à regressividade.

“alíquotas estabelecidas pelo Senado Federal”:
O Senado Federal preverá as potenciais alíquotas
efetivas do ICMS, o que possibilitará a padronização
do sistema nacional do ICMS.
O subsídio técnico para a previsão dessas potenciais
alíquotas advirá dos estudos gerados pelo comitê
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Constituição Atual

SIMPLIFICA JÁ

Justificativa
gestor do ICMS, que justamente é gerido por
representantes dos Estados.

“lei dos Estados e do Distrito Federal”:
Para manter a autonomia dos Estados na definição de
suas alíquotas (dentre as previstas pelo Senado).
IV-B – no enquadramento de mercadorias a que se
refere o inciso IV-A será utilizado, obrigatória e
exclusivamente, o sistema harmonizado de
designação e de codificação de mercadorias aplicável
aos tributos de competência da União.

Sistema Harmonizado (SH):
Uma deficiência do atual modelo (mantido pelas
atuais propostas) é tentar ajustar um mercado, que
naturalmente é complexo, ao sistema tributário, e não
o contrário.
Um sistema tributário deve ser capaz de se adaptar
ao mercado, contribuindo para a neutralidade fiscal.
Exemplo: o atual sistema tributário não conversa com
o sistema internacional de código de barras (GTIN –
Global Trade Item Number), ignorando a realidade
complexa do mercado e gerando conflitos de
enquadramento.
Aqui entra a adoção do Sistema Harmonizado (SH)
para acabar com esses conflitos, na forma utilizada
internacionalmente, sem o maior detalhamento das
posições feitas pela NCM, e com enquadramentos por
posições, e não por objetos da vida.
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SIMPLIFICA JÁ

Justificativa
Caso se queira reduzir a alíquota do sapatênis, não
precisa saber se é sapato ou tênis, basta saber sua
posição no SH.
O Sistema Harmonizado facilita a integração entre os
sistemas empresariais e de documentos fiscais, e
alinha a classificação de mercadorias com o comércio
internacional, sistematizando e automatizando ao
extremo o cumprimento das obrigações tributárias.
Considerando que a utilização do Sistema
Harmonizado é um dos pilares do SIMPLIFICA JÁ, é
importante manter a redação do inciso em texto
constitucional.

IV-C. Fica vedado aos Estados e ao Distrito Federal
conceder qualquer espécie de subsídio ou isenção,
incentivo, benefício fiscal, redução de base de cálculo
ou concessão de crédito presumido do imposto;
..............................................................................

Visa respeitar as seguintes características do modelo
proposto: (i) padronização das alíquotas tão somente
pelo Senado Federal (Art. 155, § 2º, IV-A, IV-C e VI, e
art. 116 do ADCT); (ii) dar efetividade às alíquotas
previstas
pelo
Senado
e
leis
estaduais,
impossibilitando benefícios tais como redução de
base de cálculo por parte dos Estados e DF (Art. 155,
§ 2º, IV-C), o que, na prática, poderia ensejar uma
infinidade de alíquotas efetivas, onerando em
demasia a parametrização do sistema.
Este dispositivo dialoga com o disposto na redação
proposta na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2º do art. 155:
“g) regular a forma como os Estados
encaminharão ao Senado proposta de isenção
de caráter nacional, atendida a utilização
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SIMPLIFICA JÁ

Justificativa
obrigatória e exclusiva do sistema harmonizado
de que trata o inciso IV-B.”
Assim, possibilita-se tratamento diferenciado, desde
que uniformizado nacionalmente. Lembrando que o
tratamento diferenciado regionalmente já é permitido
pela variação de alíquotas possibilitada pelo inciso IVA supracitado.

V - é facultado ao Senado Federal:

V – revogado

Com a criação das alíquotas na forma do inciso IV-A,
necessário revogar o presente inciso.

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII,
"g", as alíquotas internas, nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, não poderão ser inferiores às previstas para
as operações interestaduais;

VI - as alíquotas internas, nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, não poderão ser inferiores às previstas para
as operações interestaduais;

A revogação da parte inicial do inciso, no texto atual,
visa respeitar as seguintes características do modelo
proposto: (i) padronização das alíquotas tão somente
pelo Senado Federal (Art. 155, § 2º, IV-A, IV-C e VI e
art. 155 do ADCT); (ii) dar efetividade às alíquotas
previstas
pelo
Senado
e
leis
estaduais,
impossibilitando benefícios impróprios tais como
redução de base de cálculo por parte dos Estados e
DF (Art. 155, § 2º, IV-C).

VII - nas operações e prestações que destinem bens
e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do

VII - nas operações e prestações que destinem bens
e serviços a destinatário localizado em outro Estado,

Visa padronizar as operações interestaduais, sendo
devido o diferencial ao Estado de destino,

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações
internas, mediante resolução de iniciativa de um terço
e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações
para resolver conflito específico que envolva interesse
de Estados, mediante resolução de iniciativa da
maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus
membros;
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SIMPLIFICA JÁ

Justificativa

imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a
alíquota interestadual e caberá ao Estado de
localização do destinatário o imposto correspondente
à diferença entre a alíquota interna do Estado
destinatário e a alíquota interestadual;

incidirá a alíquota interestadual, cabendo ao Estado
de localização do destinatário o imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna do
Estado destinatário e a alíquota interestadual;

independentemente de o destinatário ser consumidor
final ou não.

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

Essa padronização mitiga o risco de fraudes, e de
diversidade de cobrança pelos Estados de destino
nas operações interestaduais.
O ritmo da transição da origem para o destino, e até
que nível a arrecadação vai para o destino, será
definido pelo Senado Federal, com base em estudos
técnicos do Comitê Gestor do ICMS, oferecendo
flexibilidade e simplicidade ao sistema.
Parcela
da
arrecadação
sobre
operações
interestaduais poderá ser remetida ao fundo de
compensação dos Estados, a fim de compensar a
redução da alíquota interestadual (do Estado de
origem).

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna e
a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

VIII – (revogado)

Matéria que deverá ser tratada em lei complementar,
conforme redação proposta na alínea ‘a’ do inciso XII
do § 2º do art. 155.

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do
imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não for
contribuinte do imposto;
XII - cabe à lei complementar:
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Art. 155 .................................................................
§ 2º .......................................................................

Justificativa
A previsão de responsabilidade tributária por lei
complementar visa padronizar a legislação do ICMS,
trazendo segurança jurídica.

XII. ........................................................................
a) definir seus contribuintes e responsáveis;
..............................................................................
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações
para o exterior, serviços e outros produtos além dos
mencionados no inciso X, "a"

e) (revogado)

Revogado porque inócua essa redação, à luz do
previsto na alínea ‘a’ do inciso X do § 2º do art. 155,
com redação dada pela EC nº 42/2003.

g) regular a forma como, mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e
benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

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

A concessão de isenções ou benefícios fiscais pelos
Estados deverá se dar em caráter nacional e
obedecido o sistema harmonizado, para evitar
complexidades decorrentes de enquadramentos
diversos.

g) regular a forma como os Estados encaminharão ao
Senado proposta de isenção de caráter nacional,
atendida a utilização obrigatória e exclusiva do
sistema harmonizado de que trata o inciso IV-B.
.............................................................................

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do
imposto a integre, também na importação do exterior
de bem, mercadoria ou serviço.

.............................................................................
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do
imposto não a integre, também na importação do
exterior.

Visa trazer transparência aos contribuintes, porque a
alíquota que constará na nota fiscal será a alíquota
efetiva, e não somente a alíquota nominal.
O cálculo do imposto passa a ser “por fora”, ou seja,
o valor do imposto não mais fará parte da própria base
de cálculo.
Por exemplo, quando um imposto de alíquota nominal
20% é calculado por dentro, num preço de R$ 100, o
comprador paga R$ 100 ao vendedor, e este tem de
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recolher R$ 20 aos cofres públicos. Neste caso, o
vendedor fica com R$ 80. Então, na prática, a alíquota
efetiva é (R$ 20 / R$ 80) = 25%.
No cálculo “por fora”, com alíquota do imposto 20%,
num preço de R$ 100, o comprador paga R$ 100 ao
vendedor de preço, mais R$ 20 de imposto, para ser
recolhido aos cofres públicos.

j) prever casos de manutenção de crédito relativos a
zona franca recepcionada por esta Constituição,
relativamente à remessa para outro Estado e
exportação para o exterior, de serviços e de
mercadorias.

Visa trazer segurança jurídica ao modelo da Zona
Franca de Manaus.

k) regulamentar a retenção, pelo comitê gestor de que
trata o inciso XIII, da parcela do imposto necessária
para seu custeio, previsto no orçamento referido na
alínea ‘b’ do inciso XIII.

Não adianta uniformizar a legislação do ICMS, sem
orçamento adequado para a integração, e
manutenção, dos sistemas eletrônicos dos Estados
entre si.
Experiência negativa se deu no Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN), em que o mero
financiamento pela União, sem qualquer prioridade e
rubrica específica, ensejou mais de 2 anos para a
criação de um sistema de parcelamento previsto na lei
complementar. Sem sistema eletrônico, o órgão não
funciona a contento.

..............................................................................
XIII - Ao Comitê Gestor do imposto, que terá a
natureza de autarquia nacional e será regulado por lei

O Comitê Gestor do ICMS é órgão pilar, necessário e
fundamental para a implementação da reforma do
ICMS, no sentido de sua uniformização e integração
nacional.
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complementar, formado por representantes dos
Estados e Distrito Federal, caberá:
a) editar o regulamento único do imposto, o qual será
uniforme em todo o território nacional;
b) encaminhar anualmente à Comissão mista
permanente de Senadores e Deputados de que trata
o art. 166, § 1º, a proposta de seu orçamento, para
aprovação;
c) gerir, nos termos de lei complementar, câmara de
compensação destinada a distribuir a arrecadação
devida ao estado de destino, referida no inciso VII,
com compensação recíproca de créditos do imposto,
cabendo aos entes realizar aportes financeiros para
liquidar os resíduos não compensáveis;
d) exercer outras atribuições definidas na lei
complementar.

Justificativa

Padronização, simplificação e segurança jurídica para
o contribuinte:
A gestão, pelo Comitê Gestor, de um sistema de
arrecadação centralizada do ICMS conferirá ao
contribuinte padronização e simplicidade, não só nos
documentos fiscais e na legislação unificada, mas
também no sistema de apuração e creditamento,
conferindo eficácia à não cumulatividade e segurança
jurídica.
Cabe ressaltar que a nota fiscal eletrônica
devidamente integrada entre os Estados é ferramenta
central da reforma do ICMS, na medida em que
concretiza para o contribuinte, no nível de sistema
eletrônico, a ideia de um ICMS realmente nacional –
ICMS único.

Uniformização das milhares de normas dos ICMS dos
26 Estados e Distrito Federal:
Visa uniformizar o emaranhado de legislação
infralegal (decretos, portarias etc.) do ICMS dos 26
Estados e Distrito Federal, por intermédio de
resolução do Comitê Gestor.
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Subsídios técnicos para as decisões políticas do
Senado Federal
A partir de uma grande base de dados unificada
(ambiente nacional), alimentada pelos dados das
notas emitidas pelo sistema único de nota fiscal
eletrônica do ICMS, o Comitê Gestor do ICMS proverá
subsídios técnicos fundamentais para que o Senado
tenha as informações necessárias para a tomada de
decisão quanto à definição das alíquotas por
resolução, tanto internas quanto interestaduais,
garantindo a redução destas últimas com o tempo.

Câmara de compensação garantindo automatização
e segurança para a arrecadação dos Estados:
Além de conferir eficiência e eficácia nas atividades
das Administrações Tributárias, integrando- as, o
sistema tem que garantir a entrega imediata do
produto da arrecadação aos Estados, bem como aos
Municípios, no tocante à cota parte do imposto que
lhes cabe.

Câmara de compensação dando aos contribuintes
agilidade na utilização dos créditos em operações
interestaduais:
A instituição de uma câmara de compensação faz-se
necessária, na medida em que parcela da
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arrecadação nas operações interestaduais passa
agora a pertencer ao Estado de destino, e é desejável
possibilitar ao contribuinte aproveitar-se de seus
créditos, junto ao respectivo estado de origem, para
efetuar o pagamento da parcela do imposto devida ao
estado de destino.

Art. 155. (...) § 4º (...):

§ 4º ......................................................................:

IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante
deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos
termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte:

..............................................................................
IV - as alíquotas do imposto serão definidas pelo
órgão referido no inciso XIII do §2º, observando-se o
seguinte:

A previsão de alíquotas no tocante a lubrificantes e
combustíveis por parte do Comitê Gestor mantém o
caráter infralegal da previsão antes conferida por
convênio entre os Estados e DF.

