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RESUMO 

 

A pesquisa visa a analisar a tributação do consumo do tipo IVA (imposto de valor 

agregado), adotada pelo Brasil e por muitos países, a fim de avaliar se os processos de cobrança, 

conformidade e fiscalização desses tributos ainda são adequados à realidade da economia digital 

do século 21 ou se precisam ser repensados. Para realizar essa reflexão, são resgatados os 

objetivos originais que levaram à grande adoção de impostos não cumulativos do tipo IVA 

pelos países, a partir da segunda metade do século 20. Em seguida, faz-se um diagnóstico do 

ICMS, verifica-se se ele se adequa ao modelo de IVA tido como supostamente ideal por grande 

parte da doutrina e se atende ou não aos objetivos de um IVA. Em seguida, o trabalho explora 

novas possibilidades de configuração da tributação sobre o consumo, que possam aprimorar o 

atual sistema, explorando a evolução dos meios de pagamento, que revolucionaram a forma de 

se fazer negócios na economia digital. Sugere-se propostas legislativas (lege ferenda) que 

utilizem a tecnologia da informação como eixo central de uma reengenharia dos processos de 

cobrança, fiscalização e compliance dos tributos sobre consumo, a fim de colocar as 

administrações tributárias na era das organizações exponenciais. A proposta de pesquisa é 

justamente analisar a viabilidade no Brasil da implementação de uma retenção do imposto sobre 

consumo (ICMS, ISS ou eventual tributo que venha a substituí-los), no momento da transação 

econômica, por um método de divisão do valor do tributo e do montante líquido da venda (split 

payment). Verifica-se que o sistema fiscal brasileiro altamente digitalizado, a infraestrutura 

padronizada de liquidação e compensação dos meios de pagamentos no Brasil, aliados ao 

desenvolvido sistema bancário brasileiro, fornecem a infraestrutura tecnológica e operacional 

necessária para a instituição de uma retenção dos tributos sobre consumo por parte dos 

operadores financeiros e das instituições de meios de pagamento. Há, evidentemente, grandes 

desafios, especialmente relacionados à não cumulatividade do ICMS, os quais são tratados de 

forma pormenorizada no trabalho. A depender do nível de alteração legislativa e da adoção ou 

não de algumas propostas sugeridas, os benefícios colhidos podem ser modestos ou 

expressivos. Para atender às mudanças da economia da era digital, é preciso conferir mais 

certeza e previsibilidade à legislação tributária (tax certainty), de modo a permitir que todo 

potencial tecnológico hoje existente trabalhe em prol da eficiência tributária.  

Palavras-chave: tributação do consumo; imposto de valor agregado; meios de 

pagamento; retenção; tributação em tempo real; pagamento dividido. 

  



ABSTRACT 

 

The research aims to analyze VAT (value-added tax) consumption taxation, adopted by 

Brazil and many countries, in order to evaluate whether the collection, compliance and 

inspection processes of these taxes are still adequate to the reality of the digital economy of the 

21st century or if they need to be rethought. To attempt this goal, the original objectives that 

led to the widespread adoption of non-cumulative VAT-type taxes by countries from the second 

half of the 20th century are rescued. Then, a diagnosis of ICMS is made, its adequacy is verified 

to the VAT model supposedly ideal by most of the doctrine and its success or not in meeting 

the objectives of a VAT. Then, the work explores new possibilities for configuring consumption 

taxation, which can improve the current system, exploring the evolution of means of payment, 

which have revolutionized the way of doing business in the digital economy. Legislative 

proposals (lege ferenda) that use information technology as the central axis of a reengineering 

of the collection, inspection and compliance processes of consumption taxes are suggested, to 

place tax administrations in the era of exponential organizations. The research proposal is 

precisely to analyze the feasibility in Brazil of implementing a withholding tax on consumption 

(ICMS, ISS or any tax that may replace them), at the time of the economic transaction, by a 

split payment of the tax amount and the net sale value to the merchant/service provider. 

It is verified that the highly digitalized Brazilian tax system, the standardized 

infrastructure for the settlement and clearing of the means of payment in Brazil, allied to the 

developed Brazilian banking system, provide the technological and operational infrastructure 

necessary for the institution of a withholding of taxes on consumption by financial operators 

and means of payment institutions.There are, of course, major challenges, especially related to 

the non-cumulativeness of ICMS, which are dealt with in detail in the work. Depending on the 

level of legislative change and the adoption or not of some suggested proposals, the benefits 

achieved can be modest or expressive. To meet the changes in the economy of the digital age, 

it is necessary to provide more certainty and predictability to tax legislation, in order to allow 

all the technological potential that exists today to work towards tax efficiency.  

Keywords: consumption taxation; value added tax; means of payment; withholding; 

real-time taxation; split payment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tributação sobre o consumo de bens e serviços (Goods and Services Taxes – GST) 

observou, a partir de meados do século 20, uma gradual implementação de impostos não 

cumulativos ou sobre valor agregado (value-added taxes - VAT) em substituição aos impostos 

cumulativos (turnover taxes). Segundo relatório da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)2 até 1960, apenas cerca de dez países no mundo 

utilizavam este tipo de tributo ou técnica de tributação e atualmente já são mais de 170 países, 

ainda que os IVAs adotados sejam bastante diversificados. 

O Brasil possui um regime híbrido de tributação sobre o consumo. Possui um imposto 

não cumulativo, de competência estadual, previsto no art. 155, II, da Constituição Federal: o 

ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação) e um tributo 

parcialmente cumulativo3, de competência dos municípios, previsto no art. 156, III, da 

Constituição Federal), o ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) incidente sobre os 

demais serviços não abrangidos pela competência do ICMS. 

O ICMS, entretanto, possui várias exceções à regra da não cumulatividade, tais como as 

vedações ao direito de crédito, o que leva ao questionamento de sua classificação como um 

tributo eminentemente sobre valor agregado4. 

Alguns dos projetos de reforma tributária que tramitaram nos últimos anos no Congresso 

Nacional, como a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 110/2019 e a PEC 45/20195, têm 

como foco a tributação sobre o consumo. Nas referidas propostas pretende-se a unificação, em 

maior ou menor extensão, de tributos federais, estaduais e municipais em um único tributo sobre 

valor agregado.  

 
2 OECD. Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues, OECD 

Publishing, Paris, 2020, p. 18. Disponível em:  https://doi.org/10.1787/152def2d-en. Acesso em: 10 jan. 2022. 
3 O ISS se torna cumulativo apenas quando incidente em uma cadeia de serviços com ao menos dois prestadores 

pessoas jurídicas. Não há que se falar em cumulatividade em casos de incidência única na venda ao consumidor 

final. 
4 MOREIRA, André Mendes. Não cumulatividade dos tributos. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2020, pp. 

86-87. 
5 Disponíveis em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833 e 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699. Acesso em: 10 jan. 2022. Em 2021, a 

Comissão Especial constituída para analisar a PEC 45/2019 foi destituída e a proposta submetida à deliberação 

direta do Plenário da Câmara, vide 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node08bdvxe8cq7yhll118nn9uyow

13111578.node0?codteor=2004108&filename=Tramitacao-PEC+45/2019. 

https://doi.org/10.1787/152def2d-en
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833
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O argumento defendido nas propostas é o de aproximar a tributação brasileira sobre o 

consumo ao desenho de impostos sobre valor agregado (IVAs) praticados em países-membros 

da OCDE, como os países da União Europeia, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. 

É preciso que se saiba, porém, que mesmo os países nos quais as propostas de reforma 

se inspiram para aprimorar o imposto sobre valor agregado brasileiro sofrem com altos índices 

de inadimplência e evasão desse imposto (VAT Gap), fruto de falhas inerentes aos processos de 

cobrança, conformidade e fiscalização.  

Segundo relatório sobre o VAT Gap na União Europeia, elaborado em 20216, apenas 

em 2019, o VAT Gap observado no bloco econômico representou mais de 134 bilhões de euros7, 

que equivale a 10,3% do total de IVA que se esperava arrecadar. 

Na América Latina, conforme estudo da Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (CEPAL, 2019), que envolveu dados de 16 países que possuem tributação sobre o 

consumo no modelo IVA, as taxas de inadimplência/evasão do IVA variam de 14% (Uruguai) 

a 43% (República Dominicana). 

Essa perda significativa de arrecadação tem feito com que países adotantes de impostos 

sobre valor agregado (IVA) elaborem reformas com o objetivo de melhorar a eficiência 

arrecadatória. 

A observação dos problemas de fraude e evasão dos IVAs ao redor do mundo demonstra 

que o maior benefício apregoado na criação do imposto sobre valor agregado, que é a 

possibilidade de abater o imposto pago nas etapas anteriores do imposto a pagar pelas vendas 

futuras, é também sua maior vulnerabilidade e fragilidade8. 

 
6 European Commission, CASE, Poniatowski, G., Bonch-Osmolovskiy, M., Śmietanka, A., VAT Gap in the EU 

Report 2021, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021. Disponível em: 

https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=bd27de7e-5323-11ec-91ac-

01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=. Acesso em: 23 jul. 2022. 
7 Disponível em: https://www.bdo.ie/en-gb/news/2017/eu-countries-losing-out-on-%E2%82%AC151-billion-

due-to-vat-gap. Acesso em: 01 mar. 2022.  
8 “Not surprisingly, a growing number of proposals for combatting VAT fraud are based mainly 

on the role of financial intermediaries and technology, and generally target the very source of the 

incentive for VAT fraud – the method of collection.”  Nesse sentido, a conclusão do estudo de AINSWORTH, 

Richard; MADZHAROVA, Boryana. Real-time collection of the value-added tax: some business and legal 

implication. SSRN Electronic Journal, out. 2012, fl. 8. Disponível em: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2166316. Acesso em: 27 fev. 2022. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2166316
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Uma análise de alguns projetos de reformulação dos IVAs9 e dos estudos de implantação 

de novos IVAs10 revela que as principais causas das perdas arrecadatórias têm relação com o 

próprio modelo do tributo de valor agregado e sua forma de cobrança, baseada primordialmente 

em recolhimento voluntário do vendedor em período posterior à ocorrência do consumo.  

