
 
Reforma Tributária e Simplificação da Tributação do Consumo: Um IVA Moderno para            

o Brasil. 

O Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da FGV Direito SP e o Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) realizam 

o seminário “Um IVA Moderno para o Brasil”, evento que tem como objetivo debater a adequação do 

IVA à nova economia e, em particular, à economia digital. O encontro contou com a participação da 

professora Rita de la Feria, da Universidade de Leeds (UK). A Professora Rita de la Feria é uma das 

maiores autoridades mundiais sobre tributação do valor adicionado. 

Local: Auditório FGV Direito SP 

Data: 04.12.2018. 

Programação: 

9h – Mesa de Debates I: o que podemos aprender com as últimas reformas da               

tributação sobre o consumo no mundo? 

Apresentação: Rita de la Feria 

Comentários: Ana Paula Vescovi, Marcos Lisboa, Caio Megale e Fernando Rezende 

Mediação: Bernard Appy e Nelson Machado 

10h10 - Mesa de Debates II: os desafios da nova economia e a tributação sobre o 

consumo 

Apresentação: Rita de la Feria 

Comentários: , Vanessa Rahal Canado, Luiz Roberto Peroba, Gabriela Conca, Leonel Cesarino Pessoa, 

Gustavo Amaral e Leonardo de Andrade Rezende Alvim 

Fechamento: Rita de la Feria 

Mediação: Nelson Machado 

11h45 - Mesa de Debates III: extrafiscalidade e exceções na tributação sobre o consumo              

(alíquota uniforme, seletividade, incentivos fiscais e pequenos negócios) 

Apresentação: Rita de la Feria 

Comentários: Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, Eduardo Salusse, Paulo Ayres Barreto, Rodrigo            

Spada e Eurico Santi 

Fechamento: Rita de la Feria 

Mediação: Vanessa Rahal Canado 
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Mesa de Debates I: o que podemos aprender com as últimas 

reformas da tributação sobre o consumo no mundo? 

1. Por que o Brasil precisa de um IVA? 

Rita de la Feria (Universidade de Leeds - UK) inicia o colóquio esclarecendo a              
1

tendência européia de tributação sobre o consumo. A regra é a existência de somente um               

imposto geral, seguido por outros impostos especiais - excise duties - cujo objetivo é eliminar               

externalidades negativas de certos produtos (como dos produtos emissores de carbono). No            

Brasil, por outro lado, há diversos impostos gerais incidentes sobre o consumo. 

 

Em seguida, de la Feria ensina como se dá a coleta do Imposto sobre Valor               

Agregado (IVA). Na experiência européia, a arrecadação do IVA é fracionada, isto é,             

distribui-se ao longo da cadeia produtiva. Tal modelo, explica, facilita a administração do             

tributo, uma vez que o risco de fraude é dividido ao longo da cadeia. Caso algo corra mal,                  

perde-se somente uma fração da coleta. Assim, minimiza-se o “potencial pró-risco”.  

Nesse modelo de tributação, há o que se entende por third party reporting: quem              

paga o imposto (o consumidor) não é quem o declara. Cria-se, assim, um ambiente em que os                 

próprios agentes econômicos fiscalizam-se entre si. Para que um deles possa deduzir o             

imposto, deve exigir a fatura daquele que lhe pagou anteriormente. Desse modo, no regime              

do IVA, a própria auto-fiscalização dos agentes tende a assegurar que o imposto seja pago. O                

incentivo à exigência da fatura diminui o potencial de fraude, o que, na visão da especialista,                

tende a formalizar a economia.  

O IVA é imposto eficiente e de grande potencial de receita. Segundo de la Feria, é                 

responsável pela coleta de cerca de 20% da receita total dos Estados europeus, acarretando              

arrecadação maior do que qualquer outro imposto gera isoladamente na Europa. Muitos            

países de rendimento per capita baixa não coletam 0 rendimento de empresas, mas coletam              

IVA. Trata-se, portanto, de uma medida de sustentabilidade econômica: na medida em que é              

capaz de garantir a arrecadação, exigindo relativamente pouco das administrações          

1
 Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=185  
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tributárias, mostra-se como ótimo mecanismo de obtenção de receita para países em            

desenvolvimento. 