................................................................................
§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no
§ 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação
do
imposto,
serão
estabelecidas
mediante
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos
termos do § 2º, XII, g .

..............................................................................
§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no
§ 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação
do imposto, serão estabelecidas pelo órgão referido
no inciso XIII do §2º.

A previsão das regras necessárias à aplicação do
disposto no § 4º, inclusive as relativas à apuração e à
destinação do imposto, no tocante a lubrificantes e
combustíveis, por parte do Comitê Gestor mantém o
caráter infralegal da previsão antes conferida por
convênio entre os Estados e DF.

......................................................................” (NR).
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos
sobre: (...)
III - serviços de qualquer natureza, não
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.

“Art. 156. ................................................................
...............................................................................
III – serviços de qualquer natureza, assim entendidas
quaisquer operações que não constituam circulação
de bens tangíveis, exceto energia elétrica e serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de

A nova redação pretende deixar claro o que sempre
prevaleceu como incidência do ISS, desde a sua
criação em 1965, mas que, seja por ausência de
previsão do serviço em lista na lei complementar, seja
por entendimentos erráticos na jurisprudência, foi
gerando lacunas de tributação, deixando alguns
serviços à margem da tributação pelo ISS.
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comunicação, sujeitos ao imposto previsto no art. 155,
II.

Vai ao encontro dos recentes julgamentos do STF
favoráveis à incidência do ISS sobre bens imateriais,
como nos casos de leasing, cessão de marcas e
licenciamento de software. O recentemente decidido
no RE-RG 651.703 traz voto vencedor paradigmático,
por 10 a 1, cujo trecho segue abaixo transcrito:

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

“Porquanto, a Suprema Corte, no julgamento dos
RREE 547.245 e 592.905, ao permitir a incidência
do ISSQN nas operações de leasing financeiro e
leaseback sinalizou que a interpretação do
conceito de “serviços” no texto constitucional
tem um sentido mais amplo do que tão somente
vinculado ao conceito de “obrigação de fazer”,
vindo a superar seu precedente no RE 116.121
[serviço de locação de guindaste], em que
decidira pela adoção do conceito de serviço
sinteticamente eclipsada numa obrigação de fazer.”
(...)
“A finalidade dessa classificação (obrigação de dar
e obrigação de fazer) escapa totalmente àquela que
o legislador constitucional pretendeu alcançar, ao
elencar os serviços no texto constitucional
tributáveis pelos impostos (por exemplo, serviços de
comunicação – tributáveis pelo ICMS; serviços
financeiros e securitários – tributáveis pelo IOF; e,
residualmente, os demais serviços de qualquer
natureza – tributáveis pelo ISS), qual seja, a de
captar todas as atividades empresariais cujos
produtos fossem serviços, bens imateriais em
contraposição aos bens materiais, sujeitos a
remuneração no mercado.”
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O julgamento favorável da incidência do ISS sobre a
franquia em 2020 (RE-RG 603.136 RJ) e sobre o
licenciamento de software em 2021 (ADI 1945 e 5659)
confirma essa mudança jurisprudencial.
Além disso, a explicitação da base tributável do ISS,
com essa redação, permite a extinção do método de
definição de serviços tributáveis por lista,
procedimento este anacrônico, que também foi criado
no caso do IVA sobre serviços dos países europeus
nas décadas de 60 e 70, ao mesmo tempo da
reforma tributária no Brasil, em 1965, mas que foi em
seguida abandonado com a Diretiva CEE 77/388,
deixando esta (bem como as diretivas posteriores)
claro que são serviços tributáveis todos os bens que
não se enquadrarem como mercadorias (ou seja,
bens imateriais), e que sejam sujeitos a remuneração
no mercado.

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do
caput deste artigo, cabe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
III - regular a forma e as condições como isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.

III – (Revogado).

Comando
alçado
da
competência
da
lei
complementar para a redação proposta do § 7º do art.
156.

§ 3º .......................................................................

Não adianta uniformizar a legislação do ISS, sem
orçamento adequado para a integração, e
manutenção, dos sistemas eletrônicos dos Municípios
entre si.

IV - regulamentar a retenção, pelo comitê gestor de
que trata o § 8º, da parcela do imposto necessária
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para seu custeio, previsto no orçamento referido na
alínea ‘f’ do § 8º;

Experiência negativa se deu no Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN), em que o mero
financiamento pela União, sem qualquer prioridade e
rubrica específica, ensejou mais de 2 anos para a
criação de um sistema de parcelamento previsto na lei
complementar. Sem sistema eletrônico, o órgão não
funciona a contento.

V – definir as infrações à legislação relativa ao
imposto e a cominação das respectivas penalidades
que serão uniformizadas;

Para maior segurança jurídica, importante prever a
competência da lei complementar também para
uniformização das infrações e sanções tributárias
relativas ao ISS.

..............................................................................
..............................................................................
§ 5º Compete a cada Município fixar sua alíquota
interna, uniforme para todos os serviços, observados
os limites do inciso I do §3º.

No ICMS, a faixa de alíquotas hoje varia de zero a um
limite máximo inexistente, havendo alíquota até de
30%. Essa variação de 0% a 30% é motivo suficiente
para que, no novo ICMS, do SIMPLIFICA JÁ, haja
definição de certo número de alíquotas que os
Estados possam aplicar, em princípio 5 alíquotas.
No ISS, diferentemente, há hoje uma estreita faixa de
alíquotas, que varia entre 2% e 5%, a qual vai se
manter no projeto SIMPLIFICA JÁ. A previsão de
possibilidade de mais de uma alíquota de ISS pelo
município traria dificuldades de aplicação e
discussões
administrativas
e
judiciais
de
enquadramento.
Essa variação estreita possibilita a implantação de
alíquota única decidida pelo Município. Seguem
abaixo os motivos pelos quais, no novo modelo do
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ISS, nacionalizado, é necessária alíquota única por
Município:
1º)
Para
evitar
discussões
jurídicas
de
enquadramento de serviços tributáveis, fato muito
mais recorrente em serviços do que em mercadorias,
já que uma mesma atividade pode, aparentemente,
ser de possível enquadramento em denominações de
serviço diversos, que podem estar sujeitas a alíquotas
diversas.
Hoje, com a possibilidade de definição de mais de
uma alíquota, ainda que entre 2% e 5%, costuma-se
ocorrer conflitos de enquadramento que não raro vão
parar nos tribunais judiciais, gerando insegurança
jurídica e custos para alguns setores econômicos, e
para a própria Administração Tributária.
A título de exemplo, dois casos ocorridos no Município
de São Paulo:
(i) disputas judiciais nos serviços relacionados a feiras
e eventos, pela briga de enquadramento entre os
serviços previstos no subitem 3.03 da LC 116/03,
especificamente “exploração de ‘stands’ e centros de
convenções para a promoção de feiras, exposições,
congressos e congêneres” à alíquota 5% versus os
serviços previstos no subitem 17.10 da LC 116/03
“planejamento, organização e administração de feiras,
exposições, congressos e congêneres” à alíquota de
2%. Em negociações com o setor, a solução
encontrada foi a previsão de uma alíquota única de
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2,5% para ambos os subitens, o que pacificou as
discussões de enquadramento do setor;
(ii) discussões jurídicas nos serviços previstos nos
subitens do item 1 da lista de serviços (“serviços de
informática e congêneres”), que previam uma
variedade de alíquotas: 5% para os subitens: 1.01
Análise e desenvolvimento de sistemas, 1.02
Programação; 1.03 Processamento, armazenamento
ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos,
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de
informação, entre outros formatos, e congêneres; 1.04
Assessoria e consultoria em informática; 1.06
Assessoria e consultoria em informática; e 1.08
Planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas; 3% para o subitem 1.07
Suporte técnico em informática, inclusive instalação,
configuração e manutenção de programas de
computação e bancos de dados; e 2% para os
subitens: 1.04 elaboração de programas de
computadores (software), inclusive de jogos
eletrônicos, independentemente da arquitetura
construtiva da máquina em que o programa será
executado, incluindo tablets, smartphones e
congêneres; e 1.05 Licenciamento ou cessão de
direito de uso de programas de computação, inclusive
distribuição.
A solução encontrada foi a previsão de uma alíquota
única de 2,9% para todos os subitens do item 1, o que
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pacificou
totalmente
enquadramento do setor.

as

discussões

de

2º) Para definição dos serviços tributáveis não por
previsão anacrônica em lista por lei, mas sim por
definição designativa.
Além da segurança jurídica e evitação de custos de
conformidade e contencioso, o ISS ainda apresenta a
anacrônica previsão dos serviços tributáveis em lista
de serviços em lei, desde a reforma tributária de 1965.
Isso gera lacunas de tributação, que trazem quebra
de isonomia tributária, e superposições de
enquadramento, ocasionando insegurança jurídica.
Na reforma do IVA dos países europeus (que ocorreu
na mesma época da brasileira), a tributação dos
serviços também se dava a partir de listas de serviços
previstas na legislação de cada país. Esse modelo foi
sendo abandonado ao final da década de 70,
prevendo-se definições designativas dos bens e
serviços tributáveis em diretiva da Comunidade
Econômica Eurpeia CEE. A primeira foi a Diretiva
77/388 CEE, de 1977, definindo as operações
tributáveis: entrega de bens, no art. 5º; e prestações
de serviços, no art. 6º. A atual diretiva vigente que
trata da mesma forma as operações tributáveis é a
Diretiva 2006/112/CE.
Para acabar com a previsão da lista de serviços pela
lei complementar, seguindo a tendência da tributação
de serviços nos países da União Europeia, sem se
perder a segurança jurídica e a isonomia tributária,
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fundamental que se preveja alíquota única para o ISS,
que, reforçamos, é viável pelo fato de a variação entre
alíquota mínima e máxima é estreita, entre 2% e 5%.

Ressalte-se que no projeto SIMPLIFICA JÁ haverá
redução da alíquota máxima efetiva, já que o cálculo
do ISS passará a ser feito sem incluí-lo em sua própria
base de cálculo. Ou seja, a alíquota máxima efetiva
hoje não é de 5%, e sim de 5,26% (= 5/95); e com o
SIMPLIFICA JÁ a alíquota máxima efetiva do ISS será
5%.
Por fim, registre-se que, conforme estudos, o
SIMPLIFICA JÁ, considerando seus 4 módulos
(reforma do ICMS, reforma do ISS, reforma da PIS
COFINS e desoneração da folha), é a única proposta
de reforma tributária que não eleva a carga tributária,
preocupando-se não em transferir carga entre
setores, como pretendem as demais propostas, mas
sim em tornar o sistema mais racional e simplificado
de verdade.
§ 6º Nas operações de serviços intermunicipais, o
Município de origem terá a competência sobre o
equivalente à alíquota mínima fixada na forma do
inciso I do §3º; e o Município de destino terá a
competência sobre o equivalente à diferença entre
aquela por este fixada na forma do §5º e a alíquota
mínima.

O estabelecimento de uma alíquota intermunicipal
(alíquota mínima ao Município de origem) e, ao
Município de destino, a diferença entre a sua alíquota
interna e aquela intermunicipal, tem a vantagem de
motivar o Município de origem a fiscalizar a operação
de serviço intermunicipal, o que é importante porque
muitos Municípios de destino, por serem muito
pequenos (22,4% dos Municípios brasileiros não
possui 5 mil habitantes), não terão estrutura de

126

TABELA SIMPLIFICA JÁ ISS, ICMS, PIS COFINS e DESONERAÇÃO FOLHA
Constituição Atual

SIMPLIFICA JÁ

Justificativa
Administração Tributária para fiscalizar, podendo,
nessa situação, o Município de origem fiscalizar o
contribuinte, que está em seu território, incentivando
a cooperação entre as fiscalizações dos Municípios.
Abandona-se assim o paradigma da guerra fiscal
entre os Municípios (que ocorre quando se prevê
tributação 100% no Município de origem ou 100% no
Município de destino), e passa-se a adotar o
paradigma da integração fiscal entre os Municípios.
Além disso, preserva parte da arrecadação para o
Município de origem, que fez investimentos públicos
para propiciar àquele contribuinte lá se instalar, e dali
prestar serviço para os tomadores, inclusive de outros
Municípios.

§ 7º O imposto previsto no inciso III do “caput” não
integrará a sua própria base de cálculo, sendo vedada
a concessão de isenções, incentivos ou benefícios
tributários, inclusive a redução de base de cálculo ou
de crédito presumido ou outorgado sob qualquer outra
forma.