As iniciativas mundiais de aprimoramento dos IVAs11 estão focadas no uso intensivo 

de tecnologia para que a conformidade, a fiscalização e a coleta do imposto sejam feitas o mais 

próximo do tempo real12, com transparência e mínima chance para evasão. 

No Brasil, o índice de evasão/inadimplência também é alto. De todo imposto (ICMS) 

cobrado dos consumidores nos preços das mercadorias e que deveria ser arrecadado, mais de 

um quarto não é revertido aos cofres públicos pelos vendedores responsáveis pelo repasse do 

tributo aos Estados13. No caso do ISS, essa evasão também é alta e alcança 25% da receita que 

se esperava arrecadar14. 

O ambiente institucional brasileiro goza de peculiaridades que estimulam ainda mais o 

não recolhimento do imposto de valor agregado (ICMS) e que devem ser levadas em 

consideração em eventual reforma tributária, como:  

1)  o congestionamento e a ineficiência do contencioso administrativo e judicial 

tributário; 

 
9 ŻABKA, Adam; HOZA, Beata. (2018). IT Tools Used to Reduce the VAT Loophole – JPK_VAT, STIR, Split 

Payment Mechanism. ASEJ Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 22, 2018, pp. 26-

30. DOI 10.5604/01.3001.0012.7775. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/329614641_IT_Tools_Used_to_Reduce_the_VAT_Loophole-

_JPK_VAT_STIR_Split_Payment_Mechanism/citation/download. Acesso em: 23 fev. 2021. 
10 WIJAYA, Dimaz; LIU, Joseph; SUWARSONO, Dony; ZHANG, Peng. A New Blockchain-Based Value -

Added Tax System. 2017, pp. 471-486. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/320422180_A_New_Blockchain-Based_Value-

Added_Tax_System/citation/download. Acesso em: 23 fev. 2021. 
11 Iniciativas de aprimoramento do IVA estão sendo tomadas e estudadas por países da União Europeia, Inglaterra, 

Equador, Argentina, Peru, Arábia Saudita (AINSWORTH et al., 2020). 
12 EUROPEAN COMISSION. Analysis of the impact of the split payment mechanism as an alternative VAT 

collection method, 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/split_payment_report2017_en.pdf. Acesso em: 20 jun. 

2020.  
13 QUANTO CUSTA O BRASIL. Sonegação no Brasil – uma estimativa do desvio da arrecadação do exercício 

de 2018. SINPROFAZ, 2019. Disponível em: http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-

uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018. Acesso em: 10 jun. 2020. Infelizmente, no 

Brasil, não há muitas pesquisas oficiais que estimem a sonegação de impostos, razão pela qual necessário usar 

pesquisas disponíveis de institutos privados. 
14 Ibid. 

https://www.researchgate.net/publication/329614641_IT_Tools_Used_to_Reduce_the_VAT_Loophole-_JPK_VAT_STIR_Split_Payment_Mechanism/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/329614641_IT_Tools_Used_to_Reduce_the_VAT_Loophole-_JPK_VAT_STIR_Split_Payment_Mechanism/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/320422180_A_New_Blockchain-Based_Value-Added_Tax_System/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/320422180_A_New_Blockchain-Based_Value-Added_Tax_System/citation/download
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/split_payment_report2017_en.pdf
http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018
http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018
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2)  a rara responsabilização penal da sonegação de impostos15, que torna o 

cumprimento de normas tributárias um cálculo matemático, em razão de vantagens 

econômicas da evasão, já demonstradas em estudos16; 

3) a controversa legislação tributária, que incrementa os custos de conformidade das 

empresas17, os custos de fiscalização do Estado e aumenta os litígios. 

Esses dados dão pistas dos principais problemas que devem estar na prioridade da 

reforma tributária. São necessárias soluções focadas em: 

1) simplicidade e certeza do tributo a pagar (tax certainty, preconizada pela OCDE 

como critério relevante na decisão do investimento em um país18),  

2) utilização de tecnologia para facilitação e indução ao pagamento do tributo no 

momento da transação financeira e 

3) prevenção ao litígio. 

Imperioso, portanto, incluir no debate acadêmico e político brasileiro melhorias e 

reformulações nos processos de conformidade, fiscalização e arrecadação dos tributos sobre 

consumo, mediante o uso da tecnologia avançada utilizada nos negócios da era digital.  

Por isso, este trabalho se propõe justamente a analisar a viabilidade, no Brasil, da 

implementação de uma retenção do imposto sobre consumo (ICMS, ISS ou seus 

substitutos), no momento da transação econômica, por um método de divisão do valor do 

tributo e do valor da venda líquida ao comerciante/prestador de serviço (split payment), 

utilizando para tanto a infraestrutura dos meios de pagamentos. Pretende-se verificar se 

esse novo método de cobrança dos tributos poderia auxiliar a mitigar os problemas da tributação 

sobre o consumo no Brasil. 

A tendência de evolução dos métodos de pagamento é que sejam praticamente todos 

digitais. Com o crescimento do comércio on-line, as cobranças do ICMS e do ISS, da forma 

como são feitas hoje, além de serem ineficientes por fazerem um vai e volta do tributo pago 

 
15 No Brasil, ao contrário dos países da OCDE, o pagamento do tributo, mesmo em casos de esquemas fraudulentos, 

e após o trânsito em julgado penal, é causa de extinção de punibilidade total do crime tributário. 
16 MENDES, Hugo Plutarco. A sonegação e a litigância tributária como forma de financiamento. EALR, v. 3, n. 

1, , jan.-jun., 2012, pp. 122-147. 
17 Sobre o tema, vale a leitura do artigo: GICCO JR, Ivo Teixeira; PLUTARCO, Hugo Mendes; VALADÃO, 

Marcos Aurélio Pereira. O custo social das obrigações tributárias acessórias. Economic Analysis of Law Review, 

EALR, v. 3, n. 2, jul.-dez., 2012, pp. 338-353. Disponível em: 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/viewFile/3%20EALR%20338/3%20EALR%20338. Acesso 

em: 10 jun. 2020. 
18 OCDE. Tax Certainty, IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers, mar. 2017. Disponível em: 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-certainty-report-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf. 

Acesso em: 15 jan. 2022. 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/viewFile/3%20EALR%20338/3%20EALR%20338
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-certainty-report-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf


22 

 

pelo consumidor no caixa da empresa, permitem que muitas empresas se apropriem 

indevidamente desse tributo e se tornem inadimplentes recorrentes do Estado. 

Há ainda uma tendência à economia de plataforma, focada na facilidade do usuário, na 

coleta de dados e em sistemas que geram relatórios automáticos. Na China, por exemplo, que 

já está muito à frente dos demais países na era do comércio digital, é praticamente impossível 

comprar algo com papel moeda, praticamente tudo é adquirido por meios eletrônicos de 

pagamento e pelas grandes plataformas WeChat e Alipay.  

O Brasil tem como vantagem para implementação de um sistema de recolhimento de 

tributo retido no momento do consumo o fato de ter já implementado um amplo sistema de 

notas fiscais digitais em tempo real e um sistema de informatização das declarações aos Fiscos, 

além de possuir um dos mais modernos e seguros sistemas bancários.  

O BACEN (Banco Central do Brasil) lançou o PIX19 – sistema de pagamento 

instantâneo, que entrou em funcionamento em novembro de 2020. Trata-se de um sistema 

inovador que permite transações em tempo real por inúmeros participantes, inclusive com os 

governos. O novo sistema de pagamentos instantâneos pode ajudar a resolver um problema 

seríssimo de evasão dos impostos sobre consumo, se bem aproveitado pelos Fiscos, ou pode 

representar uma porta aberta para sonegação, caso não devidamente regulado. 

No Brasil, o sistema de processamento de pagamentos em meio eletrônico (cartões e 

transferências) é unificado em uma central, CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos), cuja 

expertise pode ajudar a revolucionar a cobrança de tributos sobre o consumo.  

Por outro lado, um grande desafio à implementação desse tipo de inovação tecnológica 

na arrecadação do ICMS é a não cumulatividade e suas regras. 

A definição do valor do tributo devido depende de interpretação jurídica de conceitos 

como o de insumos e da validação dos créditos de ICMS obtidos nas compras. É preciso 

fornecer mais certeza dos valores a pagar (tax certainty), sob pena de extrema insegurança 

jurídica e litigiosidade excessiva. 

Pretende-se, nesta pesquisa, oferecer sugestões de modelos presumidamente mais 

modernos e eficientes de arrecadação dos impostos sobre o consumo. 

 

 
19 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Pagamento Instantâneo Brasileiro. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/forumpireunioes/Pix.pdf. Acesso em: 20 fev. 2022. 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/forumpireunioes/Pix.pdf
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1.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A metodologia de pesquisa deste estudo está explicada nos tópicos subsequentes: 

problema, justificativa do tema, tipo de pesquisa e estrutura da dissertação. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Atualmente, na tributação sobre o consumo mundial, a maioria dos países adota algum 

tipo de imposto sobre valor agregado e há aqueles que utilizam impostos na venda a varejo, 

como o Retail Sales Tax (RST) dos Estados Unidos. 