Além disso, o Imposto sobre Valor Agregado é neutro, seja do ponto de vista interno               

ou externo. A existência de neutralidade interna pressupõe que não haja diferenciação entre             

alíquotas, ou seja, deve-se tributar tudo de forma igual, sem concessão de isenções. A              

neutralidade externa, por sua vez, é garantida pelo princípio de tributação no destino. O IVA               

sempre incide onde está o consumidor - o caso do Cross Border Shopping é algo mínimo,                

que não atrapalha a lógica de incidência do imposto. O Brasil, que optou pela cobrança do                

imposto na origem, acaba por estimular guerra fiscal. 

 

De la Feria propõe um IVA SLIM: Simples. Local e Moderno. Simples, pois não              

gera grandes dificuldades à administração; Local, pois deve notar as          

condições/circunstâncias econômico-sociais do país; e Moderno, pois se mostra capaz de           

enfrentar os desafios da economia digital e pressupõe avançada tecnologia de fiscalização,            

algo que o Brasil já possui. 
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2. A função distributiva de renda deve estar atrelada à tributação sobre o             

consumo? 

Ana Paula Vescovi (Ministério da Fazenda) defende que o sistema tributário           
2

brasileiro sustenta privilégios setoriais e regionais, algo intensificado por sua complexidade e            

falta de transparência. Além disso, ressalta como, ainda que tenhamos um sistema            

tecnológico extremamente avançado, a fiscalização é extremamente complexa ou, em          

determinadas situações, não ocorre. Nos casos do Simples Nacional e de empreendedores            

individuais, por exemplo, o risco de fraude é gigantesco. Vescovi lista uma série de              

distorções causadas pelo sistema tributário, tal como a competição criada entre entes            

federados pela tributação na origem, e, em seguida, propõe que se avance no caráter de               

horizontalidade do sistema. 

Conforme argumenta, o gasto público reforçou tais aspectos negativos. As funções de            

arrecadar, explica, se cruzam com as funções de desenvolver as políticas públicas. E quando              

se coloca a função de distribuição de renda regional e funcional dentro do sistema tributário,               

este se torna complexo e distorcido. Por isso, Vescovi defende que a função distributiva de               

renda deve se atrelar ao gasto público e não à tributação sobre o consumo.  

A grande dificuldade a ser superada por futura reforma tributária no Brasil,            

argumenta, será transitar de um sistema que se estruturou por meio da complexidade e              

obscuridade para outro que se preocupa com a equidade, sem defesa de privilégios. 

 

3. Precisamos de transição de garanta a receita no curto prazo 

Caio Megale (Secretaria Municipal da Fazenda) reforça a necessidade de uma           
3

reforma tributária no Brasil, na medida em que o sistema atual é extremamente complexo e               

mostra-se como um dos principais empecilhos ao investimento no país. Demonstra como,            

hoje, há isenções para classes econômicas sólidas e bem estabelecidas, o que vai de encontro               

ao que os benefícios fiscais, em princípio, se propunham. Cita propostas da Receita Federal              

Brasileira e do município de São Paulo que visam dar transparência dos dados acerca dos               

custos de cada isenção ou benefício, de forma a expor tais problemas e complexidades à               

sociedade. 

Megale salienta que os municípios apresentam ressalvas quanto ao IVA, pois temem            

queda na receita. Contudo, entende que isso não pode ser um empecilho à reforma. O que se                 

deve deixar claro, argumenta, é como os municípios pagarão as despesas no curto prazo. Por               

fim, ressalta que a reforma tributária necessita de uma reforma nos gastos públicos.  

 

2
 Fala de Ana Paula Vescovi: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=2066  

3 Fala de Caio Megale: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=2630  
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4. O oportunismo fecha mercados 

Marcos Lisboa (Insper) destaca que, entre 1995 e 2016, diferentemente dos outros            
4

países em desenvolvimento que cresceram à taxa de 127%, o Brasil cresceu somente 19%. Os               

economistas investigam dados estatísticos para concluir variáveis comuns dentre os “países           

que deram certo”, como é o caso do Chile, que vem ganhando posição nos índices de                

qualidade de vida, e “países que deram errado”, caso do Brasil, que tem visto sua população                

empobrecer nos último anos. 

Dentre os fatores comuns aos países empobrecidos, aparecem em destaque a           

educação e o sistema jurídico, merecendo destaque específico o ordenamento tributário. O            

oportunismo e a incompetência institucional, argumenta, estão levando o País à pobreza. As             

“regras do jogo” brasileiras incentivam o oportunismo. O ciclo de nascer e morrer empresas              

explica grande parte do crescimento dos países, contudo, nossas regras protegem empresas            

improdutivas e não-competitivas.  