Incidência do ISS por fora
Visa trazer transparência aos contribuintes, porque a
alíquota que constará na nota fiscal será a alíquota
efetiva, e não somente a alíquota nominal.
O cálculo do imposto passa a ser “por fora”, ou seja,
o valor do imposto não mais fará parte da própria base
de cálculo.
Por exemplo, quando um imposto de alíquota nominal
20% é calculado por dentro, num preço de R$ 100, o
comprador paga R$ 100 ao vendedor, e este tem de
recolher R$ 20 aos cofres públicos. Neste caso, o
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vendedor fica com R$ 80. Então, na prática, a alíquota
efetiva é (R$ 20 / R$ 80) = 25%.
No cálculo “por fora”, com alíquota do imposto 20%,
num preço de R$ 100, o comprador paga R$ 100 ao
vendedor de preço, mais R$ 20 de imposto, para ser
recolhido aos cofres públicos.

Vedação a qualquer tipo de isenção ou benefício
fiscal, para se evitar o descasamento entre a alíquota
nominal e a efetiva, com a consequente erosão de
base.
Por fim, alíquota única, e, por conseguinte, vedação
de qualquer isenção ou benefício fiscal, é mecanismo
necessário para possibilitar o fim da lista de serviços,
pois a possibilidade de variação de alíquotas leva à
necessidade de enquadramentos diversos, conforme
o tipo de serviço, o que faz voltar a necessidade de
lista de serviços por lei.
§ 8º Ao Comitê Gestor do imposto referido no inciso
III do caput, com natureza de autarquia nacional e
regulado por lei complementar, formado por
integrantes das Administrações Tributárias dos
Municípios e Distrito Federal, caberá:
a) editar o regulamento único do imposto, o qual será
uniforme em todo o território nacional;

O Comitê Gestor do ISS é órgão pilar, necessário e
fundamental para a implementação da reforma do
ICMS.
Sem comitê gestor, o modelo de tributação no destino
não funciona, pois a incidência de ISS num serviço em
que um só prestador presta para tomadores
localizados em diversos Municípios demanda a
organização, por este órgão, para a gestão da
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b) encaminhar anualmente à Comissão mista
permanente de Senadores e Deputados de que trata
o art. 166, § 1º, a proposta de seu orçamento, para
aprovação, cuja receita advirá de percentual da
arrecadação nacional do imposto de que trata o inciso
III do art. 156, dentre outras fontes de custeio,
conforme lei complementar;

fiscalização, arrecadação e cobrança, em prol dos
Municípios envolvidos.

c) exercer outras atribuições definidas na lei
complementar.

Importante deixar claro que o financiamento do
Comitê Gestor não advirá de receitas da União, e sim
do próprio imposto cuja arrecadação administrará.

Padronização, simplificação e segurança jurídica para
o contribuinte:
A gestão, pelo Comitê Gestor, de um sistema de
arrecadação centralizada do ISS conferirá ao
contribuinte padronização e simplicidade, não só nos
documentos fiscais e na legislação unificada, mas
também no sistema de apuração do ISS, conferindo
segurança jurídica.
Cabe ressaltar que a nota fiscal eletrônica de serviços
é ferramenta central da reforma do ISS, na medida em
que concretiza para o contribuinte, no nível de sistema
eletrônico, a ideia de um ISS realmente nacional – ISS
único.

Automatização e segurança para a arrecadação dos
Municípios:
Além de conferir eficiência e eficácia nas atividades
das Administrações Tributárias, integrando-as, o
sistema tem que garantir a entrega imediata do
produto da arrecadação aos Estados, bem como aos
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Municípios, no tocante à cota parte do imposto que
lhes cabe.

Uniformização das normas dos ISS dos milhares de
Municípios:
Visa uniformizar o emaranhado de legislação
infralegal (decretos, portarias etc.) do ISS dos
milhares de Municípios, por intermédio de resolução
do Comitê Gestor.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício;

“Art. 195. ...............................................................
I - ..........................................................................
a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a
qualquer título e de qualquer natureza, à exceção dos
benefícios relativos a alimentação, transporte,
assistência médica e odontológica, educação,
previdência complementar, indenizações decorrentes
da rescisão do contrato de trabalho e, nos termos da
lei, os pagamentos relativos a programa de
participação nos lucros;

Para deixar claro o que é base de cálculo e o que não
é base de cálculo da CPP, à luz da jurisprudência e
doutrina atual, reduzindo-se os litígios que hoje
ocorrem a respeito.
Redação que propõe simplificação e alargamento da
base de cálculo, acarretando em: (i) diminuição de
litígios; (ii) aumento da segurança jurídica; e (iii)
simplificação e aumento de arrecadação.

Com isso busca apaziguar a discussão sobre o
conceito de remuneração que perdura por quase 30
anos em nossos Tribunais.

Deixa-se mais claro quais os benefícios e
indenizações não devem fazer parte da base de
cálculo da contribuição patronal previdenciária (CPP),
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conferindo-se segurança jurídica, por um lado, e
evitando-se evasão fiscal, por outro.

..............................................................................
§ 4º A lei complementar poderá instituir outras fontes
destinadas a garantir a manutenção ou expansão da
seguridade social, desde que não tenham fato
gerador próprio dos impostos previstos nos artigos
155 e 156 discriminados nesta Constituição;
.............................................................................
(...)

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

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do
caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas
em razão da atividade econômica, da utilização
intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da
condição estrutural do mercado de trabalho, sendo
também autorizada a adoção de bases de cálculo
diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do
inciso I do caput.

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I, ‘a’,
do caput deste artigo poderão ter alíquotas
regressivas em razão direta da utilização intensiva de
mão de obra e da massa salarial, podendo ser
diferenciadas ainda em razão da atividade
econômica, do porte da empresa ou da condição
estrutural do mercado de trabalho.
...............................................................................

A vedação a fato gerador de impostos estaduais ou
municipais já previstos é fundamental para evitar que
nova contribuição se sobreponha a esses impostos já
existentes.
A combinação deste dispositivo com os §§ 16 e 17
permite evitar o aumento de carga tributária para
quem já contribui para o sistema da seguridade social.
Redação do § 9º para abarcar a proposta CPP versus
CPRB para marketplace.
Lei preverá alíquota mínima da tabela para setor de
serviços.

O modelo, a ser regulamentado por lei, propõe que
deve pagar menos tributo sobre a folha, o empresário,
empregador e empreendedor que emprega mais e
paga melhor os seus empregados. O salário médio, e
não apenas a massa salarial ou número de
empregados, é importante fator para medir a forma
como dado contribuinte tem se comportado e se está
estimulando o emprego no país, além de prestigiar um
modo racional para a utilização das forças de
trabalho.
A diminuição da alíquota (desoneração parcial) em
função desses indicadores, portanto: (i) promove e
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estimula a empregabilidade; (ii) diminui
informalidade; e (iii) reduz a pejotização.

a

Assim, aprimora o sistema ao invés de rompê-lo,
permitindo rápido ajuste às necessidades de
intervenção, refletindo na geração de emprego e na
economia mais rapidamente; E, por fim, mantém a
sustentabilidade do sistema da seguridade social,
com a diversidade de base de financiamento, e a
referibilidade com as relações de trabalho.
..............................................................................
§ 15. A lei determinará quais atividades econômicas,
intensivas na utilização de tecnologia, terão
substituição, total ou parcial, da contribuição incidente
na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita
ou o faturamento.

Ao se alcançar a receita da plataforma, que se
restringe ao valor da comissão por ela recebido
quando do desconto realizado, a exação atinge
exatamente a operação ocorrida, intermediação,
atividade econômica denotadora de riqueza nova,
cuja receita será base de cálculo da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta - CPRB.
Tal acréscimo de arrecadação permitirá a
manutenção dos atuais níveis de arrecadação em
razão da diminuição da carga tributária incidente
sobre a folha, mormente para as empresas que mais
empregam.
Essa redação tem por intento conferir fundamento de
validade constitucional à contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, prevista na Lei nº 12.546, de
2011, que poderá ser estendida para as empresas
que atuam por intermédio de plataformas digitais.

§ 16. A lei poderá permitir que as contribuições de que
trata o § 4º, devidamente pagas, sejam compensadas,

Dispositivo próprio para tratar da possibilidade de
compensação. Mais adequado do que prever a
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total ou parcialmente, com o montante devido das
contribuições de que trata o art. 195, I, ‘a’.

possibilidade de compensação com a possibilidade de
incidência no mesmo dispositivo (§ 4º).
A possibilidade de compensação reduz o impacto de
carga para as empresas que já contribuem mais para
o sistema da seguridade, alcançando menos, e
portanto trazendo para maior contribuição ao
financiamento da seguridade, as empresas que ou
contribuíam menos, ou estavam à margem dessa
contribuição, fosse por informalidade, fosse por
qualquer outro motivo.

§ 17. A lei poderá permitir que as contribuições de que
trata o § 4º, devidamente pagas por pessoa física,
sejam compensadas ou restituídas, total ou
parcialmente, com o montante devido do imposto de
que trata o art. 153, III.

Melhor, e muito mais fácil operacionalmente, do que a
compensação na contribuição social do trabalhador é
a compensação no seu próprio imposto de renda
pessoa física. Poderá ser feita na declaração de
ajuste anual do IRPF.

........................................................................” (NR).

A compensação no IRPF é operacionalmente mais
factível porque os informes bancários de final de ano
podem consolidar toda a movimentação financeira do
trabalhador, só precisando mais um campo no extrato
de informações financeiras que o banco entrega para
a pessoa física.
Ou seja, muito mais fácil para o banco e para a
pessoa, que pode controlar isso.

Art. 2º Acrescentam-se os arts. 115 a 119 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias:
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“Art. 115 do ADCT. Até que entre em vigor a lei de que
trata a alínea ‘a’ do inciso XII do § 2o do art. 155, a lei
estadual ou distrital poderá atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário do referido
imposto a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação.” (NR)

Regra temporal de transferência da competência para
previsão de responsabilidade tributária dos Estados e
DF para a lei complementar nacional.

“Art. 116 do ADCT. Cabe ao Senado Federal aprovar,
até 31 de dezembro de 2022, a resolução de que trata
o inciso IV-A do § 2º do art. 155.

Regra temporal de instituição das alíquotas internas
que busca dar efetividade ao comando do inciso IV-B
do § 2º do art. 155.

Parágrafo único. Enquanto os Estados ou Distrito
Federal não exercerem a competência prevista no
inciso IV-B do § 2º do art. 155, o enquadramento ali
previsto será implementado por resolução do Senado
Federal, de iniciativa de sua mesa diretora ou de um
terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta
de seus membros e publicada até 30 de junho do ano
posterior à promulgação desta emenda, com entrada
em vigor em 01º de janeiro de 2023.” (NR)
“Art. 117 do ADCT. Caberá ao Senado Federal
reduzir, gradualmente, em prazo não superior a cinco
anos, por meio de resolução, as alíquotas
interestaduais referidas no inciso IV do §2º do art. 155,
considerando relatórios anuais emitidos pelo órgão
previsto no inciso XIII do §2º do art. 155, visando
transferir a tributação do imposto para o destino.” (NR)

Comando para o Senado Federal, a partir dos estudos
elaborados pelo Comitê Gestor do ICMS, ir reduzindo
gradativamente a alíquota do Estado de origem
(alíquota interestadual), sem a necessidade de chegar
a 0%, de forma a mitigar a guerra fiscal entre os
Estados.
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“Art. 118 do ADCT. Na transição para o destino, nas
operações de serviço intermunicipais, o imposto
previsto no inciso III do art. 156 obedecerá a alíquota
do Município de destino; e o montante equivalente à
diferença entre a alíquota fixada no Município de
destino na forma do §5º e a alíquota mínima fixada na
forma do inciso I do §3º obedecerá o disposto a
seguir:

Regra de transição do ISS entre origem e destino

I – para o primeiro ano de referência municipal: 10%
(dez por cento) para o Município de destino e 90%
(noventa por cento) para o Município de origem;

Regra de transição do ISS entre origem e destino

Esta regra, juntamente com a explicitação da
ampliação da base de incidência do ISS, no inciso III
do art.156, e o compartilhamento de alíquota mitiga os
impactos de queda de receita de ISS para os
municípios que são mais exportadores do que
importadores de serviços.