O Brasil, como mencionado, usa um modelo híbrido com o ICMS e ISS. Estão em 

debate, porém, propostas de reforma tributária que sugerem um imposto de valor agregado 

nacional ou dual.  

Os problemas relacionados à evasão ou inadimplemento dos tributos não cumulativos, 

como o ICMS, gozam de maior complexidade, razão pela qual serão o foco principal da 

pesquisa.  

A ideia é propor alterações legislativas e administrativas no modelo de tributação do 

consumo, em especial a tributação não cumulativa ou sobre valor agregado, que visem a atenuar 

ou resolver os maiores problemas hoje enfrentados no Brasil com esse modelo de tributação. 

A técnica de tributação sobre o valor agregado ou não cumulativa foi concebida em sua 

origem para onerar o consumo final, mediante uma incidência plurifásica sobre toda a cadeia 

econômica, na exata medida do valor agregado ao produto ou serviço em cada etapa.  

O ICMS adota o princípio da não cumulatividade. Conforme art. 155, § 2º, I, da 

Constituição Federal, o imposto “será não cumulativo, compensando-se o que for devido em 

cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.” 

Dentre as principais vantagens aventadas pelos criadores e defensores desta espécie de 

tributo estão a sua neutralidade econômica e sua autofiscalização, características que serão 

abordadas com maior profundidade ao longo deste trabalho. 
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A neutralidade econômica (MOREIRA, 2020, pp. 85-86) se refletiria na não distorção 

dos preços das mercadorias e serviços pelo tamanho da cadeia de produção. Isso porque, na 

tributação cumulativa, quanto maior fosse a cadeia de produção, maior o ônus da incidência de 

tributos cumulativos e maior a alíquota efetiva final do tributo repassada ao consumidor. Desse 

modo, argumenta-se que o tributo cumulativo, em regra, prejudicaria os pequenos comerciantes 

que não teriam condições de verticalizar a produção e assim encurtar as cadeias produtivas e 

reduzir o ônus tributário.  

A autofiscalização, por sua vez, era vista como vantagem em relação a um imposto 

cumulativo ou incidente em uma única etapa da produção/comercialização, como, por exemplo, 

o Retail Sales Tax (RST), vigente nos Estados Unidos, porque seria mais difícil suprimir uma 

venda da fiscalização da autoridade fazendária, já que o crédito do contribuinte subsequente na 

cadeia de produção seria condicionado à declaração do tributo pelo contribuinte anterior. 

Assim, os comerciantes contribuintes do imposto se autofiscalizariam por interesse próprio de 

reduzir a sua tributação. 

Infelizmente, no Brasil, e em muitos lugares em que implementado o imposto de valor 

agregado, as vantagens de neutralidade e autofiscalização preconizadas pela doutrina são 

sobrevalorizadas e pouco observadas na prática.  

A configuração básica do processo de cobrança, fiscalização e conformidade do tributo 

não cumulativo seguida pelo Brasil consiste em: 

1) sistema de crédito (imposto contra imposto), mediante cruzamento de informações 

entre vendedor e comprador, para determinação do valor do tributo a pagar pelo 

vendedor pela saída de mercadorias ou serviços e do valor a ser a ele restituído pelo 

tributo cobrado nas compras anteriores; 

2) definição do vendedor como o contribuinte responsável pelas informações 

necessárias ao cálculo do tributo e pelo recolhimento do tributo, ainda que a 

capacidade contributiva buscada e onerada exclusivamente seja a do consumidor; 

3) pagamento de tributo periódico, lastreado em relatórios elaborados pelos 

contribuintes e submetidos à administração fazendária, baseado na confiança de que 

o comerciante recolherá aos cofres públicos o imposto cobrado do consumidor no 

preço da mercadoria ou serviço. 

Importante contextualizar que quando idealizado, no auge da Revolução Industrial, com 

um comércio predominantemente local e de bens tangíveis, o imposto sobre valor agregado e 
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seus processos de cobrança, conformidade e fiscalização pareciam adequados e incrementais 

aos tributos existentes à época. 

A revolução digital trouxe, porém, mudanças drásticas nas relações comerciais, 

abrindo um abismo entre a forma como os negócios se realizam na era digital e o 

anacronismo dos processos de compliance e cobrança dos tributos sobre consumo. 

O ambiente institucional brasileiro da tributação sobre o consumo é desfavorável para 

todas as partes envolvidas: empreendedores, administração tributária (Estado) e sociedade.  

O empreendedor que cumpre as regras e é um bom contribuinte é penalizado com: os 

altos custos de conformidade, a complexidade da legislação, a insegurança jurídica, as altas 

alíquotas dos impostos e a concorrência desleal de empresários, que usam de brechas legais e 

da ineficiência dos processos administrativos e judiciais brasileiros, para fazer do 

inadimplemento contumaz do tributo um diferencial concorrencial. 

Os altos custos de conformidade reduzem a atratividade brasileira para investimentos e 

encarecem os produtos e serviços brasileiros. 

Por outro lado, o processo de fiscalização e cobrança da tributação sobre o consumo 

é oneroso para o Estado, que precisa investir em aparato tecnológico e em recursos humanos 

para prevenção e coibição de fraudes e evasão.  

Com o aumento do número de transações comerciais, a globalização da economia e a 

diversificação dos meios de pagamento na era digital, se os processos de fiscalização 

permanecerem os mesmos, os custos da máquina pública tendem a aumentar de forma 

exponencial e a eficiência da arrecadação diminuir, tornando o custo-benefício desse processo 

desvantajoso.  

O Estado ainda arca com despesas altíssimas na gestão do contencioso tributário 

administrativo e judicial, que é possivelmente o mais congestionado e caro do mundo, 

conforme estudo promovido pelo ETCO20 (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial). O 

contencioso tributário estadual e o municipal não destoam dessa estatística em termos de custo 

e ineficiência. 

 
20 INSTITUTO DE ÉTICA CONCORRENCIAL (ETCO). Estudo: Desafios do contencioso tributário brasileiro, 

2019. Disponível em: https://www.etco.org.br/wp-content/uploads/Folder-Contencioso_p%C3%A1gs-

simples_vfinal.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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Conforme estudo publicado pelo INSPER (Instituto de Ensino Insper), constatou-se que 

o contencioso do ICMS corresponde aproximadamente a 10% do PIB brasileiro21.  

Um crédito tributário, considerando a possibilidade de impugnação em processo 

administrativo fiscal e, em seguida, em processo judicial pode levar, em média, segundo a 

pesquisa do ETCO, 18 anos e 11 meses para ser definitivamente resolvido. No caso dos tributos 

não cumulativos, como o ICMS, o fato de a não cumulatividade estar prevista na Constituição 

Federal permite que praticamente toda discussão chegue ao STF. 

Essa demora contribui para a insegurança jurídica do ambiente de negócios brasileiro, 

que vivencia diuturnamente desequilíbrios concorrenciais entre empresas do mesmo ramo, 

decorrentes de decisões díspares sobre o ICMS, até que o STF ou STJ julgue definitivamente o 

tema. 

Para piorar a ineficiência do aparato estatal brasileiro na gestão tributária, tem-se 

o oneroso e ineficiente sistema de cobrança judicial dos tributos, via execução fiscal. Os 

dados são abundantes para demonstrar a absoluta inadequação desse método de cobrança. 

Segundo dados do CNJ no relatório “Justiça em números”22, as execuções fiscais 

representam o principal fator de morosidade no Judiciário. Correspondem, hoje, a 36% do 

total de processos pendentes, o equivale a mais de 30 milhões de processos. 

Em estudo do IPEA23, datado de novembro de 2011, sobre as execuções fiscais federais 

concluiu-se que o breaking even point, ponto a partir do qual é economicamente justificável 

promover judicialmente um executivo fiscal, era de R$ 21.731,45 (vinte e um mil setecentos e 

trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) e a duração média de tramitação de 9 anos e 9 

meses. 

Estudo ainda mais recente, de 2021, encomendado pela Procuradoria-Geral do Distrito 

Federal, sobre as execuções fiscais em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

demonstrou que o custo médio total provável de uma execução fiscal em tramitação no Tribunal 

 
21 INSPER. Contencioso Tributário no Brasil. Relatório 2019, ano de referência: 2018, jul. 2020. Disponível 

em: https://www.insper.edu.br/wp-

content/uploads/2020/07/Contencioso_tributario_Relatorio2019_092020_v2.pdf. Acesso em: 22 mar. 2022. 
22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça em números, 2021. Disponível em 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-justica-em-numeros2021-221121.pdf. Acesso em: 

20 fev. 2022. 
23 IPEA. Nota técnica custo e tempo do processo de execução fiscal promovido pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional. nov. 2011. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadiest1.pdf. Acesso em: 15 

jun. 2020. 

https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Contencioso_tributario_Relatorio2019_092020_v2.pdf
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Contencioso_tributario_Relatorio2019_092020_v2.pdf
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de Justiça do Distrito Federal seria de R$ 28.964,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e 

quatro reais)”24. 