Conforme argumenta, o oportunismo fecha mercados. Exemplo ilustrativo é o caso do            

leasing. Trata-se de mercado que, há anos atrás, movimentava cerca de 110 bilhões de reais               

e, hoje, movimenta somente 11 bilhões. O oportunismo dos entes federados, que começaram             

a discutir onde deveria se pagar o leasing, resultou na judicialização do tema. Diante do               

impasse, os contribuintes passaram a pagar o tributo em juízo, e o dinheiro permanecia              

retido até a decisão final do caso. Necessitando de recursos, os Município sacaram os valores               

depositados judicialmente para custear suas despesas. Em decorrência disso, hoje há cidades            

devendo milhões de reais. 

 

5. IVA frente à economia digital 

Fernando Rezende (FGV/RJ) relata que o Brasil desenhou modelo de IVA por            
5

volta de 1963, que fornecia autonomia aos estados e municípios fixarem suas próprias             

alíquotas. O projeto, no entanto, não foi absorvido pela Constituição Federal de 1988. Hoje,              

contudo, o país encontra-se em contexto político-econômico diverso, que pode favorecer a            

implementação de tal imposto no Brasil. Ponto crucial desse processo é a discussão da              

Federação, que a seu ver, nunca foi debatido seriamente na história do País. 

Posteriormente, questiona Rita de la Feria sobre quais as dificuldades/limitações          

operacionais que a implementação do IVA no Brasil encontrará frente ao avanço da             

economia digital.  

A especialista admite que a economia digital é, de fato, um desafio para o IVA, assim                

como para qualquer imposto. Vislumbra dois desafios: um está na delimitação do fato             

gerador e da base tributável, e outro no nível do controle e policiamento da legislação no                

4
 Fala de Marcos Lisboa: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=3020  

5
 Fala de Fernando Rezende: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=3927  
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país. A vantagem do Brasil é que possui a oportunidade de analisar toda experiência              

internacional consolidada, tornando seu projeto ainda mais consistente que os modelos           

existentes.  
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Mesa de Debates II: os desafios da nova economia e a tributação 

sobre o consumo 

1. Limite do IVA e direito à dedução 

Rita de la Feria evidencia que as legislações tributárias modernas tributam com            
6

base em princípios gerais, pois há entendimento consolidado na experiência internacional de            

que qualquer tipologia de tributação gera complexidade de interpretação. No IVA, tem-se um             

imposto geral sobre o consumo e, em princípio, tudo (produtos, consumidores e prestadores)             

é tributado. A lei excetua somente casos específicos, o que é tecnicamente muito mais              

simples do que construir materialidades específicas.  

 

Na medida em que a tributação se dá em uma base de incidência e de sujeitos                

passivos ampla, a principal questão de política fiscal que passa a ter de ser resolvida é a                 

concernente ao limite do IVA. Isto é, qual valor de receita distinguirá contribuintes             

obrigatórios e não-contribuintes facultativos do imposto. 

  

Na prática, existe grande discrepância no limite adotado por diferentes países. Os            

valores variam, por exemplo, desde 300.000 dólares em Cingapura até zero na Suécia.             

6
 Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=4255  
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Segundo de la Feria, no entanto, seus estudos revelam que este limite não pode ser zero,                

pois o sistema não precisa necessariamente se preocupar com pequenos comerciantes e            

ambulantes - estes não são o alvo principal do imposto. Também não pode ser muito alto,                

sob risco de incentivo ao underreporting das vendas pelas empresas e a improdutividade,             

uma vez que negócios poderiam deixar de produzir para não ultrapassar o limite legal.  

Um dos principais desafios encontrados na limitação do IVA são as empresas de             

economia compartilhada de transporte urbano, porque a receita da atividade fica alocada nos             

motoristas autônomos, que não atingem o valor necessário para ser contribuinte obrigatório            

do imposto. Caso o limite do país seja alto, ainda há chances da própria empresa também                

deixa de recolher o IVA. 

A prática internacional pós-moderna demonstra que não há uma fórmula          

pré-estabelecida para determinar o sucesso do imposto geral sobre o consumo. Há de se              

olhar atentamente às circunstâncias locais. No Brasil, por exemplo, o Simples Nacional            

representa lógica de tratamento favorecido para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs),            

com o objetivo de estímulo ao baixo preço de transação em seus negócios e diminuição dos                

custos de conformidade. Atualmente, por outro lado, o racional de um IVA é de que todos                

devem ser tributados de forma igual, sem favorecimentos setoriais e relativos ao porte do              

negócio. 