II – para o segundo ano de referência municipal: 20%
(vinte por cento) para o Município de destino e 80%
(oitenta por cento) para o Município de origem;
III – para o terceiro ano de referência municipal: 30%
(trinta por cento) para o Município de destino e 70%
(setenta por cento) para o Município de origem;
IV – para o quarto ano de referência municipal: 40%
(quarenta por cento) para o Município de destino e
60% (sessenta por cento) para o Município de origem;
V – para o quinto ano de referência municipal: 50%
(cinquenta por cento) para o Município de destino e
50% (cinquenta por cento) para o Município de
origem;
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VI – para o sexto ano de referência municipal: 60%
(sessenta por cento) para o Município de destino e
40% (quarenta por cento) para o Município de origem;
VII – para o sétimo ano de referência municipal: 70%
(setenta por cento) para o Município de destino e 30%
(trinta por cento) para o Município de origem;
VIII – para o oitavo ano de referência municipal: 80%
(oitenta por cento) para o Município de destino e 20%
(vinte por cento) para o Município de origem;
IX – para o nono ano de referência municipal: 90%
(noventa por cento) para o Município de destino e 10%
(dez por cento) para o Município de origem.
§ 1º No décimo ano de referência municipal, e anos
seguintes, o montante equivalente à diferença entre a
alíquota fixada no Município de destino na forma do
§5º e a alíquota mínima fixada na forma do inciso I do
§3º será devido integralmente ao Município de
destino, conforme a respectiva legislação.

Regra de transição do ISS entre origem e destino

§ 2º Considera-se primeiro ano de referência
municipal:

Regra de transição do ISS entre origem e destino

I – O primeiro ano subsequente ao ano em que for
publicado o ato normativo do comitê gestor a que se
refere o §8º do art. 156 da Constituição, que
homologar a implantação ou adaptação do sistema de
controle, apuração, pagamento e repartição do
imposto referido no inciso III do art. 156 da

Regra de transição do ISS entre origem e destino
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Constituição, caso a publicação ocorra até 30 de
junho;
II – O segundo ano subsequente ao ano em que for
publicado o ato normativo do comitê gestor a que se
refere o §8º do art. 156 da Constituição, que
homologar a implantação ou adaptação do sistema de
controle, apuração, pagamento e repartição do
imposto referido no inciso III do art. 156 da
Constituição, caso a publicação ocorra após 30 de
junho.

Regra de transição do ISS entre origem e destino

§ 3º O disposto neste artigo e no § 6º do art. 156 não
se aplicam aos serviços em que o imposto não é
devido no local do estabelecimento prestador,
hipóteses atualmente previstas nos incisos I a XXII,
§§ 1º, 2º e 4º, do art. 3º da Lei Complementar nº 116,
de 31 de julho de 2003.” (NR).

Para os serviços em que o ISS já é devido 100% no
destino, não se aplicam as regras de repartição.

“Art. 119 do ADCT. A alíquota única municipal, nos
termos do § 5º do art. 156 da Constituição Federal,
será de 3,5 % (três inteiros e cinco décimos por cento)
enquanto a lei municipal não a fixar, respeitado o
disposto nas alíneas b e c do inciso III do art. 150 da
Constituição Federal.” (NR)

Alíquota de partida do ISS para os Municípios,
considerada uma provável alíquota média para a
grande maioria dos Municípios.

Art. 3º. Cabe:

Regra temporal de implementação do Comitê Gestor
do ICMS.

I- aos Estados e Distrito Federal:
a) em 15 (quinze) dias, contados da promulgação
desta emenda, aprovar o regimento interno do órgão
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de que trata o inciso XIII do §2º do art. 155, com
redação dada por esta emenda;
b) em 30 (trinta) dias, iniciar as atividades do órgão a
fim de atingir os objetivos previstos nas alíneas ‘a’ a
‘d’ do inciso XIII do §2º do art. 155, com redação dada
por esta emenda; e
c) aportar recursos orçamentários próprios, ainda que
a partir de suplementação de recursos, para suportar
a execução das atividades inicias do órgão e
desenvolvimento de sistemas no exercício da
promulgação desta emenda, até que o órgão tenha
autonomia financeira.
II - aos Municípios e ao Distrito Federal:
a) em 15 (quinze) dias, contados da promulgação
desta emenda, aprovar o regimento interno do órgão
de que trata o §8º do art. 156, com redação dada por
esta emenda;
b) em 30 (trinta) dias, iniciar as atividades do órgão a
fim de atingir os objetivos previstos nas alíneas ‘a’ a
‘c’ do §8º do art. 156, com redação dada por esta
emenda; e
c) aportar recursos orçamentários próprios, ainda que
a partir de suplementação de recursos, para suportar
a execução das atividades inicias do órgão e
desenvolvimento de sistemas no exercício da
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promulgação desta emenda, até que o órgão tenha
autonomia financeira.
Art. 4º Ficam revogados o inciso V do § 2º do art. 155
da Constituição, a alínea “e” do inciso XII do §2º do
art.155 da Constituição e o inciso III do § 3º do art. 156
da Constituição Federal.

Regra de revogação.

Art. 5º Fica revogado, em 1º de janeiro de 2023, o
inciso VIII do § 2º do art. 155 da Constituição.

Regra de revogação.

Art. 6º Entram em vigor na data da promulgação desta
emenda os seguintes dispositivos alterados ou
acrescentados por esta emenda: Art. 37, inciso XXII;
Art. 52; Art. 146, III, ‘e’ e §§ 1º e 2º; Art. 155, § 2º, IVA, IV-B, IV-C, VI; Art. 155, § 2º, XII, ‘a’, ‘g’, ‘j’ e ‘k’; Art.
155, § 2º, XIII, ‘a’ a ‘d’’; Art. 155, § 5º, Art. 156, com
suas alterações, Art. 195, I, ‘a’, Art. 195, §§ 4º, 9º, 15
a 17; e Arts. 115 a 119 do ADCT.

Regras de entrada em vigor.

Art. 7º O inciso IV-C do §2º do art. 155 e a alteração
do inciso IV do §4º do art.155 da Constituição Federal
terão sua eficácia contida até que nova lei
complementar, de que trata o inciso XII, seja editada.

Regras de entrada em vigor.

Art. 8º A nova redação dada ao § 9º do art. 195 da
Constituição,
nos
termos
desta
emenda
constitucional, estará sujeita a regime de transição,
definido em lei.

Regra de entrada em vigor.

Art. 9º Os incisos I, VII; e a alínea ‘i’ do inciso XII, todos
do § 2º do artigo 155 da Constituição, alterados ou

Regra de entrada em vigor.

139

TABELA SIMPLIFICA JÁ ISS, ICMS, PIS COFINS e DESONERAÇÃO FOLHA
Constituição Atual

SIMPLIFICA JÁ

Justificativa

acrescidos por esta emenda, entram em vigor em 01º
de janeiro de 2023.
Sala da Comissão, em
de
2022.

de

Senador __________________
___ de ________ de 2022
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14.2. Projeto de Lei Complementar do ISS (em vias de apresentação pela ABRASF)
14.3. Projeto de Lei Complementar do ICMS (IVA estadual) (a ser apresentado pelo COMSEFAZ)
14.4. Proposta de Projeto de Lei Corrigindo a Definição do Conceito de Insumo nos artigos 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, para Reduzir a
Maioria do Contencioso na PIS COFINS Não Cumulativa
Lei nº 10.637/2002
Art. 3º Do valor apurado na forma
do art. 2º a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em
relação a:

Lei nº 10.833/2003
Art. 3º Do valor apurado na forma
do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em
relação a:

I - bens adquiridos para revenda,
exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação
dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
a) no inciso III [III - auferidas pela
pessoa jurídica revendedora, na
revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida
da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária] do § 3o do
art. 1o desta Lei; e (Redação dada
pela Lei nº 11.727, de 2008).

I - bens adquiridos para revenda,
exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação
dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
a) no inciso III [III - auferidas pela
pessoa jurídica revendedora, na
revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida
da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária] do § 3o do
art. 1o desta Lei; e (Redação dada
pela Lei nº 11.727, de 2008)

SIMPLIFICA JÁ
Art. 3º Do valor apurado na forma do
art. 2º a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em
relação a bens e serviços relacionados
ao desenvolvimento da atividade
empresarial, incluindo-se quaisquer
bens ou serviços que constem como
custo ou despesa operacional, a não ser
nos casos que a presente lei exclua.

Justificativa
Regra geral que segue a lógica, do
ponto de vista econômico e
jurídico, de que toda e qualquer
operação envolvida na atividade
empresarial, e que contribua direta
ou indiretamente para a formação
dessa receita, seja passível de
creditamento.
Pela redundância, abrangido pela
regra geral do art. 3º, caput.
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b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta
Lei; (Redação dada pela Lei nº
11.787, de 2008)

II - bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação
dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
III - (VETADO)

Lei nº 10.833/2003
b) nos §§ 1º [§ 1o Excetua-se do
disposto no caput deste artigo a
receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que
devem aplicar as alíquotas
previstas:] e 1o-A [§ 1o-A.
Excetua-se do disposto no caput
deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores, importadores ou
distribuidores com a venda de
álcool, inclusive para fins
carburantes, à qual se aplicam as
alíquotas previstas no caput e no §
4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27
de novembro de 1998.] do art. 2o
desta Lei; (Redação dada pela lei nº
11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação
dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumidas nos

SIMPLIFICA JÁ

Justificativa

Pela redundância, abrangido pela
regra geral do art. 3º, caput.

Art. 3º ...................................................

Para deixar claro que a energia
elétrica consumida dá direito a
crédito.
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Lei nº 10.833/2003
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(Redação dada pela Lei nº 11.488,
de 2007)

IV – aluguéis de prédios, máquinas
e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da
empresa;

IV - aluguéis de prédios, máquinas
e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da
empresa;

V - valor das contraprestações de
operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica, exceto
de optante pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES; (Redação dada pela Lei
nº 10.865, de 2004)

V - valor das contraprestações de
operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica, exceto
de optante pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES; (Redação dada pela Lei
nº 10.865, de 2004)

VI - máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros
ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na

VI - máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros,
ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na

SIMPLIFICA JÁ
Parágrafo único. Também haverá
direito a creditamento da Contribuição
nas operações que envolvam:
.........................................................
IX - energia sob qualquer forma
consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, bem como alugueis e
arrendamentos mercantis incorridos;
..........................................................
Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
.........................................................
II - aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos pagos a pessoa física, ou,
ainda que pagos a pessoa jurídica, não
sejam relacionados à atividade
empresarial;
Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
.........................................................
VI - valor das contraprestações de
operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte SIMPLES; (Redação dada pela Lei nº
10.865, de 2004).
Art. 3º ...................................................
Parágrafo único. Também haverá
direito a creditamento da Contribuição
nas operações que envolvam:
.........................................................

Justificativa
Inciso IX na 10.637/02

Aprimoramento da redação de
forma a deixar mais claro, no
tocante a aluguel, o que gera e o
que não gera crédito.

Primeira parte do inciso V das Leis
nº 10.637 de 2002 e 10.833 de
2003, pela redundância, abrangida
pela regra geral do art. 3º, caput.
Segunda parte (Simples Nacional),
trata-se de delimitação, e portanto
transferida para o dispositivo que
trata das vedações ao creditamento.
Pela redundância, abrangido pela
regra geral do art. 3º, caput.
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Lei nº 10.637/2002
prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

Lei nº 10.833/2003
prestação de serviços;(Redação
dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

VII - edificações e benfeitorias em
imóveis de terceiros, quando o
custo, inclusive de mão-de-obra,
tenha sido suportado pela locatária;

VII - edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da
empresa;

VIII - bens recebidos em
devolução, cuja receita de venda
tenha integrado faturamento do mês
ou de mês anterior, e tributada
conforme o disposto nesta Lei.

VIII - bens recebidos em devolução
cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de
mês anterior, e tributada conforme o
disposto nesta Lei;

IX - energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei nº 11.488,
de 2007)

SIMPLIFICA JÁ
XII - máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços;
..........................................................
Art. 3º ...................................................
Parágrafo único. Também haverá
direito a creditamento da Contribuição
nas operações que envolvam:
.........................................................
XIII - edificações e benfeitorias em
imóveis de terceiros, relacionados à
atividade empresarial do contribuinte,
inclusive quando o custo, ainda que de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela
locatária;” (NR)
..........................................................
Art.3º, parágrafo único. Também terão
direito a creditamento da contribuição:
..........................................................
VII - bens recebidos em devolução,
cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior,
e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
..........................................................”
Art. 3º ...................................................
Parágrafo único. Também haverá
direito a creditamento da Contribuição
nas operações que envolvam:
.........................................................

Justificativa

Aprimoramento da redação de
forma a deixar mais claro, no
tocante a edificações e benfeitorias,
o que gera e o que não gera crédito.

Para deixar claro que esta situação
dá direito a crédito.

Para deixar claro que a energia
elétrica consumida dá direito a
crédito.
Corresponde também ao inciso III
do art. 3º na 10.833/03.
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Lei nº 10.833/2003

SIMPLIFICA JÁ
IX - energia sob qualquer forma
consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, bem como alugueis e
arrendamentos mercantis incorridos;
.........................................................