Mas esses valores são apenas o custo direto para acessar o Judiciário. Acontece que esse 

sistema tem uma taxa de congestionamento de cerca de 87%, conforme o relatório do CNJ 

(2021), e só consegue julgar uma ínfima parte daquilo que é ajuizado. Assim, gasta-se toda essa 

quantia para recuperar apenas uma parcela irrisória dos montantes que estão sendo cobrados 

via execução fiscal. A maioria esmagadora terá como destino certo a prescrição intercorrente e 

o desperdício do dinheiro público, como comprova o mencionado estudo do IPEA. 

A prescrição desses créditos exequendos tende a ser cada vez maior, haja vista o 

precedente do STJ de 2018, o Recurso Especial n. 1.340.553/RS, que entendeu que os prazos 

de prescrição intercorrente do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, Lei n. 6.830, de 22 de 

setembro de 1980, iniciam-se automaticamente após a primeira citação ou penhora de bens 

frustradas. 

Na obra The cost of rights, (SUNSTEIN; HOLMES, 2019)25, desmistificam a ideia de 

que direitos como liberdade e propriedade (direitos fundamentais de 1ª geração) não gerariam 

custos, mas apenas abstenção estatal. Segundo os autores: 

Não há direito sem o remédio jurídico correspondente. [...] Sai caro garantir 

os direitos de propriedade [...] um ônus pelo menos tão grande quanto o dos 

nossos imensos programas de redistribuição de recursos26. 

 

A lembrança desse primoroso estudo é fundamental para refletirmos sobre a eficiência 

e economicidade das execuções fiscais e de todo aparato de conformidade, fiscalização e 

cobrança dos tributos sobre consumo brasileiros.  

Por fim, mas não menos importante, é imperioso revelar o prejuízo causado à 

sociedade brasileira com a atual tributação sobre o consumo. 

Vale notar que nem mesmo os altíssimos custos de conformidade, fiscalização e 

cobrança envolvidos na tributação sobre o consumo brasileira são suficientes para combater o 

 
24 PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL (PGDF); TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS (TJDFT). Projeto custo unitário da execução fiscal na Vara de Execuções 

Fiscais do Distrito Federal (VEF). Maio 2021. Disponível em: https://www.pg.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2021/12/Relatorio_Final_Custo_EF_TJDFT_27.05.21__3_.pdf. Acesso em: 31 dez. 2021. 
25 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos. 

Tradução Marcelo Brandão Cipolla, 1. ed., 2019. São Paulo: Martins Fontes.  
26 Ibid., pp. 37, 38 e 56. 
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elevado índice de evasão/inadimplência do ICMS, que gira em torno de 27%27 do total 

previsto como arrecadável.  

Trata-se de um impacto grave. Isso porque o imposto indireto, especialmente o imposto 

sobre valor agregado ou não cumulativo, como o ICMS, é feito para onerar exclusivamente o 

consumo, ou seja, busca alcançar como medida de riqueza a capacidade contributiva do 

consumidor final. 

No Brasil, a alíquota do ICMS é considerada uma das mais altas entre os IVAs 

incidentes sobre o consumo no mundo, o que quer dizer que toda população, além de ser 

extremamente onerada com a inclusão do tributo no preço das mercadorias e serviços, ainda 

não tem o retorno dos tributos pagos em serviços públicos de qualidade. Isso porque alguns 

poucos contribuintes de ICMS resolvem fazer financiamento de atividades privadas às custas 

da sociedade e se apropriam desses montantes de tributo, não os recolhendo ao Estado.  

Na escolha das bases tributáveis de um sistema há sempre uma escolha política e moral. 

Um trade-off entre eficiência econômica e igualdade/justiça distributiva28. A tributação 

sobre o consumo é, em regra, uma escolha pela eficiência econômica em detrimento da 

redistribuição de renda ou igualdade. Seu objetivo primordial é arrecadatório. 

O que acontece se o vendedor onera o consumidor final, que arca com o ICMS, e não 

recolhe o tributo, para fazer frente à ineficiência operacional de sua empresa ou para expandir 

seus negócios, ao invés de obter empréstimos no mercado? 

Deturpa-se a escolha política tributária feita em prol da eficiência econômica e 

neutralidade, porque se permite uma concorrência desleal entre os participantes do mercado e 

agrava-se a regressividade do tributo29, bem como a desigualdade social. 

 
27 QUANTO CUSTA O BRASIL. Sonegação no Brasil – uma estimativa do desvio da arrecadação do exercício 

de 2018. SINPROFAZ, 2019. Disponível em: http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-

uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018. Acesso em: 10 jun. 2020. Infelizmente, no 

Brasil, não há muitas pesquisas oficiais capitaneadas pelo Estado que estimem a sonegação de impostos, razão 

pela qual necessário usar pesquisas disponíveis de institutos privados. 
28 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução Marcelo 

Brandão Cipolla, 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2021.  
29 A maior parte da doutrina brasileira entende o ICMS como um imposto regressivo, por entender que atinge de 

forma proporcionalmente maior a renda daqueles menos favorecidos, visto que a grande parte da renda da 

população mais pobre é usada para o consumo. Nesse sentido confira-se: KRIEGER, Aline Frimm, 

Regressividade tributária brasileira: como viabilizar a redução da desigualdade gerada pelos impostos 

sobre o consumo, Revista Eletrônica da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE-RJ, Rio de Janeiro, 

v. 1, n. 2., set../dez. 2018. Disponível em: Vista do Regressividade Tributária Brasileira: Como viabilizar a redução 

da desigualdade gerada pelos impostos sobre o consumo? (pge.rj.gov.br). Acesso em: 01 ago. 2022. Há, entretanto, 

uma corrente doutrinária que não acata essa classificação.  

http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018
http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018
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O ciclo de agravamento da desigualdade social se dá justamente porque, na ausência de 

arrecadação dos valores previstos do ICMS, o Estado, para prover os direitos sociais 

preconizados na Constituição Federal, como saúde, educação e segurança, precisa se valer de 

instrumentos, como refinanciamento de dívidas, aumento da tributação e gastos vultosos com 

a cobrança judicial dos tributos via execução fiscal. Essa alta litigiosidade custa caríssimo ao 

cidadão comum, já que o pagamento de tributos pelos cidadãos é que custeia o sistema judicial. 

Um sistema mal construído prejudica a todos de forma constante. É preciso, 

portanto, esforço conjunto e integrado de todos envolvidos para repensar a tributação sobre o 

consumo brasileira a fim de torná-la mais eficiente. 

O atual sistema é excessivamente burocrático em termos de obrigações acessórias para 

o empresário e custoso para a administração fiscalizar. É baseado exclusivamente na confiança 

de que o comerciante repassará o montante de ICMS recebido do consumidor.  

A tecnologia atual já permite que se prescinda, na maior parte dos negócios, dessa 

intermediação do comerciante e de seu voluntarismo ético em recolher o tributo que 

recebeu de terceiros.  

A administração tributária tem que almejar funcionar como funcionam os grandes 

marketplaces, que já recebem suas comissões de venda líquidas. A ideia é que o tributo 

incidente sobre o consumo de mercadorias e serviços já seja retido no momento da transação 

econômica e o vendedor já receba sua parte líquida e o Estado também. A adimplência deve ser 

a regra do sistema, tal qual se dá no IRRF (imposto de renda retido na fonte) dos servidores 

públicos, por exemplo. 

Deve-se evitar na raiz da cobrança do tributo a possibilidade de planejamentos 

tributários que se utilizam da ineficiência do sistema atual de cobrança fiscal. Necessário focar, 

portanto, em construir processos que garantam a máxima eficácia no pagamento do 

tributo, a mínima chance para evasão e baixos custos de administração para as empresas. 

Uma grande ideia, seja de um tributo, seja de um negócio, não tem o menor valor se não 

tiver uma boa execução. 

Um tributo não cumulativo só chega perto de ser neutro, como preconizado pela 

doutrina, se ele for efetivamente pago por todos. Do contrário, se for permitido que um elo 

da cadeia de produção e comercialização receba o imposto pago no preço e não o repasse ao 

Estado, existirão sempre as fraudes de crédito, que violam a concorrência e deturpam a 

neutralidade econômica prevista no desenho legislativo de um tributo não cumulativo. Com a 



30 

 

retenção do imposto no momento do pagamento seria dificultada a sonegação, já que a 

adimplência seria uma regra do sistema de pagamento.  

Assim, o presente estudo almeja responder as seguintes questões: 

1) Qual a viabilidade jurídica e operacional, no Brasil, de uma retenção dos impostos 

sobre consumo (ICMS, ISS ou eventual IVA substituto) por intermédio da infraestrutura dos 

meios de pagamento, com um método de divisão (split) do valor do tributo e do valor líquido 

da venda? 

2) Diante das mudanças na forma de se fazer negócios na era digital e de mudanças no 

paradigma da confiança, a eleição do vendedor (comerciante ou prestador de serviço) como 

coletor dos impostos sobre consumo, incluindo os tributos sobre valor agregado, ainda se 

mostra adequada? É a melhor opção? Quais alternativas a esse modelo merecem ser estudadas? 

3) Como a evolução tecnológica dos meios eletrônicos de pagamento e novas 

tecnologias, como blockchain, podem influenciar a eficiência da arrecadação e o compliance 

da tributação sobre o consumo? Quais os maiores desafios e possibilidades? 

4) Qual a importância da certeza do valor a pagar do tributo (tax certainty) para 

implementação de uma retenção do tributo sobre consumo no momento do pagamento? A não 

cumulatividade do ICMS é compatível com essa certeza do valor a pagar (tax certainty)? 