Contudo, fato é que a maior parte do imposto é recolhido pelas grandes empresas. A               

proporção de receita que coletam é significativamente maior. Sendo assim, o IVA deve ser              

voltado à arrecadação deste setor: 

 

Sobre este ponto, Ana Paula Vescovi entende que a vantagem da distorção            
7

competitiva criada para aqueles incluídos no regime do Simples Nacional não é relativo à              

diminuição de preços, mas à redução do custo de conformidade. Contudo, no entendimento             

7
 Fala de Ana Paulo Vescovi: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=6072  
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de de la Feria , nesse caso, a simplicidade do regime faz com que exista menos controle, o                 

8

que pode gerar problemas sérios, dificultando a atividade fiscalizatória da Administração. 

Por fim, pontua que o efetivo reembolso de IVA às empresas contribuintes é essencial              

para que a reforma tenha sucesso. As empresas estão antenadas com as práticas fiscais dos               

diferentes países e incluem na conta de investimento o efeito reembolso dos créditos de IVA,               

o que pode ser um fator determinante na atração de capital para negócios no País. O mapa                 

abaixo demonstra quais países do mundo dão reembolso imediato (refund), quais postergam            

a devolução por prazo limitado (limited carry forward) e quais nunca devolvem (full carry              

forward), sendo que o Brasil está incluído neste último conjunto de países: 

 

 

2. Mini one stop shop (MOSS) 

Vanessa Rahal Canado (FGV Direito SP) pontua que quanto mais amplo for o             
9

IVA, mais neutro será em relação à economia digital, especialmente sobre as operações b2b              

(business to business - operações entre empresas). Para mitigar os problemas decorrentes            

desse novo contexto econômico, necessita-se de um IVA com base ampla e de aplicação plena               

do princípio da não-cumulatividade. 

Canado cita desafio relativo às operações de importação b2c (business to customer -             

operações entre empresas e consumidores finais): é o caso das empresas situadas fora do              

Brasil e que vendem serviços, licenças de uso e intangíveis para consumidores brasileiros.             

Possíveis soluções já utilizadas por outros países são: (i) imputar responsabilidade aos            

agentes de pagamento localizados na cadeia de importação (bancos e cartões de crédito); e              

(ii) ratificação de acordos multi ou bilaterais, criando meios para que o país de origem cuide                

do recolhimento do imposto para o país de destino.  

Existe, ainda, o sistema MOSS (mini one stop shop) implementado pelos países da             

União Europeia, modelo em que empresas não precisam se registrar nos países de destino              

8
 Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=6465  

9
 Fala de Vanessa Rahal Canado: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=5847  
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caso neles não possuam presença física. Toda a coleta do imposto se dá no local de seus                 

operadores, e, ao fim do mês, o país no qual o fornecedor está sediado fica responsável pela                 

distribuição dos valores pertencentes a cada um dos países do bloco europeu com os quais               

seus empresários tiveram relação comercial, em respeito ao princípio do destino.  

De la Feria pontua que se trata de modelo que exige confiança mútua entre os               
10

países, contudo, plenamente possível de ser implementado no Brasil relativamente aos           

diferentes entes federativos.  

 

4. Fornecimento de dados em redes sociais: operação tributável? 

Sobre os pontos suscitados pela expositora, Luiz Roberto Peroba (Pinheiro Neto           
11

Advogados) entende que o Simples Nacional, na prática, passou a ser um estímulo para que               

as empresas deixassem de produzir. O estabelecimento de um teto para que as empresas              

tenham direito de optar pelo regime tributário diferenciado, assim como o exemplo citado             

por de la Feria no Reino Unido, faz com que as empresas brasileiras se valham de métodos                 

para se manter no limite legal, seja pela redução da atividade produtiva ou criando novos               

CNPJs em espécie de planejamento tributário.  

 

Referente à questão da devolução de créditos de ICMS no Brasil, Peroba relata que a               

situação vem se tornando cada vez pior pela dificuldade dos Estados em adimplir com essas               

obrigações, o que já gera efeitos nos balanços das empresas que operam no País. Na vigência                

da contabilidade anterior, os valores eram reconhecidos como direito a crédito e ficavam             

registrados indefinidamente nos balanços das companhias. No entanto, nos últimos anos,           

com o alinhamento do Brasil aos padrões IFRS, esses reconhecimentos contábeis ficam            

prejudicados pelo longo decurso de tempo, razão pela qual os auditores têm optado por não               

considerar esses valores como ativos da companhia. 