IX - armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou X - vale-transporte, vale-refeição ou Art.3º, parágrafo único. Também terão
vale-alimentação, fardamento ou
vale-alimentação, fardamento ou
direito a creditamento da contribuição:
uniforme fornecidos aos
uniforme fornecidos aos
.........................................................
empregados por pessoa jurídica que empregados por pessoa jurídica que IV – vale-transporte, vale-refeição ou
explore as atividades de prestação
explore as atividades de prestação
vale-alimentação fornecidos aos
de serviços de limpeza, conservação de serviços de limpeza, conservação empregados;
e manutenção. (Incluído pela Lei nº e manutenção. (Incluído pela Lei nº ..........................................................”
11.898, de 2009)
11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo
XI - bens incorporados ao ativo
Art.3º, parágrafo único. Também terão
intangível, adquiridos para
intangível, adquiridos para
direito a creditamento da contribuição:
utilização na produção de bens
utilização na produção de bens
.........................................................
destinados a venda ou na prestação destinados a venda ou na prestação
XI – bens incorporados ao ativo
de serviços. (Incluído pela Lei nº
de serviços. (Incluído pela Lei nº
intangível.
12.973, de 2014)
12.973, de 2014)
.........................................................
CÁLULO DO CRÉDITO
§ 1º O crédito será determinado
§ 1o Observado o disposto no § 15
Art. 3º-B O crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota
deste artigo, o crédito será
mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art. 2º desta
determinado mediante a aplicação
prevista no caput do art. 2º desta Lei
Lei sobre o valor: (Redação dada
da alíquota prevista no caput do art. sobre o valor dos bens e serviços de que
pela Lei nº 10.865, de 2004)
2o desta Lei sobre o valor:
tratam o art. 3º, caput, e seu parágrafo
(Redação dada pela Lei nº 11.727,
único.
de 2008)
I - dos itens mencionados nos
I - dos itens mencionados nos
Art. 3º ...............................................
incisos I e II do caput, adquiridos
incisos I {I - bens adquiridos para
no mês;
revenda, exceto em relação às

Justificativa

Pela redundância, abrangido pela
regra geral do art. 3º, caput.
Para deixar claro que esta situação
dá direito a crédito.

Para deixar claro que os bens
incorporados ao ativo intangível
dão direito a crédito.

Para deixar claro que os bens ali
descritos dão direito a crédito.
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Lei nº 10.833/2003
mercadorias e aos produtos
referidos: a) no inciso III [III auferidas pela pessoa jurídica
revendedora, na revenda de
mercadorias em relação às quais a
contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;] do § 3o do art.
1o desta Lei; e b) nos §§ 1º [§ 1o
Excetua-se do disposto no caput
deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores,
que devem aplicar as alíquotas
previstas: (...)] e 1o-A [§ 1o-A.
Excetua-se do disposto no caput
deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores, importadores ou
distribuidores com a venda de
álcool, inclusive para fins
carburantes, à qual se aplicam as
alíquotas previstas no caput e no §
4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27
de novembro de 1998.] do art. 2o
desta Lei;} e II [II - bens e serviços,
utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação

SIMPLIFICA JÁ
Parágrafo único. Também haverá
direito a creditamento da Contribuição
nas operações que envolvam:
..........................................................
IX - energia sob qualquer forma
consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, bem como alugueis e
arrendamentos mercantis incorridos;
...........................................................

Justificativa
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II - dos itens mencionados nos
incisos IV [IV – aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;], V [V valor das contraprestações de
operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica, exceto
de optante pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES;] e IX [IX - energia
elétrica e energia térmica, inclusive
sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa
jurídica.] do caput, incorridos no
mês; (Redação dada pela Lei nº
10.684, de 30.5.2003)
III - dos encargos de depreciação e
amortização dos bens mencionados
nos incisos VI, VII e XI do caput,
incorridos no mês; (Redação dada
pela Lei nº 12.973, de 2014)

Lei nº 10.833/2003
ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi] do caput, adquiridos
no mês;
II - dos itens mencionados nos
incisos III [III - energia elétrica e
energia térmica, inclusive sob a
forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa
jurídica;] a V [V - valor das
contraprestações de operações de
arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES;] e IX
[IX - armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.]
do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e
amortização dos bens mencionados
nos incisos VI [VI - máquinas,
equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação
de serviços;], VII [VII - edificações
e benfeitorias em imóveis próprios

SIMPLIFICA JÁ

Justificativa

Art. 3º ...............................................
Parágrafo único. Também haverá
direito a creditamento da Contribuição
nas operações que envolvam:
..........................................................
IX - energia sob qualquer forma
consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, bem como alugueis e
arrendamentos mercantis incorridos;
...........................................................

Para deixar claro que os bens ali
descritos dão direito a crédito.

Art. 3º ...............................................
Parágrafo único. Também haverá
direito a creditamento da Contribuição
nas operações que envolvam:
...........................................................
X - encargos de depreciação e
amortização dos bens incorporados ao
ativo imobilizado incorridos;
XI – bens incorporados ao ativo
intangível.
...........................................................

Para deixar claro que os bens ali
descritos dão direito a crédito.

147

TABELA SIMPLIFICA JÁ ISS, ICMS, PIS COFINS e DESONERAÇÃO FOLHA
Lei nº 10.637/2002

IV - dos bens mencionados no
inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.

Lei nº 10.833/2003
ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;] e XI [XI bens incorporados ao ativo
intangível, adquiridos para
utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação
de serviços.] do caput, incorridos no
mês; (Redação dada pela Lei nº
12.973, de 2014)
IV - dos bens mencionados no
inciso VIII [VIII - bens recebidos
em devolução cuja receita de venda
tenha integrado faturamento do mês
ou de mês anterior, e tributada
conforme o disposto nesta Lei;] do
caput, devolvidos no mês.

§ 2º Não dará direito a crédito o
valor: (Redação dada pela Lei nº
10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa
física; e (Incluído pela Lei nº
10.865, de 2004)

§ 2o Não dará direito a crédito o
valor: (Redação dada pela Lei nº
10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa
física; e (Incluído pela Lei nº
10.865, de 2004)

II - da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela

II - da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela

SIMPLIFICA JÁ

Art.3º, parágrafo único. Também terão
direito a creditamento da contribuição:
.........................................................
VII - bens recebidos em devolução,
cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior,
e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
..........................................................
Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
.........................................................
Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
.........................................................
III - mão-de-obra paga a pessoa física;
Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
.........................................................
IV- aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, alíquota
zero ou não incidência;

Justificativa

Para deixar claro que os bens ali
descritos dão direito a crédito.

Trata-se de delimitação, e portanto
transferida para o dispositivo que
trata das vedações ao creditamento.
Trata-se de delimitação, e portanto
transferida para o dispositivo que
trata das vedações ao creditamento.
Aprimoramento da redação.
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contribuição. (Incluído pela Lei nº
10.865, de 2004)
§ 3º O direito ao crédito aplica-se,
exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas
incorridos, pagos ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos
e aos custos e despesas incorridos a
partir do mês em que se iniciar a
aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.

Lei nº 10.833/2003
SIMPLIFICA JÁ
contribuição. (Incluído pela Lei nº
10.865, de 2004)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se,
exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos,
pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos
e aos custos e despesas incorridos a
partir do mês em que se iniciar a
aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em
Art. 3º ..............................................
determinado mês poderá sê-lo nos
Parágrafo único. Também haverá
meses subseqüentes.
direito a creditamento da Contribuição
nas operações que envolvam:
..........................................................
VI – bens e serviços, nos termos do
caput do art. 3º, ainda que adquiridos
em meses anteriores;
..........................................................
§ 5o (VETADO)
§ 5º (Revogado pela Lei nº 10.925,
§ 6o (VETADO)
de 2004)
§ 6º (Revogado pela Lei nº 10.925,
de 2004)
§ 7o Na hipótese de a pessoa
§ 7o Na hipótese de a pessoa
Art. 3º-B ..........................................
jurídica sujeitar-se à incidência não- jurídica sujeitar-se à incidência não- § 1º Na hipótese de a pessoa jurídica
cumulativa da contribuição para o
cumulativa da COFINS, em relação sujeitar-se à incidência não-cumulativa
PIS/Pasep, em relação apenas a
apenas à parte de suas receitas, o
da Contribuição em relação apenas a
parte de suas receitas, o crédito será crédito será apurado,
parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em
exclusivamente, em relação aos
apurado, exclusivamente, em relação
relação aos custos, despesas e
custos, despesas e encargos
aos custos, despesas e encargos
encargos vinculados a essas
vinculados a essas receitas.
vinculados a essas receitas.

Justificativa
Pela redundância, abrangido pela
regra geral do art. 3º, caput.

Aprimoramento da redação.

Reordenamento do dispositivo.
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receitas. (Vide Lei nº 10.865, de
2004)
§ 8o Observadas as normas a serem
editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas
e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério
da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em
relação aos custos, por meio de
sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a
escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicandose aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa
e a receita bruta total, auferidas em
cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa
jurídica será aplicado
consistentemente por todo o anocalendário, observadas as normas a

Lei nº 10.833/2003
§ 8o Observadas as normas a serem
editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas
e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério
da pessoa jurídica, pelo método de:

SIMPLIFICA JÁ
..........................................................

Art. 3º-B ..........................................
§ 2º Observadas as normas a serem
editadas pela Secretaria Especial da
Receita Federal, no caso de custos,
despesas e encargos vinculados às
receitas referidas no § 1º e àquelas
submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da
pessoa jurídica, pelo método de:
.........................................................
I - apropriação direta, inclusive em
Art. 3º-B ..........................................
relação aos custos, por meio de
§ 2º ..................................................
sistema de contabilidade de custos
I - apropriação direta, inclusive em
integrada e coordenada com a
relação aos custos, por meio de sistema
escrituração; ou
de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; ou
.........................................................
II - rateio proporcional, aplicandoArt. 3º-B ..........................................
se aos custos, despesas e encargos
§ 2º ..................................................
comuns a relação percentual
II - rateio proporcional, aplicando-se
existente entre a receita bruta sujeita aos custos, despesas e encargos comuns
à incidência não-cumulativa e a
a relação percentual existente entre a
receita bruta total, auferidas em
receita bruta sujeita à incidência nãocada mês.
cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.
.........................................................
§ 9o O método eleito pela pessoa
Art. 3º-B .........................................
jurídica para determinação do
§ 3º O método eleito pela pessoa
crédito, na forma do § 8o, será
jurídica para determinação do crédito,
aplicado consistentemente por todo na forma do § 8o, será aplicado
o ano-calendário e, igualmente,
consistentemente por todo o ano-

Justificativa
Reordenamento do dispositivo.

Reordenamento do dispositivo.

Reordenamento do dispositivo.

Reordenamento do dispositivo.
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serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.

Lei nº 10.833/2003
adotado na apuração do crédito
relativo à contribuição para o
PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem
editadas pela Secretaria da Receita
Federal.

§ 10 (Revogado pela Lei nº 10.925,
de 2004)

§ 10. O valor dos créditos apurados
de acordo com este artigo não
constitui receita bruta da pessoa
jurídica, servindo somente para
dedução do valor devido da
contribuição.
§ 11 (Revogado pela Lei nº 10.925,
de 2004)
§ 12 (Revogado pela Lei nº 10.925,
de 2004)

§ 11 (Revogado pela Lei nº 10.925,
de 2004)
§ 12. Ressalvado o disposto no § 2o
deste artigo [mão de obra pessoa
física] e nos §§ 1o a 3o do art. 2o
desta Lei [diversas alíquotas
exceções à alíquota de 1,65%], na
aquisição de mercadoria produzida
por pessoa jurídica estabelecida na
Zona Franca de Manaus, consoante
projeto aprovado pelo Conselho de
Administração da Superintendência
da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, o crédito será
determinado mediante a aplicação
da alíquota de 1% (um por cento) e,
na situação de que trata a alínea b
do inciso II do § 4o do art. 2o []
desta Lei, mediante a aplicação da
alíquota de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por

SIMPLIFICA JÁ
calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à
Contribuição não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas
pela Secretaria Especial da Receita
Federal.
..........................................................
Art. 3º-B ..........................................
§ 4º O valor dos créditos apurados de
acordo com este artigo não constitui
receita bruta da pessoa jurídica,
servindo somente para dedução do
valor devido da contribuição.” (NR)
Art. 3º-B ..........................................
§ 6º Ressalvado o disposto nos §§ 1º a
3º do art. 2º da Lei nº 10.637, na
aquisição de mercadoria produzida por
pessoa jurídica estabelecida na Zona
Franca de Manaus, consoante projeto
aprovado pelo Conselho de
Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA,
o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota de 1% (um por
cento) e, na situação de que trata a
alínea b do inciso II do § 4o do art. 2º
desta Lei, mediante a aplicação da
alíquota de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento).
..........................................................