5) Considerando os seguintes problemas tributários brasileiros:  

a) expressivo custo de conformidade para cumprimento das obrigações tributárias; 

b) alto custo de fiscalização e cobrança (administrativa e judicial, via execução fiscal); 

c) litigiosidade excessiva e congestionamento do Judiciário; 

d) elevado índice de evasão/inadimplência. 

Quais desses problemas poderiam ser mitigados ou resolvidos com uma retenção do 

imposto sobre consumo no momento da operação? Quais adaptações jurídicas seriam 

necessárias a essa sistemática? 

Como o trabalho pretende um repensar na forma da tributação sobre o consumo, em 

especial nos processos de cobrança e conformidade dos tributos de valor agregado, será 

necessário fazer uma digressão sobre quais eram os maiores objetivos na criação do imposto 

sobre valor agregado no contexto histórico em que surgiram, a fim de verificar se os países que 

adotaram impostos do tipo IVA, incluindo o Brasil, obtiveram as vantagens preconizadas por 

este tipo de imposto. 
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Para tanto, será abordado o design idealizado pelos defensores dos impostos não 

cumulativos ou de valor agregado e verificado se algum país conseguiu implantar um IVA real 

nos moldes do IVA idealizado pela doutrina. 

Serão discutidos os desafios enfrentados pelos países que adotam o referido modelo e 

quais medidas estão sendo estudadas para contornar esses problemas. Será dada atenção 

especial ao diagnóstico dos problemas relacionado à implementação e operacionalização do 

ICMS no Brasil. 

Uma vez feito esse diagnóstico serão sugeridas as mudanças propostas por esta pesquisa 

de reengenharia nos processos de cobrança, conformidade e fiscalização da tributação sobre o 

consumo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

A presente pesquisa tem como origem constatações da experiência profissional no 

âmbito da gestão fiscal e do contencioso tributário brasileiro como Procuradora de Estado e 

advogada, que revelam um sistema tributário antieconômico e ineficiente. 

O propósito de um estudo reflete o porquê de um(a) pesquisador(a) investir seu esforço 

e dedicação na busca de uma solução para um problema ou na divulgação de uma causa/ideia 

em que acredita. É o propósito que move as pessoas e faz com que elas persistam nos momentos 

de adversidade. É também o que une pessoas em torno de um objetivo comum e inspira outros 

a ajudarem a achar o como fazer aquilo se ambiciona.  

A revelação desse propósito é de fundamental importância, especialmente quando se 

trata de ideias novas. Isso porque inúmeros obstáculos surgirão: situações sem solução pronta, 

resistência ao novo, apego à tradição e insegurança.  

O caminho da inovação é, portanto, um trabalho de construção conjunta, uma corrida 

de revezamento, em que ideias incompletas de pessoas diversas, com perspectivas e 

experiências diferentes, se encontram e se completam para criar a grande ideia, a grande 

solução.  

Nas palavras de Simon Sinek (2018), em seu livro “Comece pelo porquê”: 

O sucesso é um esporte de equipe. [...] Aqueles que acreditam é que levarão a 

cabo a mudança real e manterão o movimento atuante. Qualquer um, 
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independentemente de onde vive, o que faz ou de sua nacionalidade, pode 

participar. Tem a ver com sentirmos que pertencemos. A ação de mudar o 

mundo exige o apoio daqueles que acreditam30. 

 

Assim, o maior objetivo deste trabalho é fomentar no Brasil o debate sobre novas 

formas de pensar a tributação sobre o consumo e seus processos operacionais, mediante a 

utilização de inovações tecnológicas e adequação da legislação tributária ao modo como 

os negócios são realizados na era digital.  

Como consequência espera-se atingir, simultaneamente, ganhos de eficiência e 

economicidade para todos os envolvidos: empreendedores, investidores, governos e sociedade.  

O presente estudo não tem a pretensão de ofertar soluções prontas e acabadas. O objetivo 

é: 

1) analisar o status da tributação sobre o consumo brasileira, com foco especial na 

tributação do ICMS; 

2) identificar a origem teórica e histórica desse sistema, assim como seus métodos 

operacionais, e diante desse panorama refletir sobre sua adequação e eficiência frente à atual 

realidade dos negócios e da tecnologia existente e sobre sua sustentabilidade para os anos 

vindouros. 

Em síntese, propõe-se repensar os porquês do atual sistema e questionar como ele 

poderia ser diferente e quais seriam as possíveis consequências dessas mudanças cogitadas.  

Serão propostas algumas mudanças legislativas e procedimentais que almejam tornar o 

ambiente de negócios brasileiro atrativo, eficiente e competitivo, bem como estimular o 

surgimento de novas propostas que provoquem inovação e aperfeiçoamento na seara tributária. 

Nesse percurso de sugestão de mudanças de estruturas arraigadas e seculares sabe-se 

que resistências surgirão. Essa resistência é esperada e natural, pois como leciona o psicólogo 

Adam Grant31, os seres humanos têm dificuldade de distinguir aquilo que acreditam - suas 

crenças - de suas próprias identidades e isso leva à dificuldade de repensar verdades 

solidificadas.  

Quando os indivíduos são forçados a admitir que alguns fatos podem ter mudado e 

precisam repensar verdades de outrora, que não mais se sustentam, sentem sua identidade 

 
30 SINEK, Simon. Comece pelo porquê. Tradução Paulo Geiger. Rio de Janeiro: Sextante, 2018, pp. 162-165. 
31 GRANT, Adam. Pense de novo: o poder de saber o que você não sabe. Tradução Carolina Simmer, 1. ed., Rio 

de Janeiro: Sextante, 2021. 
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ameaçada. Nas palavras do autor: “preferimos o conforto da certeza ao desconforto da dúvida 

e solidificamos nossas crenças”32. 

Assim, GRANT (2021) sugere que todos que desejam aprender e evoluir ao repensar 

antigos conceitos, devem ter dois tipos de desprendimentos: “separar o presente do passado e 

separar opiniões de identidade”. 

Aquilo que em um passado era válido pode se tornar obsoleto ou necessário de 

atualização diante de uma nova realidade. Lidar com essa insegurança de não dominar todo o 

conhecimento e estar em constante aprendizado precisa ser encarado como natural e desejável 

e não como uma fraqueza.  

Deve-se saber separar opinião de identidade. A identidade deve estar identificada com 

valores e não crenças. “Quando nos definimos por valores e não por opiniões ganhamos 

flexibilidade para atualizar práticas ao descobrirem novas evidências”33. 

Especialmente em um momento da história em que as mudanças acontecem a todo 

momento e de forma exponencial, alterando significativamente o modo de viver das pessoas, 

mostra-se necessário um repensar ativo sobre dogmas e modelos tributários defendidos no 

passado, a fim de observar se ainda são pertinentes para a atual realidade e se estão 

cumprindo a finalidade para a qual foram criados. 

 

1.4 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa terá objetivo exploratório, visando fomentar o ainda incipiente debate 

acadêmico no Brasil sobre utilização de novas tecnologias para aprimoramento dos processos 

relacionados aos impostos incidentes sobre o consumo. 

Serão utilizados como materiais de pesquisa: 

1) a análise da legislação nacional e internacional sobre impostos sobre o consumo 

(Goods and services taxes); 

2) trabalhos científicos em artigos e livros - físicos e digitais - que versem sobre os 

impostos sobre valor agregado ao redor do mundo e investiguem a origem dessa técnica de 

 
32 GRANT, Adam. Pense de novo: o poder de saber o que você não sabe. Tradução Carolina Simmer, 1. ed., Rio 

de Janeiro: Sextante, 2021, p. 12. 
33 Ibid., p. 71. 
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tributação, seus objetivos, seus desafios, suas possibilidades de melhoria e adaptação à era da 

economia digital. Utilizações de pesquisas no Google Scholar, repositório dos e-journals da 

biblioteca FGV, documentos da OCDE e do FMI a respeito do tema, pesquisas do IPEA, 

revistas como International VAT Monitor e Intertax e sites como Taxnotes international; 

3) literatura internacional técnica, científica e jornalística sobre projetos e metodologias 

que estejam buscando aprimorar a arrecadação dos tributos sobre valor agregado, usando novas 

tecnologias e reengenharia de processos;  

4) coleta de dados estatísticos para diagnóstico da tributação brasileira sobre consumo, 

disponíveis em pesquisas de instituições públicas e privadas e em repositórios oficiais, bem 

como análise de jurisprudência sobre questões polêmicas relacionadas ao ICMS. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A fim de cumprir com o objetivo desse estudo, o texto contará com sete capítulos, 

estruturados da forma que se segue. 

Na INTRODUÇÃO são abordados: a contextualização do problema que se pretende 

analisar, a metodologia de pesquisa e o objetivo principal do estudo. 

No CAPÍTULO 2 serão abordados: (1) a origem da tributação não cumulativa ou sobre 

valor agregado (value-added tax) no mundo, (2) seu contexto histórico, (3) seus objetivos, (4) 

seus processos de implementação (conformidade, fiscalização e cobrança), (5) as condições 

ideais de implementação do referido tributo preconizadas pela doutrina e (6) as dificuldades de 

implantar IVAs reais de acordo com as condições teóricas idealizadas.  

No CAPÍTULO 3 será feito um diagnóstico do ICMS, a fim de verificar se ele atende 

às expectativas e objetivos preconizados pelos defensores de um tributo sobre valor agregado. 

Serão apresentadas estatísticas sobre o ambiente institucional tributário brasileiro, por meio de 

dados públicos como: estimativas de litígio, evasão, custos de conformidade e impactos da 

tributação na livre concorrência. Será analisado o nível de coercitividade (enforcement) que o 

ambiente institucional tributário brasileiro oferece, considerando dados globais que envolvam 

a atuação do Executivo, Judiciário e Legislativo. 