10
 Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=6540  

11
 Fala de Luiz Roberto Peroba: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=6130  
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Em um terceiro ponto levantado por Peroba diz respeito às empresas que não atuam              

no modelo tradicional de compra e venda, como é o caso das redes sociais (Facebook, Twitter                

e Whatsapp). Essas empresas oferecem serviços gratuitos aos seus usuários e, apesar de não              

apresentarem receita, possuem valor de mercado extremamente alto pela quantidade de           

dados que possuem. Hoje já se discute se os usuários mereceriam uma contraprestação pelo              

fornecimento de dados. Seria o IVA capaz de lidar com essas atividades específicas ou seria               

necessário pensar em um novo imposto?  

Em resposta, de la Feria destaca que essa problemática ainda está em discussão na              
12

Europa. Há entendimento de que tais atividades não devem ser tributadas pelo IVA, pois não               

haveria contraprestação econômica. Existe também outra visão, compartilhada por de la           

Feria, de que a contraprestação pelo serviço obtido pelos usuários consiste justamente no             

fornecimento desses dados. A seu ver, a atividade de empresas como Google, Facebook e              

Whatsapp não são gratuitas, mas uma “operação onerosa em gênero”, isto é, uma espécie de               

permuta entre serviços e dados . Maior dificuldade está em se delimitar qual seria a base               
13

tributável desses dados.  

 

5. Tributação por princípio geral x estrita legalidade: o entrave imposto           

pela cultura jurídica brasileira 

Gabriela Conca (Pinheiro Neto Advogados) salienta, como ponto crucial no          
14

processo de construção e implementação do IVA, que as questões jurídicas, econômicas e             

sociais específicas do Brasil devem ser consideradas. Assim, existe certa tradição no País de              

não estabelecer normas tributárias com base em princípios gerais, mas na estrita legalidade.             

Por um lado pode ser vantajoso, conforme demonstra a experiência internacional, abarcar            

todas as operações, ainda que em caráter residual, o que contribuiria para acabar com              

conflitos de competência gerados pela dicotomia bens e serviços; mas por outro lado, pode              

gerar certo entrave ao projeto de reforma, tendo em vista a cultura jurídica nacional.  

Outros dois pontos que, segundo Conca, precisam ser endereçados na reforma           

brasileira são: para quem recolher o IVA? E em que momento recolher o IVA? A dificuldade                

dessas definições perpassa pelos desafios da era digital. Comumente é possível encontrar            

serviços digitais que são prestados por empresa sediada em determinada em localidade, mas             

seus funcionários, seus servidores e o próprio cliente estão espalhados em locais diferentes.             

Nesse caso, onde tributar? Para Conca, uma das possibilidade para resolução desse conflito             

12
 Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=6808  

13
Nas palavras de Rita de la Feria: “minha visão é que isso não é diferente em termo qualitativos de quando fazíamos vendas por                        

catálogo. A Avon tinha sistema de introdução de novos clientes em que se introduzia novo cliente tinha direito a um benefício                     

qualquer, o bem que adquiria quando ganhava novo cliente era considerado produto gratuito pela Avon. O Tribunal Europeu na                   

década de 1980 decidiu que não era uma transação gratuita, mas o pagamento na verdade era a introdução de um cliente novo.                      

Concluiu-se que para efeitos de tributação sobre o consumo, é na realidade uma operação onerosa em gênero e não em                    

dinheiro”. 
14

 Fala de Gabriela Conca: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=7373  
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é estabelecer uma definição bem elaborada para o conceito de exportação, antevendo essas             

dificuldades. 

Rita de la Feria , em resposta, afirma que a legislação não é capaz de acompanhar               
15

a velocidade da economia digital. A legalidade estrita, consequentemente, torna-se          

ultrapassada. Propõe modo de pensar pautado na essência do princípio da legalidade, isto é,              

na certeza jurídica de que o consumo, em princípio, será sempre tributado, independente da              

atividade econômica que se pratica. Se for o caso, depois se verifica a existência de alguma                

excepcionante, mas a princípio tudo e todos devem ser tributados.  