Justificativa

Reordenamento do dispositivo.
Não há correspondente na Lei nº
10.637/02.
Sendo criado também para a
PIS/PASEP.

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 17 do art. 3º na
10.833/03.
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cento). (Redação dada pela Lei nº
11.307, de 2006)
§ 13. Não integram o valor das
máquinas, equipamentos e outros
bens fabricados para incorporação
ao ativo imobilizado na forma do
inciso VI do caput deste artigo os
custos de que tratam os incisos do §
2o [§ 2o Não dará direito a crédito
o valor: (Redação dada pela Lei nº
10.865, de 2004); I - de mão-deobra paga a pessoa física; e
(Incluído pela Lei nº 10.865, de
2004); II - da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, inclusive no caso
de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei nº
10.865, de 2004)] deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.196, de
2005)

Lei nº 10.833/2003

SIMPLIFICA JÁ
Art. 3º-B ..........................................
§ 14. Não integram o valor das
máquinas, equipamentos e outros bens
fabricados para incorporação ao ativo
imobilizado na forma do inciso XII do
parágrafo único do artigo 3º, os custos
de que tratam os incisos III e IV do
artigo 3º-A.
..........................................................

§ 13. Deverá ser estornado o crédito
da COFINS relativo a bens
adquiridos para revenda ou
utilizados como insumos na
prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, que tenham
sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados,

Justificativa
Reordenamento do dispositivo.
Aprimoramento de redação.
Corresponde também ao § 21 do
art. 3º na 10.833/03.

Art. 3º-B ..........................................
Reordenamento do dispositivo.
§ 5º Deverá ser estornado o crédito da
Contribuição relativo a bens adquiridos
para revenda ou utilizados na prestação
de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda,
que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos
em sinistro ou, ainda, empregados em
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§ 14. (Vide Medida Provisória nº
413, de 2008).

§ 15. O disposto no § 12 deste
artigo também se aplica na hipótese
de aquisição de mercadoria
produzida por pessoa jurídica
estabelecida nas Áreas de Livre
Comércio de que tratam as Leis nos
7.965, de 22 de dezembro de 1989,

Lei nº 10.833/2003
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destruídos em sinistro ou, ainda,
outros produtos que tenham tido a
empregados em outros produtos que mesma destinação.
tenham tido a mesma destinação.
..........................................................
(Incluído pela Lei nº 10.865, de
2004)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte
poderá calcular o crédito de que
trata o inciso III do § 1o [III - dos
encargos de depreciação e
amortização dos bens mencionados
nos incisos VI, VII e XI do caput,
incorridos no mês; (Redação dada
pela Lei nº 12.973, de 2014)] deste
artigo, relativo à aquisição de
máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no
prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas
referidas no caput do art. 2o desta
Lei sobre o valor correspondente a
1/48 (um quarenta e oito avos) do
valor de aquisição do bem, de
acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
(Incluído pela Lei nº 10.865, de
2004)
Art. 3º-B ..........................................
§ 7º O disposto no § 6º também se
aplica na hipótese de aquisição de
mercadoria produzida por pessoa
jurídica estabelecida nas Áreas de Livre
Comércio de que tratam as Leis nos
7.965, de 22 de dezembro de 1989,

Justificativa

Excluída a opção, mantendo-se
apenas a previsão do art. 3º, § 1º,
III - dos encargos de depreciação e
amortização dos bens mencionados
nos incisos VI [VI - máquinas,
equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação
de serviços;], VII [VII - edificações
e benfeitorias em imóveis próprios
ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;] e XI [XI bens incorporados ao ativo
intangível, adquiridos para
utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação
de serviços.] do caput, incorridos
no mês; (Redação dada pela Lei nº
12.973, de 2014)
Reordenamento do dispositivo.
Corresponde também ao § 23 do
art. 3º na 10.833/03.
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8.210, de 19 de julho de 1991, e
8.256, de 25 de novembro de 1991,
o art. 11 da Lei no 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e a Lei no
8.857, de 8 de março de 1994.
(Incluído pela Lei nº 11.945, de
2009).

Lei nº 10.833/2003

SIMPLIFICA JÁ
8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256,
de 25 de novembro de 1991, o art. 11
da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de
1991, e a Lei no 8.857, de 8 de março
de 1994.
.........................................................

§ 15. O crédito, na hipótese de
aquisição, para revenda, de papel
imune a impostos de que trata o art.
150, inciso VI, alínea d da
Constituição Federal, quando
destinado à impressão de
periódicos, será determinado
mediante a aplicação da alíquota
prevista no § 2o do art. 2o desta
Lei. (Incluído pela Lei nº 10.865, de
2004)

Art. 3º-B ..........................................
§ 9º O crédito, na hipótese de aquisição,
para revenda, de papel imune a
impostos de que trata o art. 150, inciso
VI, alínea d da Constituição Federal,
quando destinado à impressão de
periódicos, será determinado mediante
a aplicação da alíquota de 0,7%.
..........................................................

Reordenamento do dispositivo.
Só existia para a COFINS. Está
sendo criada para a PIS também,
com alíquota de 0,7%.

Art. 3º-B ..........................................
§ 8º Ressalvado o disposto nos §§ 1º a
3º do art. 2º desta Lei, na hipótese de
aquisição de mercadoria revendida por
pessoa jurídica comercial estabelecida
nas Áreas de Livre Comércio referidas
no item anterior, o crédito será
determinado mediante a aplicação da
alíquota de 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento).
.........................................................

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 24 do art. 3º na
10.833/03.

§ 16. Ressalvado o disposto no § 2o
deste artigo e nos §§ 1o a 3o do art.
2o desta Lei, na hipótese de
aquisição de mercadoria revendida
por pessoa jurídica comercial
estabelecida nas Áreas de Livre
Comércio referidas no § 15, o
crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota de 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por
cento). (Incluído pela Lei nº 11.945,
de 2009).
§ 16. Opcionalmente, o sujeito
passivo poderá calcular o crédito de
que trata o inciso III do § 1o deste
artigo, relativo à aquisição de

Justificativa

Opção removida, aplicando-se a
regra geral, com vistas a conferir
simplificação e uniformização das
regras da PIS e a da COFINS.
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embalagens de vidro retornáveis
classificadas no código 7010.90.21
da Tipi, destinadas ao ativo
imobilizado, de acordo com
regulamentação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, no prazo
de 12 (doze) meses, à razão de 1/12
(um doze avos). (Redação dada pela
Lei nº 13.097, de 2015)
I - (revogado); (Redação dada pela
Lei nº 13.097, de 2015)
II - (revogado); (Redação dada
pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 17. No cálculo do crédito de que
tratam os incisos do caput, poderão
ser considerados os valores
decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso III do
caput do art. 184 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976. (Incluído
pela Lei nº 12.973, de 2014)
§ 17. Ressalvado o disposto no § 2o
deste artigo e nos §§ 1o a 3o do art.
2o desta Lei, na aquisição de
mercadoria produzida por pessoa
jurídica estabelecida na Zona
Franca de Manaus, consoante
projeto aprovado pelo Conselho de
Administração da Superintendência
da Zona Franca de Manaus
(Suframa), o crédito será
determinado mediante a aplicação
da alíquota: (Redação dada pela Lei
nº 12.507, de 2011)

SIMPLIFICA JÁ

Art. 3º-B ...........................................
§ 11. No cálculo do crédito de que trata
o caput, poderão ser considerados os
valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso III do
caput do art. 184 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
...........................................................
Art. 3º-B ..........................................
§ 6º Ressalvado o disposto nos §§ 1º a
3º do art. 2º desta Lei, na aquisição de
mercadoria produzida por pessoa
jurídica estabelecida na Zona Franca de
Manaus, consoante projeto aprovado
pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa), o crédito será
determinado mediante a aplicação da
alíquota:
..........................................................

Justificativa

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 25 do art. 3º na
10.833/03.

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 12 do art. 3º na
10.637/02.
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I - de 5,60% (cinco inteiros e
sessenta centésimos por cento), nas
operações com os bens referidos no
inciso VI do art. 28 da Lei no
11.196, de 21 de novembro de
2005; (Incluído pela Lei nº 12.507,
de 2011)
II - de 7,60% (sete inteiros e
sessenta centésimos por cento), na
situação de que trata a alínea “b” do
inciso II do § 5o do art. 2o desta
Lei; e (Incluído pela Lei nº 12.507,
de 2011)
III - de 4,60% (quatro inteiros e
sessenta centésimos por cento), nos
demais casos. (Incluído pela Lei nº
12.507, de 2011)

§ 18. O disposto nos incisos VI e
VII do caput não se aplica no caso
de bem objeto de arrendamento
mercantil, na pessoa jurídica
arrendatária. (Incluído pela Lei nº
12.973, de 2014)
§ 18. No caso de devolução de
vendas efetuadas em períodos
anteriores, o crédito calculado
mediante a aplicação da alíquota
incidente na venda será apropriado
no mês do recebimento da
devolução. (Redação dada pela Lei
nº 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
§ 19. Para fins do disposto nos
incisos VI e VII do caput [VI -

SIMPLIFICA JÁ
I - de 5,60% (cinco inteiros e sessenta
centésimos por cento), nas operações
com os bens referidos no inciso VI do
art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005;

Justificativa

II - de 7,60% (sete inteiros e sessenta
centésimos por cento), na situação de
que trata a alínea “b” do inciso II do §
5o do art. 2o desta Lei; e
III - de 4,60% (quatro inteiros e
sessenta centésimos por cento), nos
demais casos.
Art. 3º-A ...........................................
X - bem objeto de arrendamento
mercantil, na pessoa jurídica
arrendatária, nas hipóteses dos incisos
XII e XIII do parágrafo único do art. 3º.

Corresponde ao § 26 do art. 3º da
Lei nº 10.833/03.

Art. 3º-B ...........................................
§ 10. No caso de devolução de vendas
efetuadas em períodos anteriores, o
crédito calculado mediante a aplicação
da alíquota incidente na venda será
apropriado no mês do recebimento da
devolução.
...........................................................

Reordenamento do dispositivo.
Criado o dispositivo
correspondente para a PIS.

Reordenamento do dispositivo.
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máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros
ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na
prestação de serviços; VII edificações e benfeitorias em
imóveis de terceiros, quando o
custo, inclusive de mão-de-obra,
tenha sido suportado pela
locatária;], fica vedado o desconto
de quaisquer créditos calculados em
relação a: (Incluído pela Lei nº
12.973, de 2014)
I - encargos associados a
empréstimos registrados como
custo na forma da alínea “b” do §
1o do art. 17 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977;
e (Incluído pela Lei nº 12.973, de
2014)

II - custos estimados de
desmontagem e remoção do
imobilizado e de restauração do
local em que estiver situado.
(Incluído pela Lei nº 12.973, de
2014)

Lei nº 10.833/2003

SIMPLIFICA JÁ

Justificativa
Corresponde ao § 27 da Lei nº
10.833/03.

“Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
...........................................................
VI - para fins do disposto nos incisos
XII e XIII do parágrafo único do art. 3º:
a - encargos associados a empréstimos
registrados como custo na forma da
alínea “b” do § 1o do art. 17 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977; e
...........................................................
“Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
...........................................................
VI - para fins do disposto nos incisos
XII e XIII do parágrafo único do art. 3º:
...........................................................
b - custos estimados de desmontagem e
remoção do imobilizado e de

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 27 da Lei nº
10.833/03.

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 27 da Lei nº
10.833/03.
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§ 19. A empresa de serviço de
transporte rodoviário de carga que
subcontratar serviço de transporte
de carga prestado por: (Incluído
pela Lei nº 11.051, de 2004)
I – pessoa física, transportador
autônomo, poderá descontar, da
Cofins devida em cada período de
apuração, crédito presumido
calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses
serviços; (Incluído pela Lei nº
11.051, de 2004)
II - pessoa jurídica transportadora,
optante pelo SIMPLES, poderá
descontar, da Cofins devida em
cada período de apuração, crédito
calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses
serviços. (Incluído pela Lei nº
11.051, de 2004) (Vigência)
§ 20. No cálculo dos créditos a que
se referem os incisos VI e VII do
caput, não serão computados os
ganhos e perdas decorrentes de
avaliação de ativo com base no
valor justo. (Incluído pela Lei nº
12.973, de 2014)

SIMPLIFICA JÁ
restauração do local em que estiver
situado;
..........................................................
Art. 3º-B ..........................................
§ 13. A empresa de serviço de
transporte rodoviário de carga que
subcontratar serviço de transporte de
carga prestado por:
I – pessoa física, transportador
autônomo, poderá descontar, da Cofins
devida em cada período de apuração,
crédito presumido calculado sobre o
valor dos pagamentos efetuados por
esses serviços;

Reordenamento do dispositivo.
Criado o dispositivo
correspondente para a PIS.