No CAPÍTULO 4 serão debatidas as fragilidades e vulnerabilidades do sistema de 

tributação sobre valor agregado, forma predominante da tributação sobre o consumo no mundo, 
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com especial contribuição de lições da economia comportamental. Serão abordados, ainda, os 

desafios da adaptação dessa técnica de tributação à economia digital globalizada. Pretende-se 

analisar o funcionamento dos negócios da economia digital, como as plataformas de comércio 

eletrônico e a indústria de meios de pagamentos, a fim de servir de inspiração para a inovação 

no âmbito da administração tributária. 

No CAPÍTULO 5 serão apresentadas as razões que justificam a necessidade de uma 

reengenharia dos processos de conformidade, cobrança e fiscalização do imposto de valor 

agregado, mediante uso intensivo de tecnologia e adaptação desse imposto à era digital. Serão 

debatidos projetos e propostas mundiais para reforma do IVA, visando à redução do VAT Gap. 

Dentre as propostas, serão abordadas, para difusão do conhecimento, as iniciativas do Real-

time VAT, o VAT- Split Payment, Reverse charge Mechanism, One-Stop-Shop da União 

Europeia e o uso de blockchain e Smart contracts para os processos de conformidade, 

fiscalização e cobrança do tributo. Entretanto, o foco do trabalho será estudar a viabilidade do 

split de pagamento e retenção do valor do tributo (ICMS ou IVA substituto) no momento da 

transação econômica. Verificar os desafios e as potencialidades que os projetos mundiais sobre 

o tema observaram e analisar especificamente no tocante ao Brasil quais os maiores obstáculos 

e possibilidades. 

O CAPÍTULO 6 reflete o cerne da presente pesquisa. Pretende-se explorar a 

possibilidade de aplicação das sugestões de reforma do IVA descritas no capítulo 5 para 

resolver os problemas do ambiente tributário brasileiro diagnosticados no capítulo 3. Serão 

debatidos os principais desafios, obstáculos e adaptações legislativas e procedimentais 

necessárias a uma eventual implementação das soluções, em especial a introdução de um split 

payment, com retenção do tributo por ocasião do pagamento. Analisar-se-á, em detalhe, a 

viabilidade jurídica e operacional da implementação de uma retenção do tributo no momento 

do pagamento do consumo, baseado em potencialidades brasileiras, como o SPED (Sistema 

Público de Escrituração Digital), a existência de um sistema de emissão de notas fiscais em 

tempo real e o moderno sistema bancário brasileiro, que conta, inclusive, com grandes 

inovações nos meios de pagamentos digitais, como a liquidação centralizada das transações de 

pagamentos eletrônicos via CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos, e o PIX (Pagamento 

Instantâneo), gerenciado pelo Banco Central Brasileiro.  

Na CONCLUSÃO será feito um resumo dos assuntos abordados nos capítulos 

antecedentes e endereçadas reflexões e sugestões aos formuladores de políticas públicas, ao 
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meio acadêmico e à comunidade empresarial, para a construção colaborativa de um ecossistema 

tributário eficiente e justo. 

Em seu livro “Uma pergunta mais bonita”34, Warren Berger trata da importância dos 

questionamentos para a inovação e para a resolução criativa de problemas. Para fins didáticos, 

esclarece que todo processo criativo de resolução de problemas complexos deve passar por uma 

sequência de três perguntas: Por quê? E se? Como? (Why, What if? How?). 

No “Por quê?” é onde se toma consciência do problema a resolver. O “E se?” é sobre 

imaginar possíveis soluções, e o “Como?” é sobre testar a viabilidade das soluções, ou seja, 

pensar como colocar a ideia em prática e colher feedbacks sobre os acertos e erros.  

A presente pesquisa almeja exatamente mapear essas três perguntas para repensar a 

tributação do consumo no século 21 e estimular a criatividade coletiva do mundo acadêmico e 

profissional a pensar sobre a questão. A introdução e os capítulos 2 a 3 se destinam a mapear o 

problema da tributação sobre consumo brasileira e as razões históricas que levaram ao modelo 

atual (“Por quê?”). Já os capítulos 4 a 6 visam a propor novas alternativas de tributação sobre 

o consumo, estudar meios de implantá-las e a viabilidade dessas soluções. Tratam, portanto, do 

“E se?” e do “Como?”. 

  

 
34 BERGER, Warren. Uma pergunta mais bonita: o poder de questionar para desenvolver ideias revolucionárias. 

Tradução Lívia Koeppl. São Paulo: Aleph, 2019, p. 312. 
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2 IMPOSTO DE VALOR AGREGADO (IVA): ORIGEM E DESCRIÇÃO 

 

2.1 ORIGEM DA TRIBUTAÇÃO NÃO CUMULATIVA OU SOBRE VALOR 

AGREGADO (IVA) - CONTEXTO HISTÓRICO E OBJETIVOS 

 

A origem da tributação não cumulativa sobre consumo é creditada a dois momentos 

distintos. O primeiro deles remonta à Europa, após o fim da Primeira Guerra Mundial, com a 

retomada da industrialização.  

Na Alemanha, assim como na maior parte dos países europeus, havia uma tributação 

cumulativa sobre o faturamento bruto. Surgiu, então, do estudo de dois irmãos: Siemens Carl 

Friedrich von Siemens (1921) e Wilhelm von Siemens (1918), os primórdios da ideia de um 

tributo não cumulativo, que substituiria os inúmeros tributos cumulativos (em cascata) 

incidentes sobre o consumo35.  

Paralelamente, entre os anos de 1910 e 1921, nos Estados Unidos da América, Thomas 

S. Adams36, um servidor público e economista, propôs uma tributação sobre o consumo não 

cumulativa, que usasse o método de crédito dos impostos pagos nas etapas anteriores (invoice 

credit method).  

Nos Estados Unidos, o primórdio de IVA de ADAMS (1921) não fora pensado para 

substituir um tributo cumulativo sobre faturamento (turnover tax), mas, sim, para 

substituir ou complementar o imposto de renda das corporações, que em períodos de 

recessão econômica ganhou complexidade e sua máquina de arrecadação se mostrou 

ineficiente37.  

Perceba-se que, apesar de ambas as teorias sugerirem SOLUÇÕES SIMILARES, elas 

estavam endereçadas a PROBLEMAS DIFERENTES e contextualizadas em países cujas 

realidades cultural, social, política e econômica eram diversas. Exatamente esses outros fatores 

determinaram a adoção ou não do modelo tributário proposto, como se pretende demonstrar ao 

longo deste trabalho. 

 
35 CALIENDO, Paulo. In: Prefácio de CASTELLO, Melissa. Um novo IVA? Os tributos sobre o consumo e a 

economia digital, 1. ed. São Paulo: Noeses, 2021; e JAMES, Kathryn. The rise of the value-added tax. Cambridge 

University Press, New York, 2015, p. 1. 
36ADAMS, Thomas Sewall. Fundamental Problems Of Federal Income Taxation (1921). Quartely Journal Of 

Economics. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/pdf/1882424.pdf. Acesso em: 03 jan. 2022. 
37 Ibid., p. IX. 

https://gvmail-my.sharepoint.com/personal/c357421_fgv_edu_br/Documents/Anteprojeto/anteprojeto/Capítulo%202%20da%20Dissertação.docx#_8iwrxj7ux86t
https://www.jstor.org/stable/pdf/1882424.pdf


38 

 

As ideias dos alemães Siemens e do americano Thomas Adams não prosperaram em 

seus países à época em que lançadas. 

Foi da França que veio a primeira implementação bem-sucedida do imposto não 

cumulativo ou sobre valor agregado no continente Europeu38. Maurice Lauré, que era também 

funcionário da administração tributária francesa39, introduziu na França a TVA (taxe sur la 

valeur ajoutée)40.  

Segundo MOREIRA (2020, p. 68), a TVA, inicialmente, não tinha uma base ampla de 

incidência, apenas em 1968 criou-se um tributo de larga incidência, que abrangia operações 

com bens e serviços em geral. As alíquotas da TVA eram mais elevadas que a dos antigos 

tributos cumulativos e o processo de apuração mais complexo, com diversas adições e 

deduções, enquanto no tributo cumulativo o valor devido era obtido pela simples aplicação de 

uma alíquota, prevista em lei, ao valor da operação. 

Entretanto, as forças políticas vigentes na Europa à época entenderam que as vantagens 

do novo tributo superavam as suas desvantagens.  