 

6. Transplante jurídico do IVA europeu é possível? 

Leonel Pessoa (FGV Direito SP) analisa os procedimentos de transplante jurídico,           
16

isto é, em que medida um país pode se apropriar de experiências estrangeiras em seu               

processo de elaboração legislativa. De um lado, defende-se que os transplantes podem            

sempre ser realizados independentemente da cultura dos países de origem e destino. Outra             

corrente, no entanto, limita a possibilidade de transplante às condições sócio-culturais dos            

países. Pessoa não vê, no Brasil, qualquer restrição para se apropriar do IVA, pois entende               

que a proposta do CCiF é totalmente capaz de equacionar tal transplante. 

Segundo Rita de la Feria , aceitar ou não transplantes jurídicos é questão de             
17

abertura para aprender com os outros países. A implementação de um IVA no Brasil não se                

restringe ao IVA inicial, criado na Europa. O Brasil tem a oportunidade de se inspirar nos                

IVAs mais modernos do mundo, criando um ainda mais eficiente. 

 

7. Crédito e consumo pessoal 

Gustavo Amaral (FGV Direito SP) aborda, sucintamente, dois pontos que em sua            
18

visão são relevantes na lógica do IVA e que dizem respeito à consolidação da              

não-cumulatividade, um dos pilares do imposto: i) os critérios e técnicas utilizadas para             

atribuição de crédito vs. consumo pessoal de sócios e dirigentes de empresas; e ii) a               

tributação de bens usados, isto é, os bens que saíram da cadeia de produção e               

comercialização e agora regressam. Amaral indaga à especialista como a comunidade           

econômica europeia endereça esses pontos, o que, na sua opinião, provavelmente não será             

resolvido somente pelo ponto de vista legislativo, mas requer intensa fiscalização.  

Rita de la Feria entende que, em termos legislativos, a técnica utilizada deve ser              
19

uma norma anti-abuso, que fixa as transações pessoais como se fossem transações reais. O              

15
 Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=8853  

16
 Fala de Leonel Pessoa: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=7592  

17  Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=9238  
18

 Fala de Gustavo Amaral: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=7770  

19  Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=9629  

12 

https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=8853
https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=7592
https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=9238
https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=7770
https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=9629


 
sistema do IVA deve presumir que se trata de uma transação autônoma e cobra o imposto                

sobre o valor de mercado do bem. A nível de fiscalização, contudo, esta é uma prática muito                 

difícil de ser controlada, principalmente quando se trata de bens de consumo pequenos e de               

baixo valor (computadores, relógios, bebidas, etc.), diferentemente de bens grandes          

normalmente sujeitos a registro (carros, aviões, etc.) onde a Administração tem maiores            

possibilidades de exercer controle.  

 

8. Implementação do IVA no Brasil requer mudança de paradigma da           

cultura jurídica nacional 

Leonardo de Andrade Rezende Alvim (PGFN) pontua que o Brasil é o país da              
20

“seletividade, essencialidade, capacidade contributiva e da legalidade estrita”, que tributa o           

consumo de maneira fragmentada, fato que, em seu entendimento, permitiu que a carga             

tributária se mantivesse elevada nos últimos anos. Diante dessa realidade, propõe que a             

reforma tributária brasileira sirva como ferramenta para se romper os paradigmas hoje            

vigentes: deve estar claro que a implementação do IVA faz surgir uma nova racionalidade,              

incompatível os conceitos antigos hoje vigentes. Além disso, reforça a ideia de que a reforma               

deve deixar claro que os menos favorecidos terão um retorno maior se existir um tributo de                

fácil fiscalização. 

 

9. Fato gerador do IVA 

Alberto Macedo (Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo) relata que já            
21

existem projetos avançados no Brasil para implementação de soluções eletrônicas que irão            

permitir a vinculação de pagamentos entre particulares e o recolhimento de tributos a nível              

de ISS nos municípios: trata-se da NFS-e (nota fiscal de serviços eletrônica) e da Guia               

Nacional de Pagamento, que também permitirão que uma empresa, sediada em São Paulo,             

por exemplo, faça o recolhimento do ISS para outros municípios, uma espécie de MOSS              

brasileiro. Importante destacar que essas novas funcionalidades estarão disponíveis         

gratuitamente aos municípios por meio do SERPRO (Serviço Federal de Processamento de            

Dados). 