II - pessoa jurídica transportadora,
optante pelo SIMPLES, poderá
descontar, da Cofins devida em cada
período de apuração, crédito calculado
sobre o valor dos pagamentos efetuados
por esses serviços.
Art. 3º-B ..........................................
§ 12. No cálculo dos créditos a que se
referem os incisos XII e XIII do
parágrafo único do art. 3º, não serão
computados os ganhos e perdas
decorrentes de avaliação de ativo com
base no valor justo.
..........................................................

§ 20. Relativamente aos créditos
referidos no § 19 deste artigo, seu

Justificativa

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 28 da Lei nº
10.833/03.

Retirado, com intuito de
simplificação e segurança jurídica.
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montante será determinado
mediante aplicação, sobre o valor
dos mencionados pagamentos, de
alíquota correspondente a 75%
(setenta e cinco por cento) daquela
constante do art. 2o desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de
2004)

§ 21. Na execução de contratos de
concessão de serviços públicos, os
créditos gerados pelos serviços de
construção, recuperação, reforma,
ampliação ou melhoramento de
infraestrutura, quando a receita
correspondente tiver contrapartida
em ativo intangível, representativo
de direito de exploração, ou em
ativo financeiro, somente poderão
ser aproveitados, no caso do ativo
intangível, à medida que este for
amortizado e, no caso do ativo
financeiro, na proporção de seu
recebimento, excetuado, para
ambos os casos, o crédito previsto
no inciso VI do caput. (Incluído
pela Lei nº 12.973, de 2014)
§ 21. Não integram o valor das
máquinas, equipamentos e outros
bens fabricados para incorporação
ao ativo imobilizado na forma do
inciso VI do caput deste artigo os
custos de que tratam os incisos do §

SIMPLIFICA JÁ

Art. 3º-B ..........................................
§ 15. Na execução de contratos de
concessão de serviços públicos, os
créditos gerados pelos serviços de
construção, recuperação, reforma,
ampliação ou melhoramento de
infraestrutura, quando a receita
correspondente tiver contrapartida em
ativo intangível, representativo de
direito de exploração, ou em ativo
financeiro, somente poderão ser
aproveitados, no caso do ativo
intangível, à medida que este for
amortizado e, no caso do ativo
financeiro, na proporção de seu
recebimento, excetuado, para ambos os
casos, o crédito previsto no inciso XII
do parágrafo único do art. 3º;
.........................................................
Art. 3º-B ..........................................
§ 14. Não integram o valor das
máquinas, equipamentos e outros bens
fabricados para incorporação ao ativo
imobilizado na forma do inciso XII do
parágrafo único do artigo 3º, os custos

Justificativa

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 29 da Lei nº
10.833/03.

Reordenamento do dispositivo.
Aprimoramento de redação.
Corresponde também ao § 13 do
art. 3º na Lei nº 10.637/02.
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§ 22. O disposto no inciso XI do
caput não se aplica ao ativo
intangível referido no § 21.
(Incluído pela Lei nº 12.973, de
2014)

Lei nº 10.833/2003
2o deste artigo.(Incluído dada pela
Lei nº 11.196, de 2005)
§ 22. (Vide Medida Provisória nº
413, de 2008).

§ 23. O disposto no § 17 deste
artigo também se aplica na hipótese
de aquisição de mercadoria
produzida por pessoa jurídica
estabelecida nas Áreas de Livre
Comércio de que tratam as Leis nºs
7.965, de 22 de dezembro de 1989,
8.210, de 19 de julho de 1991, e
8.256, de 25 de novembro de 1991,
o art. 11 da Lei no 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e a Lei no
8.857, de 8 de março de 1994.
(Incluído pela Lei nº 11.945, de
2009).
§ 24. Ressalvado o disposto no §
2o deste artigo e nos §§ 1o a 3o do
art. 2o desta Lei, na hipótese de
aquisição de mercadoria revendida
por pessoa jurídica comercial
estabelecida nas Áreas de Livre
Comércio referidas no § 23 deste
artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota de
3% (três por cento). (Incluído pela
Lei nº 11.945, de 2009).

SIMPLIFICA JÁ
de que tratam os incisos III e IV do
artigo 3º-A.
..........................................................
Art. 3º-B ..........................................
§ 16. O disposto no inciso XI do
parágrafo único do art. 3º não se aplica
ao ativo intangível referido no § 15.
..........................................................
Art. 3º-B ..........................................
§ 7º O disposto no § 6º também se
aplica na hipótese de aquisição de
mercadoria produzida por pessoa
jurídica estabelecida nas Áreas de Livre
Comércio de que tratam as Leis nos
7.965, de 22 de dezembro de 1989,
8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256,
de 25 de novembro de 1991, o art. 11
da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de
1991, e a Lei no 8.857, de 8 de março
de 1994.
.........................................................
Art. 3º-B ..........................................
§ 8º Ressalvado o disposto nos §§ 1º a
3º do art. 2o desta Lei, na hipótese de
aquisição de mercadoria revendida por
pessoa jurídica comercial estabelecida
nas Áreas de Livre Comércio referidas
no § 7º deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da
alíquota de 3% (três por cento).
..........................................................

Justificativa

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 30 da Lei nº
10.833/03.
Reordenamento do dispositivo.
Corresponde também ao § 23 do
art. 3º na 10.637/02.

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 16 do art. 3º na
10.637/02.
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Lei nº 10.833/2003
§ 25. No cálculo do crédito de que
tratam os incisos do caput, poderão
ser considerados os valores
decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso III do
caput do art. 184 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976. (Incluído
pela Lei nº 12.973, de 2014)
§ 26. O disposto nos incisos VI e
VII do caput não se aplica no caso
de bem objeto de arrendamento
mercantil, na pessoa jurídica
arrendatária. (Incluído pela Lei nº
12.973, de 2014)
§ 27. Para fins do disposto nos
incisos VI e VII do caput, fica
vedado o desconto de quaisquer
créditos calculados em relação a:
(Incluído pela Lei nº 12.973, de
2014)
I - encargos associados a
empréstimos registrados como custo
na forma da alínea “b” do § 1º do
art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de
26 de dezembro de 1977; e
(Incluído pela Lei nº 12.973, de
2014)

II - custos estimados de
desmontagem e remoção do
imobilizado e de restauração do

SIMPLIFICA JÁ
Art. 3º-B ...........................................
§ 11. No cálculo do crédito de que trata
o caput, poderão ser considerados os
valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso III do
caput do art. 184 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
..........................................................
Art. 3º-A ...........................................
X - bem objeto de arrendamento
mercantil, na pessoa jurídica
arrendatária, nas hipóteses dos incisos
XII e XIII do parágrafo único do art. 3º.

Justificativa
Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 17 do art. 3º na
10.637/02.

Corresponde ao § 18 do art. 3º da
Lei nº 10.637/02

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 19 da Lei nº
10.637/02.

“Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
...........................................................
VI - para fins do disposto nos incisos
XII e XIII do parágrafo único do art. 3º:
a - encargos associados a empréstimos
registrados como custo na forma da
alínea “b” do § 1o do art. 17 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977; e
...........................................................
“Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
...........................................................

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 19 da Lei nº
10.637/02.

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 19 da Lei nº
10.637/02.
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local em que estiver situado.
(Incluído pela Lei nº 12.973, de
2014)

SIMPLIFICA JÁ
VI - para fins do disposto nos incisos
XII e XIII do parágrafo único do art. 3º:
...........................................................
b - custos estimados de desmontagem e
remoção do imobilizado e de
restauração do local em que estiver
situado;
..........................................................
§ 28. No cálculo dos créditos a que
Art. 3º-B ..........................................
se referem os incisos VI e VII do
§ 12. No cálculo dos créditos a que se
caput, não serão computados os
referem os incisos XII e XIII do
ganhos e perdas decorrentes de
parágrafo único do art. 3º, não serão
avaliação de ativo com base no
computados os ganhos e perdas
valor justo. (Incluído pela Lei nº
decorrentes de avaliação de ativo com
12.973, de 2014)
base no valor justo.
..........................................................
§ 29. Na execução de contratos de
Art. 3º-B ..........................................
concessão de serviços públicos, os
§ 15. Na execução de contratos de
créditos gerados pelos serviços de
concessão de serviços públicos, os
construção, recuperação, reforma,
créditos gerados pelos serviços de
ampliação ou melhoramento de
construção, recuperação, reforma,
infraestrutura, quando a receita
ampliação ou melhoramento de
correspondente tiver contrapartida
infraestrutura, quando a receita
em ativo intangível, representativo
correspondente tiver contrapartida em
de direito de exploração, ou em
ativo intangível, representativo de
ativo financeiro, somente poderão
direito de exploração, ou em ativo
ser aproveitados, no caso do ativo
financeiro, somente poderão ser
intangível, à medida que este for
aproveitados, no caso do ativo
amortizado e, no caso do ativo
intangível, à medida que este for
financeiro, na proporção de seu
amortizado e, no caso do ativo
recebimento, excetuado, para ambos financeiro, na proporção de seu
os casos, o crédito previsto no
recebimento, excetuado, para ambos os
inciso VI do caput. (Incluído pela
casos, o crédito previsto no inciso XII
Lei nº 12.973, de 2014)
do parágrafo único do art. 3º;

Justificativa

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 20 da Lei nº
10.637/02.

Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 21 da Lei nº
10.637/02.
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§ 30. O disposto no inciso XI do
caput não se aplica ao ativo
intangível referido no § 29.
(Incluído pela Lei nº 12.973, de
2014)

SIMPLIFICA JÁ
.........................................................
Art. 3º-B ..........................................
§ 16. O disposto no inciso XI do
parágrafo único do art. 3º não se aplica
ao ativo intangível referido no § 15.
..........................................................
Art. 3º-A É vedado o creditamento nas
seguintes situações:
I –despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos de
pessoa jurídica;
.........................................................

Justificativa
Reordenamento do dispositivo.
Corresponde ao § 22 da Lei nº
10.637/02.
Resgatando a redação dada pela Lei
nº 10.865 de 2004, ao inciso V do
art. 3º das Leis nº 10.637 de 2002 e
nº 10.833 de 2003.
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14.5. Proposta de Projeto de Lei para Dar Melhor Precisão Conceitual à Base de Cálculo da CPP, a Fim de Reduzir o Contencioso, e Desonerar
Parcialmente a Folha de Salários Quanto Maior a Empregabilidade da Empresa e sua Média Salarial
Lei nº 8.212/1991

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa,
destinada à Seguridade Social, além do disposto
no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa.
............................................................................

SIMPLIFICA JÁ
Art. 1º Os artigos 22 e 28 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa,
destinada à Seguridade Social, além do disposto
no art. 23:
I – incide sobre valores pagos, devidos ou
creditados, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe
prestem serviços, e será cobrada com base em
alíquotas regressivas resultantes da média
aritmética das alíquotas previstas para média
salarial e número de empregados, mediante
percentuais estabelecidos no art. 22-C.
a) Considera-se média salarial o resultado da
massa salarial dividida pelo número de
segurados
empregados
e
contribuintes
individuais;
b) Considera-se massa salarial o valor total da
folha de pagamento dos segurados empregados
e contribuintes individuais, relativa ao mês
imediatamente anterior ao da contribuição
devida;
c) A média aritmética mencionada no inciso I
deverá considerar os enquadramentos nas
alíquotas de média salarial e de número de
empregados, conforme o estipulado nos incisos

Justificativa

Em substituição à alíquota geral de 20% (vinte por
cento), a CPP (Contribuição Patronal Previdenciária)
passará a ter uma alíquota que variará entre 15% e
11%.
Uma empresa que tenha até 500 empregados e média
salarial até 3 salários mínimos pagará sob uma
alíquota de 15% = [(15% + 15%) ÷ 2].
Uma empresa que tenha mais de 3.000 empregados e
média salarial acima de 7 salários mínimos pagará sob
uma alíquota de 11% = [(11% + 11%) ÷ 2].
Uma empresa que tenha até 500 empregados e média
salarial acima de 7 salários mínimos; ou que tenha
mais de 3.000 empregados e média salarial até 3
salários mínimos, pagará sob uma alíquota de 13% =
[(15% + 11%) ÷ 2].
Uma empresa que tenha até 500 empregados e média
salarial entre 3 e 7 salários mínimos; ou que tenha
entre 500 e 3.000 empregados e média salarial até 3
salários mínimos, pagará sob uma alíquota
compreendida entre 15% e 13%.
Uma empresa que tenha mais de 3.000 empregados e
média salarial entre 3 e 7 salários mínimos; ou que
tenha entre 500 e 3.000 empregados e média acima de
7 salários mínimos, pagará sob uma alíquota
compreendida entre 13% e 11%.
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SIMPLIFICA JÁ
Justificativa
I e II do art. 22-C, respeitadas as disposições Podemos representar o acima exposto na tabela
específicas previstas nesta lei.
abaixo:
Até
Entre
Acima de
......................................................................
3 S.M.
Até
500 emp.
Entre
501 e 3.000
emp.
Acima de
3.000 emp.