A ideia primordial por trás da implantação do imposto de valor agregado sobre o 

consumo, tal qual implantado na Europa, era combater alguns PROBLEMAS que se entendia 

que eram causados pela estrutura plurifásica e cumulativa dos tributos sobre consumo 

vigentes até então. Eram eles (MOREIRA, 2020, p. 65-67): 

1) distorções de preços das mercadorias/serviços a depender do nível de 

concentração dos fatores produtivos, o que supunha-se gerar estímulo à 

verticalização da produção e discriminação com tributação mais gravosa aos 

menores produtores e comerciantes (falta de isonomia e neutralidade);  

2) impossibilidade de desoneração das exportações e perda da competitividade no 

mercado internacional; 

3) favorecimento tributário aos bens importados, que em sua maioria estariam 

sujeitos a carga tributária menor que a do produto nacional; 

4) falta de transparência, porque não ficaria claro o quanto de tributo estaria 

embutido no preço final da mercadoria; 

 
38 Tem-se notícia da implantação de um IVA no Japão antes da implantação na Europa, segundo relato de 

SULLIVAN, Clara K. The tax on value added. New York and London: Columbia University Press, 1965. 
39 CASTELLO, Melissa. Um novo IVA? Os tributos sobre o consumo e a economia digital, 1. ed. São Paulo: 

Noeses, 2021, p. 29. 
40 CALIENDO, Paulo. In: Prefácio de CASTELLO, Melissa. Um novo IVA? Os tributos sobre o consumo e a 

economia digital, 1. ed. São Paulo: Noeses, 2021. 
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5) em comparação com impostos de etapa única, como o retail sales tax americano, 

os impostos cumulativos plurifásicos seriam mais difíceis de fiscalizar em razão 

do alto número de contribuintes a serem fiscalizados. Teriam ainda maior índice 

de evasão que o tributo plurifásico não cumulativo proposto, já que haveria 

ausência de autofiscalização da cadeia produtiva, pois o não pagamento do 

tributo na cadeia anterior em nada afetava o tributo a ser pago pelo próximo 

membro da cadeia de fornecimento e ainda reduzia o preço da mercadoria. 

Assim, o IVA na Europa surgiu com a promessa de resolver esses problemas, 

preconizando que o novo tributo sobre valor agregado traria os seguintes BENEFÍCIOS: 

1) autofiscalização – o mecanismo de aproveitamento de crédito do imposto pago 

na etapa anterior geraria o estímulo à fiscalização entre os elos da cadeia de 

consumo; 

2) neutralidade – o número de etapas da produção à comercialização não 

influenciaria no montante total do tributo, que equivaleria ao valor da alíquota 

incidente sobre o preço final. Isso porque a incidência se daria apenas sobre o 

valor agregado em cada etapa e não sobre a totalidade do preço da mercadoria 

ou serviço. Ademais, o tributo não distorceria a formação dos preços e traria 

neutralidade concorrencial; 

3) desoneração das exportações – os exportadores podem ter a restituição dos 

valores de impostos pagos na aquisição de insumos; 

4) equiparação dos produtos importados e nacionais – os produtos importados, ao 

ingressarem no território nacional, devem pagar IVA no desembaraço aduaneiro; 

5) transparência fiscal - a forma de cobrança e o destaque do imposto em nota traria 

esse benefício. 

A adoção dessa nova modalidade de tributo por grande parte dos países do bloco 

europeu foi estimulada como uma condição para criar uma zona de livre comércio, tal qual 

definido nos pilares do Tratado de Roma41. A criação do Mercado Comum Europeu tornou a 

adoção desta nova espécie de tributo um requisito para ingresso no bloco econômico42, o que 

ampliou de forma exponencial a adesão ao referido tributo pelos demais países europeus. 

 
41 CALIENDO, Paulo. In: Prefácio de CASTELLO, Melissa. Um novo IVA? Os tributos sobre o consumo e a 

economia digital, 1. ed. São Paulo: Noeses, 2021, p. 69. 
42 CASTELLO, Melissa. Um novo IVA? Os tributos sobre o consumo e a economia digital, 1. ed. São Paulo: 

Noeses, 2021, p. 31. 
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Percebe-se, portanto, que as razões que inspiraram a adoção do IVA na Europa 

decorriam de condições tributárias pré-existentes (impostos cumulativos sobre 

consumo/faturamento), bem como de condições históricas (criação de um mercado comum 

Europeu e a necessidade de uniformização das questões tributárias, de modo a não criar 

obstáculos ao livre comércio). 

As condições existentes nos Estados Unidos e os problemas que se pretendia combater 

com a criação de um imposto sobre consumo plurifásico e não cumulativo eram completamente 

diferentes do cenário europeu.  

Essa comparação de cenários sociais, culturais e econômicos na adoção de um tributo 

demonstra a importância e relevância de se considerar o histórico e as condições reais de um 

país na implantação de um tributo. É o que muitos chamam de path dependence43, em tradução 

livre, dependência do caminho histórico do país. 

Como notado pela australiana Kathryn James44, o destino do IVA na Europa Ocidental 

e nos Estados Unidos é um típico exemplo da dependência do caminho histórico do país (path 

dependence).  

Enquanto na Europa o IVA vinha para melhorar um imposto sobre vendas em cascata, 

nos Estados Unidos ele vinha para substituir o imposto de renda, sendo, portanto, a introdução 

de algo novo. No contexto dos Estados Unidos, a proposição do IVA era uma mudança muito 

mais radical que na Europa45. 

Nos Estados Unidos, a implantação do IVA não prosperou até os dias atuais, tendo 

aquele país optado pela adoção de uma tributação monofásica na última etapa de consumo, o 

retail sales tax. A competência para instituição e regulação deste tributo é conferida igualmente 

aos Estados da Federação e não possui caráter nacional.  

As principais causas apontadas pela doutrina para a não adoção do IVA nos Estados 

Unidos, na época de 1920 e nas tentativas seguintes de reforma tributária, são as de que os 

democratas temiam pela regressividade do tributo e pelo impacto na renda dos mais pobres, 

 
43 JAMES, Kathryn. The Rise of the value-added tax. Monash University, Faculty of Law, Cambridge University 

Press, 2015. 
44 Ibid. 
45 Ibid., p. 343. No original: In many ways, the fate of the VAT in Western Europe and the US is a product of path 

dependence. Von Siemens’ proposed VAT was viewed as a means to improve what was already there – usually the 

cascading turnover tax. By contrast, absent a federal sales tax, VAT reformers in the US have been proposing to 

introduce something new. The VAT is often framed in the domestic setting by reference to what it is not. In the US 

context, this has meant that framing requires comparison to existing taxes, such as the income tax, which makes 

VAT reform a far more radical proposition. 
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preferindo o imposto de renda e sua progressividade, que supostamente preservaria mais a 

igualdade. Já os republicanos temiam pelo crescimento desmedido do tamanho do governo. 

Havia mundialmente uma certa conexão entre a instituição do IVA e sua destinação ao aumento 

do Estado Social (welfare State)46.  

Em novas tentativas de reforma nos EUA, outras resistências ao IVA surgiram, como a 

existência dos impostos sobre vendas (sales tax) estaduais, que já correspondiam a boa parte 

das receitas dos Estados da Federação. Nesse caso, a resistência ao IVA nacional decorria da 

tensão federativa entre poder central e Estados47.  

Questionava-se, ainda, se as vantagens preconizadas pela adoção do imposto de valor 

agregado, em especial os atributos da neutralidade e simplicidade, conforme relatado por 

JAMES (2015): 

Assim, por exemplo, embora fosse geralmente aceito que a tributação do 

consumo era mais neutra em relação aos negócios e economia do que outras 

alternativas, como o Imposto de Renda, todos questionaram as 

reivindicações do IVA de neutralidade e simplicidade, dadas as prováveis 

exclusões à base e possíveis variações de alíquota. A Força-Tarefa de 1969, 

por exemplo, descobriu que o “argumento de que um imposto sobre valor 

agregado é relativamente simples não parece ser válido”, dados os 

requisitos de manutenção de registros e arquivamento, que cairiam 

desproporcionalmente nas empresas menores. Temia que “se mais do que uma 

taxa de imposto muito baixa fosse usada, as pressões se desenvolveriam em 

breve para diferentes taxas de impostos para diferentes artigos”. A Comissão 

Consultiva de 1972 concluiu que: O imposto sobre valor agregado tem a 

reputação de ser a forma mais neutra de tributação em teoria. O 

argumento da neutralidade é válido, no entanto, apenas se o tipo “ideal” 

de imposto sobre valor agregado for promulgado, isto é, se o imposto for 

abrangente em cobertura e aplicado a uma única taxa. Se qualquer uma 

dessas condições for violada, no entanto, o argumento da neutralidade 

perde sua validade.  

A Comissão Consultiva de 1972 concluiu, em suma, que essas condições 

provavelmente seriam violadas; a “forma preferencial do imposto sobre 

valor agregado é uma base abrangente com uma única alíquota. A 

promulgação de um IVA desta natureza, no entanto, não parece 

realista”48. (grifo nosso) 

 
46 MEHROTRA, Ajay, k. “T. S. Adams and the Beginning of the Value-added Tax”, American Bar Foundation 

and North Western University School of Law. Artigo “The Myth of The “Overtaxed” American and The VAT 

that never was”, palestra dada no Evento: NYU Tax Policy Colloquium de 2018. Disponível em: 

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/T.S.%20Adams%20and%20the%20Beginning%2

0of%20the%20Value-Added%20Tax%20-%20Mehrotra.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022. 
47 Ibid., p. 7. 
48 JAMES, Kathryn. The Rise of the value-added tax. Monash University, Faculty of Law, Cambridge University 

Press, 2015, p. 351. No original: So, for example, while it was generally accepted that consumption taxation was 

more neutral toward business and savings than other alternatives, such as the income tax, all queried the VAT’s 

claims to neutrality and simplicity, given the likely exclusions to the base and possible rate variations The 1969 

Task Force, for example, found that the ‘argument that a value-added tax is relatively simple does not appear to 

 

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/T.S.%20Adams%20and%20the%20Beginning%20of%20the%20Value-Added%20Tax%20-%20Mehrotra.pdf
https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/T.S.%20Adams%20and%20the%20Beginning%20of%20the%20Value-Added%20Tax%20-%20Mehrotra.pdf
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Em síntese, as objeções à adoção do IVA nos Estados Unidos foram feitas não ao 

modelo teórico em si e aos benefícios preconizados pelo IVA idealizado, mas à viabilidade da 

real implementação de um tributo naqueles moldes ideais nos EUA, considerando o histórico 

político e social do país. 