Por fim, Macedo indaga a expositora a respeito do fato gerador do IVA e a               

experiência europeia: “é o consumo final ou a aquisição do insumo?”. Esta definição é              

relevante para o Brasil porque a cultura jurídica nacional impõe distinções sensíveis sobre             

esse tema e o tratamento a ser dado para o imposto pelos entes federados pode ser                

completamente diferente. Partindo da premissa de que o IBS seria operado por um Comitê              

20
 Fala de Leonardo Alvim: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=7978  

21
  Fala de Alberto Macedo: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=8410  
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Gestor Nacional, a definição por um ou outro fato gerador pode levar a problemas              

financeiros relacionados ao momento da distribuição dos valores para os entes. 

Segundo de la Feria , o modelo europeu contempla que o fato gerador do IVA é de                
22

fato o consumo, no entanto a legislação estabeleceu que os contribuintes devem recolher o              

imposto no momento da aquisição do bem ou serviço, mais especificamente o momento do              

pagamento. Assim, torna-se irrelevante do ponto de vista jurídico-tributário onde o produto            

será efetivamente consumido, passando a ser levado em conta o local onde ele foi adquirido.  

 

  

22
 Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=9565  
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11h45 - Mesa de Debates III: extrafiscalidade e exceções na 

tributação sobre o consumo (alíquota uniforme, seletividade, incentivos 

fiscais e pequenos negócios) 

 

1. Benefícios fiscais e preços 

Rita de la Feria demonstra como a boa intenção que fundamenta as exclusões da              
23

base tributável, na realidade, pode criar problemas gravíssimos no sistema tributário. Pontua            

três argumentos comumente utilizados para justificar a existência de tais exclusões no Brasil:             

(i) baixa ou ausente tributação de bens essenciais, porque são consumidos pelos mais pobres;              

(ii) baixa ou ausente da tributação de bens que representam externalidades positivas (livros,             

por exemplo) para estimular seu consumo; e (iii) baixa ou ausente tributação de certos              

setores da economia com vistas a subsidiá-los, uma vez que o Estado julga relevante sua               

participação no mercado local (nesse caso, nem se fala em subsídio às exportações, pois o               

IVA é marcado pela desoneração de prestações ao exterior e princípio do destino). 

 

 Na Europa, ensina, os benefícios fiscais existem, majoritariamente, nos setores de           

mão de obra intensiva. Em geral, mais da metade do consumo é totalmente tributado por               

uma alíquota geral, e o resto está sujeito a alíquotas especiais. Segundo estimativas do FMI,               

50% dos IVAs globais só tem uma alíquota, o que considera ser o ideal. 

23
 Fala de Rita de la Feria:  https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=9790  
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A lógica de exclusão da base tributável, no entanto, depende de um fator que não se                

pode controlar: o preço. Sabe-se, com base em experiências empíricas, que o preço nos              

setores isentos, via de regra, não propagam os benefícios tributários que recebem. Isto seria              

possível apenas em modelos econômicos perfeitos, característica inexistente na grande          

maioria dos setores econômicos do mundo. 

Entre 2000 e 2003, a União Europeia fez com que os países reduzissem a alíquota               

sobre setores específicos, visando efeitos positivos no emprego. A Comissão Europeia           

monitorou todos os países e verificou que em muitos deles os preços nunca decaíram. Nos               

países houve queda, esta foi meramente temporária: no espaço de um ano, os preços              

voltaram ao normal. De la Feria cita outro exemplo: o Governo de Portugal decidiu              

subsidiar as academias de ginástica, com o intuito de que os preços baixassem e mais pessoas                

tivessem acesso, o que aumentaria a qualidade da saúde portuguesa. No entanto, em             

nenhum momento os preços baixaram, o que ocorreu foi apenas o aumento da margem de               

lucros do setor.  

 

Estudos apontam que os maiores beneficiários dos incentivos fiscais são aqueles que             

justamente não se queria beneficiar: os mais ricos. As isenções e demais ferramentas para              

diferenciação de carga tributária acabam por favorecer, principalmente, os 20% mais ricos,            

porque são eles que detém o poder de compra e possuem maior acesso aos bens e serviços,                 

de modo geral. 

16 



 

                       

Além de perversas do ponto de vista de redistribuição de renda e de serem um               

desprestígio à capacidade contributiva, a diferenciação de alíquotas também gera          

complexidades desnecessárias, que dificultam a tributação do consumo. Isto se dá porque os             

indivíduos sempre vão empreender esforços para se encaixar nas situações beneficiadas, na            

medida em que sempre existirão casos na área de penumbra da norma.  