3 e 7 S.M.
Entre
15% e 13%

7 S.M.

Entre
15% e 13%

Entre
15% e 11%

Entre
13% e 11%

13%

Entre
13% e 11%

11%

15%

13%

Art. 22, I, ‘b’:
A massa salarial inclui, no valor total da folha de
pagamento, também os contribuintes individuais, para
não estimular a “pejotização”.

Art. 22. .........................................................
......................................................................
II - para o financiamento do benefício previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
......................................................................

“Art. 22. .........................................................
......................................................................
II - para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, é de:
.....................................................................

Art. 22, I, ‘c’:
Importante a expressão “respeitadas as disposições
específicas previstas nesta lei” porque há por exemplo
acréscimo de alíquota para instituições financeiras e
previsão de alíquota mínima para empresas
prestadoras de serviço.
Inserção da expressão “é de” ao final do dispositivo,
pois foi retirada do caput do art. 22.
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Art. 22. ........................................................
.....................................................................
III – vinte por cento sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
.....................................................................
Art. 22. ........................................................
.....................................................................
§ 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste
artigo aplica-se aos fatos geradores anteriores à
data de vigência da Lei nº 13.137, de 19 de junho
de 2015, consideradas nulas as autuações emitidas
em desrespeito ao previsto no respectivo diploma
legal.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a
remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;
.....................................................................

SIMPLIFICA JÁ
“Art. 22. ........................................................
.....................................................................
III – é de vinte por cento sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
.....................................................................
“Art. 22. ........................................................
.....................................................................
§ 17. Facultativamente, as empresas prestadoras
de serviços em geral poderão recolher a
contribuição prevista no inciso I do caput com
alíquota única de 11% (onze por cento) sobre o
total dos rendimentos pagos em decorrência das
relações de trabalho.” (NR)

Justificativa
Inserção da expressão “é de” no início do dispositivo,
pois foi retirada do caput do art. 22.

“Art. 28. .........................................................
I - para o empregado e trabalhador avulso: a
remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título e de qualquer natureza, durante o
mês, em decorrência das relações de trabalho ou
de serviço.
......................................................................

A nova redação do inciso I do art. 28 se coaduna com
a amplitude necessária conferida à nova redação da
alínea ‘a’ do inciso I do art. 195 da Constituição,
proposta pelo SIMPLIFICA JÁ, particularmente à
expressão “e de qualquer natureza”. Pretende assim
afastar as diversas formas de tentativa de burla à
composição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, que muitas vezes vão desaguar em
contencioso administrativo e judicial, fazendo as
contribuições previdenciárias se posicionarem entre os
três principais tributos causadores desse contencioso
no Brasil. Entre as formas de tentativa de burla
supramencionadas estão os enquadramentos de: (i)
despesas com cartão corporativo como verba
indenizatória; (ii) aluguel de casa de diretor como

No novo modelo de alíquotas de CPP, tanto menores
essas alíquotas quanto maior for a empregabilidade, o
§ 17 se insere num contexto em que o setor de
serviços, que é o que mais emprega no país, demanda
o estímulo da aplicação da menor alíquota nesse
modelo.
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Art. 28. .........................................................
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para
os fins desta Lei, exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos
e limites legais, salvo o salário-maternidade;
b) as ajudas de custo e o adicional mensal
recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias
indenizadas e respectivo adicional constitucional,
inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
e) as importâncias
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço,
anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não
optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o
art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o
art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma
dos arts. 143 e 144 da CLT;

“Art. 28. .........................................................
§ 9º Não farão parte da base para o cálculo das
contribuições previdenciárias os pagamentos
relativos à alimentação, transporte, assistência
médica e odontológica, educação, previdência
complementar, indenizações decorrentes da
rescisão do contrato de trabalho e, nos termos da
Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, os
pagamentos relativos a programa de
participação nos lucros.
.............................................................” (NR)

Justificativa
benefício; e (iii) despesas com veículo de diretor
executivo como verba instrumental.
A nova redação do § 9º do art. 28 se coaduna com a
nova redação da alínea ‘a’ do inciso I do art. 195 da
Constituição, particularmente ao que não é base de
cálculo da contribuição social do empregador, da
empresa e equiparados, consubstanciado na expressão
“à exceção dos benefícios relativos a alimentação,
transporte, assistência médica e odontológica,
educação, previdência complementar, indenizações
decorrentes da rescisão do contrato de trabalho e, nos
termos da lei, os pagamentos relativos a programa de
participação nos lucros”.
Apenas uma análise comparativa visual da nova
redação do referido § 9º (bem mais enxuta) com a sua
redação atual (extremamente extensa) demonstra a
tendência simplificadora da medida, conferindo mais
segurança jurídica na interpretação da base de cálculo
da referida contribuição social, e mitigando a
tendência de contencioso a respeito.
O § 9º do art. 28 é referenciado no § 2º do art. 22:
Art. 22. .........................................................
§ 2º Não integram a remuneração as parcelas de
que trata o § 9º do art. 28.
......................................................................
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7. recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o
art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na
forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, na forma do art.
470 da CLT;
h) as diárias para viagens;
i) a importância recebida a título de bolsa de
complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de
dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada de acordo com
lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS
e do Programa de Assistência ao Servidor PúblicoPASEP;
m) os valores correspondentes a transporte,
alimentação e habitação fornecidos pela empresa
ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas
as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho;
n) a importância paga ao empregado a título de
complementação ao valor do auxílio-doença,
desde que este direito seja extensivo à totalidade
dos empregados da empresa;
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Justificativa
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o) as parcelas destinadas à assistência ao
trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro
de 1965;
p) o valor das contribuições efetivamente pago
pela pessoa jurídica relativo a programa de
previdência complementar, aberto ou fechado,
desde que disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 9º e 468 da CLT;
q) o valor relativo à assistência prestada por
serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses,
despesas médico-hospitalares e outras similares;
r) o valor correspondente a vestuários,
equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para
prestação dos respectivos serviços;
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo
do empregado e o reembolso creche pago em
conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de seis anos de idade,
quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas;
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de
estudo, que vise à educação básica de empregados
e seus dependentes e, desde que vinculada às
atividades desenvolvidas pela empresa, à
educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e:
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1. não seja utilizado em substituição de parcela
salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa
de estudo, considerado individualmente, não
ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração
do segurado a que se destina ou o valor
correspondente a uma vez e meia o valor do limite
mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que
for maior;
u) a importância recebida a título de bolsa de
aprendizagem garantida ao adolescente até
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto
no art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
v) os valores recebidos em decorrência da cessão
de direitos autorais;
x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da
CLT.
y) o valor correspondente ao vale-cultura.
z) os prêmios e os abonos.
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em
conformidade com a Lei no 10.891, de 9 de julho
de 2004.
......................................................................
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Justificativa

Art. 2º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida dos artigos 22-C e 22D, com a seguinte redação:
“Art. 22-C. As alíquotas para média salarial e Art. 22-C, I:
para número de empregados de que trata inciso
I do artigo 22 serão definidas conforme os
incisos I e II abaixo:
I - alíquota para média salarial, relativa ao mês
imediatamente anterior ao da contribuição
devida, estipulada da seguinte forma:
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a) entre 1 (um) e 3 (três) salários mínimos: 15%
(quinze por cento);
b) entre 3 (três) e 7 (sete) salários mínimos: 18%
(dezoito por cento), com a subtração da média
salarial obtida pela empresa, em número de
salários mínimos;
c) acima de 7 (sete) salários mínimos: 11%
(onze por cento).
......................................................................

Justificativa

Exemplos de situações na alínea ‘b’ do inciso I do
art. 22-C:
(i) Empresa que tem média salarial de 4,5 salários
mínimos: alíquota para média salarial igual a 18% 4,5% = 13,5%.
(ii) Empresa que tem média salarial de 3,1 salários
mínimos: alíquota para média salarial igual a 18% 3,1% = 14,9%.
(iii) Empresa que tem média salarial de 6,9 salários
mínimos: alíquota para média salarial igual a 18% 6,9% = 11,1%.
“Art. 22-C. As alíquotas para média salarial e
para número de empregados de que trata inciso Art. 22-C, II:
I do artigo 22 serão definidas conforme os
incisos I e II abaixo:
......................................................................
II - alíquota para número de empregados,
relativa ao mês imediatamente anterior ao da
contribuição devida, estipulada da seguinte
forma:
a) até 500 (quinhentos) empregados: 15%
(quinze por cento);
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b) entre 501 (quinhentos e um) e 3.000 (três mil)
empregados: 15,8% (quinze inteiros e oito
décimos por cento), com a subtração de 0,0016
(dezesseis décimos de milésimos) por
empregado;
c) acima de 3.000 (três mil) empregados: 11%
(onze por cento).”

Justificativa

Como foi encontrado o número 0,0016? Dividindo-se
4, que é o número de unidades entre a alíquota de 15%
e a alíquota de 11%, por 2.500, que é o número de
unidades entre 3.000 e 500.
Então, a cada empregado que se acresce a 500, a
“alíquota para número de empregados” vai sendo
reduzida em 0,0016 pontos percentuais.

“Art. 22-D. As empresas que atuam por meio de
plataformas digitais intermediadoras de serviços
prestados por pessoas físicas, mesmo que sem
vínculo empregatício, deverão recolher a

Exemplos de situações na alínea ‘b’ do inciso II do
art. 22-C:
(i) Empresa que tem 600 empregados: alíquota para
número de empregados igual a 15,8% - 0,0016 x 600
= 15,8% - 0,96% = 14,84%.
(ii) Empresa que tem 2.000 empregados: alíquota
para número de empregados igual a 15,8% - 0,0016 x
2.000 = 15,8% - 3,20% = 12,6%.
(iii) Empresa que tem 2.950 empregados: alíquota
para número de empregados igual a 15,8% - 0,0016 x
2.950 = 15,8% - 4,72% = 11,08%.
CPRB (Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta)
devida aos marketplaces – entendidos estes como as
empresas que se valem de plataformas digitais para
aproximar quem quer vender bens ou serviços de
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contribuição previdenciária sobre a receita bruta
dos valores retidos, à alíquota única de 5%
(cinco por cento), em substituição das
contribuições previstas no artigo 22, incisos I e
III desta lei.
Parágrafo único. As empresas referidas no caput
serão responsáveis pela retenção da
contribuição previdenciária prevista no art. 195,
II da Constituição Federal, das pessoas físicas
que exerçam atividades econômicas de trabalho
ou de prestação de serviços, ainda que sem
vínculo empregatício.”

Justificativa
quem quer comprar bens e serviços –, no caso focando
nos marketplaces que aproximam prestadores de
serviço pessoas físicas, cuja relação vem sido
constantemente discutida nos tribunais trabalhistas, se
se apresenta como relação empregatícia ou não.
Atualmente, a relação entre as empresas marketplace
e as pessoas físicas que lhe prestam serviço traz riscos
trabalhistas e sociais, da seguinte forma:
(i) a pessoa física é estimulada a ser enquadrada como
MEI, em vez de ser autônoma. Como MEI, corre o
risco de, numa discussão judicial trabalhista, a relação
ser entendida como fraude trabalhista, e assim a
empresa marketplace: (i.1) sofrer ação regressiva do
INSS, porque este terá de garantir todos os benefícios
de seguridade social, apesar de não ter havido
contribuição patronal correspondente; e (i.2) sofrer
autuação da Receita Federal, sendo-lhe cobrado o
valor de contribuições previdenciárias não recolhidas;
e
(ii) como MEI a pessoa física não é estimulada a
contribuir pela sua parte para a seguridade, porque,
como MEI, tem todos os benefícios, só que reduzidos
ao salário mínimo, direito que ela já tem a título de
assistência social.
A referida CPRB cumpre três objetivos: (i) funcionar
como contrapartida – de forma a não haver redução no
financiamento da seguridade social – à desoneração
parcial às empresas que mais empregam; e (ii) evitar
abalo à imagem das empresas marketplace
intermediadoras de serviços prestados por pessoas
físicas nas relações com estas, fortalecendo-se a
responsabilidade social nessas relações; (iii) proteger
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Justificativa
a seguridade social do trabalhador sob demanda que
atua para empresas marketplace.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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