 

2. Resistência política à reforma 

Luciano Garcia Miguel (SEFAZ/SP) pontua que se a reforma implique o           
24

fechamento de empresas ineficientes, isso tem que ficar claro. Isso, somando ao fim das              

isenções, terá custo político gigantesco. Em seu entendimento, o Simples Nacional não será             

benéfico pois não conversará com um sistema não-cumulativo, de base ampla.  

Eduardo Salusse (Salusse & Marangoni Advogados) destaca, na mesma linha de           
25

Miguel, que a reforma enfrentará forte resistência dos grupos de interesse, isto é, daqueles              

que vivem da burocracia, dos governantes que usam dos benefícios para garantir apoio             

eleitoral e das empresas ineficientes cuja existência depende de benefícios fiscais. 

De la Feria admite que os grupos de pressão usarão a falta de conhecimento sobre o                

imposto para explorar sua depreciação pública. 

 

3. Deve-se saber lidar com os perdedores 

Paulo Ayres Barreto (USP) ressalta como a implementação de um IVA, de            
26

alíquota uniforme, encontrará entraves constitucionais sérios no Brasil. A própria          

Constituição faz referência a princípios de tratamento tributário diferenciado a pequenas           

24
 Fala de Luciano Miguel: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=12262  

25
 Fala de Eduardo Salusse: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=12548  

26
 Fala de Paulo Ayres Barreto: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=12868  
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empresas. Se considerados direitos fundamentais, seriam também cláusulas pétreas, o que           

representaria óbice à reforma. 

Argumenta no sentido de que, apesar da consistência dos argumentos técnicos que            

justificam a reforma, esta não se concretizará sem apoio político. Como toda reforma,             

existirão setores perdedores, a exemplos do setor de serviços e do agronegócio, hoje menos              

tributados. A questão dos pequenos empreendedores pode trazer desgaste e desconforto           

político, sendo talvez outro grande entrave ao processo de implementação da reforma. 

 

4. Isenção para baixa renda 

Rodrigo Spada (Afresp), primeiramente, ilustra como, caso alguns estados não          
27

possam conceder benefícios fiscais, a exemplo do Mato Grosso, não terão capacidade de             

gerar ou manter os empregos e investimentos locais. Uma reforma que acabe com as              

isenções obrigaria a sociedade a pensar em outras políticas de desenvolvimento regional, que             

não sejam por meio do sistema tributário. 

Em seguida, questiona de la Feria acerca da viabilidade de um “IVA            
28

personalizado”, de alíquota uniforme, que acaba com incentivos fiscais, mas com uma base             

de dados para pessoas de baixa renda, gerido pela Caixa Econômica Federal. A proposta visa               

criar uma isenção pessoal pela renda, isto é, cobra-se o imposto de todos, mas as pessoas de                 

baixa renda informam seu CPF para que o imposto seja devolvido proporcionalmente a             

renda ou até integralmente para as famílias que vivem com salário mínimo.  

A especialista pontua que, nesse caso, deve-se estabelecer limite dedutivo de dados            

para evitar faturas falsa. Além disso, há risco de pessoas usarem o CPF das outras.  

 

5. Modelo base contra base e campanha pública de reforma 

Eurico de Santi (FGV Direito SP) questiona de la Feria quanto à viabilidade do              
29

modelo de IVA de subtração - "base contra base" ou "método subtrativo indireto". Isto é, em                

vez de descontar o imposto creditável, desconta-se o valor da despesa relativa ao insumo              

tributável. Também indaga como atingir os consumidores com a  campanha da reforma. 

De la Feria entende que o IVA de subtração não se mostra eficiente do ponto de                
30

vista administrativo. A questão, explica, não é econômica, mas é relativa às fraudes. O Japão               

adotou esse método e ficou isolado. Quanto à propaganda da reforma, indica que se procure               

atingir emotivamente a população. Em termos de narrativa, deve-se enfatizar que se está             

tirando do consumo dos ricos para dar aos mais pobres, o que realmente consiste na lógica                

27
 Fala de Rodrigo Spada: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=13208  

28
 Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=14094  

29
 Fala de Eurico de Santi: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=13632  

30
 Fala de Rita de la Feria: https://youtu.be/zcqllwM7QzE?t=13991  
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do IVA. Com dinheiro coletado, deve-se mostrar que serão construídos mais hospitais,            

escolas e empregos no Brasil. Ainda, pontua que a reforma deve ser geral e não setorial, de                 

forma que todo capital político seja gasto de uma única vez. 

 

 

19 