Antevia-se a existência de várias exclusões à base de cálculo e pleitos de tarifas 

diferenciadas a setores considerados essenciais. Ou seja, as objeções ao IVA foram feitas por 

uma análise realística da capacidade de pôr em prática um tributo idealizado.  

Por outro lado, os americanos duvidavam da real capacidade do IVA de ser mais eficaz 

contra fraude e evasão no nível da venda a varejo que o retail sales tax (RST). Isso porque, na 

última etapa do consumo, na venda ao consumidor final, o IVA não gera direito ao crédito ao 

consumidor, que não tem, portanto, estímulo legal para fiscalização do cumprimento das 

obrigações tributárias do vendedor. 

O objeto de estudo do livro “The Rise of the value-added tax”49, da especialista 

australiana em política tributária comparada, Kathryn JAMES (2015), é exatamente tentar 

explicar as razões que levaram à adoção em massa pelos países de impostos sobre o consumo 

do tipo IVA (imposto sobre valor agregado). 

Segundo a autora, a abordagem convencional que costuma creditar o crescimento e a 

adoção do IVA ao redor do mundo aos méritos do IVA idealizado não resiste a um escrutínio 

teórico, nem empírico. Os IVAs reais são muito destoantes das prescrições do IVA ideal teórico. 

Como estudo de caso, a autora estudou a implantação do IVA na Austrália e a não 

adoção do IVA nos Estados Unidos e as condições históricas que ocasionaram esses destinos. 

No referido livro, ao questionar a abordagem tradicional das razões erigidas como as 

responsáveis pelo crescimento do IVA, reflete: “Os EUA continuam sendo o elefante na sala 

para a abordagem convencional - se o IVA é tão bom, por que os EUA, a economia industrial 

 
be valid’ given the record-keeping and filing requirements, which would fall disproportionately on smaller 

business. It feared that ‘if more than a very low rate of tax were used, pressures would shortly develop for different 

tax rates for different articles’ The 1972 Advisory Commission found that: The value-added tax enjoys the 

reputation of being the most neutral form of taxation in theory. The neutrality argument is valid, however, only if 

the ‘ideal’ type of value-added tax is enacted, that is if the tax is comprehensive in coverage and applied at a 

single rate. If either of these conditions is violated, however, the neutrality argument loses its validity. The 1972 

Advisory Commission found, in short, that these conditions would likely be violated; the ‘preferred form of the 

value-added tax is a comprehensive, single rate tax. Enactment of a VAT of this nature, however, does not seem 

realistic. 
49 Ibid. 
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mais dinâmica do mundo, não tem um? Uma explicação baseada em méritos não leva em conta 

esta anomalia”50. 

Desse modo, discorre a autora sobre causas que refletem de maneira mais acurada os 

porquês da adoção dos IVAs nos países. Os fatores que efetivamente influenciam a política 

legislativa, como o papel dos agentes políticos, de atores governamentais internacionais como 

o FMI (Fundo Monetário Internacional), a OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), de consultores ou agências de desenvolvimento, bem como das 

forças de poder econômico reinantes em uma determinado país.  

A autora ressalta que os resultados das políticas são restringidos por uma 

combinação de fatores que desafiam as próprias percepções de méritos dos projetos. A 

teoria da escolha pública (public choice), por exemplo, mostra como restrições e escolhas de 

atores no processo de formulação de políticas tributárias podem resultar em projetos que podem 

ser considerados politicamente ideais, mas decididamente não meritórios da perspectiva da 

abordagem convencional do que seria o IVA idelizado pela doutrina. 

No tópico a seguir serão abordadas quais são as condições tidas como necessárias pela 

doutrina ao IVA ideal. 

 

2.2 CONDIÇÕES IDEAIS DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM TRIBUTO DE 

VALOR AGREGADO (IVA) OU NÃO CUMULATIVO 

 

Este trabalho, ao tratar de imposto sobre valor agregado (IVA), usará muitas vezes o 

termo como sinônimo de imposto não cumulativo, apesar de não haver uma identificação 

perfeita. MOREIRA (2020), em seu livro “Não cumulatividade dos tributos” demonstra que 

há uma distinção sutil entre os conceitos. Enquanto todos os tributos sobre valor agregado são 

não cumulativos, nem todos impostos não cumulativos são do tipo sobre valor agregado, 

tecnicamente falando. 

O imposto denominado IVA costuma ser apurado mediante três métodos51: 

 
50 JAMES, Kathryn. The Rise of the value-added tax. Monash University, Faculty of Law, Cambridge University 

Press, 2015, p. 338. No original: The US remains the elephant in the room for the conventional approach – if the 

VAT is so good, why doesn’t the US, the world’s most dynamic industrial economy, have one? A merits-based 

explanation does not account for this anomaly. 
51 MOREIRA, André Mendes. Não cumulatividade dos tributos. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2020, 

pp. 72-74. 
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a) Métodos subtrativos.  

a.1) Base-contra-base (basis on basis) ou subtração direta – neste deduz-se da base de 

cálculo do imposto (preço total da operação), o valor das mercadorias e serviços adquiridos 

pelo contribuinte (aqueles autorizados pela lei). A alíquota do imposto é então aplicada ao 

resultado dessa subtração. 

a.2) Imposto-contra-imposto (tax on tax ou invoice credit) também denominado 

subtração indireta – a incidência do imposto se dá sobre todo o valor da venda ou serviço. Em 

seguida, deduzem-se do imposto pago os impostos pagos na operação anterior e destacados na 

nota fiscal. É a apuração intitulada invoice credit, crédito sobre a fatura.  

b) Método de adição: aplicação da alíquota sobre o somatório dos salários e lucros 

aferidos em dado período. 

Tecnicamente falando, apenas há imposto sobre valor agregado no método de adição 

“onde a soma dos dispêndios do contribuinte para produção de mercadorias ou prestação de 

serviços [...] aliados ao seu lucro, informarão o montante acrescido à operação ou prestação.”52  

Entretanto, em razão da dificuldade prática de operacionalizar esse método, a maioria 

dos países adota o método subtrativo indireto, imposto contra imposto (tax on tax – invoice 

credit). É o método usado no Brasil no ICMS, por exemplo. 

Vale conferir também a lição de José Eduardo Soares de Melo sobre a distinção:  

Tributo não cumulativo significa que o valor (líquido) a ser efetivamente 

devido aos cofres públicos representa o resultado de cálculo consistente na 

consideração do imposto decorrente de fatos geradores praticados pelo 

contribuinte (operações mercantis, prestações de serviço etc.), diminuído do 

montante dos encargos do mesmo tributo gerado por aquisições, dispêndios 

etc., mediante apuração, num determinado período de tempo. 

Distingue-se do tributo incidente sobre valor agregado em que somente se 

pode cogitar da existência do fato gerador do tributo, no caso de as operações 

mercantis serem realizadas em valores superiores aos das aquisições. 

[...] 

Embora exista semelhança nas duas figuras, a diferença básica reside na 

circunstância de que, no caso de a venda ser efetuada por valor inferior ao da 

aquisição, o contribuinte não poderá eximir-se de tributação, não se cogitando 

de valor agregado.53  
 

 
52 MOREIRA, André Mendes. Não cumulatividade dos tributos. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2020, p. 

74. 
53 MELO, José Eduardo Soares de. Não cumulatividade, fls. 262-287. In: Não cumulatividade tributária. Hugo 

de Brito Machado (coord.). São Paulo: Dialética: Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários – ICET, 

2009.  
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Ainda segundo MOREIRA (2020, p. 123), é condição necessária a um imposto não 

cumulativo a plurifasia e a incidência sobre diversos estágios de circulação de riqueza. 

Ressalta o autor que:  

Quando aplicada a tributos cujas hipóteses de incidência são realidades não 

vinculadas a um negócio jurídico mercantil (no caso da receita, que advém das 

mais diversas fontes) a não cumulatividade resta impedida de operar a 

contento seu principal efeito, que é a translação ao contribuinte de facto do 

ônus fiscal. 

 

Há na doutrina uma posição predominante sobre o que seriam as condições ideais de 

um IVA. Segundo JAMES54, o IVA idealizado, preconizado pela maioria dos autores e por 

artigos dos organismos internacionais, como o FMI (Fundo Monetário Internacional)55, OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e União Europeia, teria ao 

menos essas três condições: 

1) Incidir sobre uma base ampla de consumo (incluindo bens e serviços e todas 

etapas, desde a produção até a venda a varejo) a uma alíquota única; 

2) Ser cobrado através do método de crédito, apurado por meio das notas fiscais 

(inovice-credit method), que permita abater os impostos pagos nas etapas anteriores dos 

impostos devidos nas vendas subsequentes; 

3) Adotar o princípio do destino, segundo o qual o tributo é devido no local do seu 

consumo. 

 

2.3 DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO DO IVA IDEALIZADO: CAUSAS E 

CONSEQUÊNCIAS 

 

Kathryn JAMES faz uma análise ampla56 de quais as maiores distorções observadas 

entre o IVA idealizado e os IVAs reais implantados nos países. E a verdade é que nenhum dos 

IVAs implantados no mundo cumpre de forma rigorosa as três normas, que são essenciais para 

 
54 JAMES, Kathryn. The rise of the value-added tax. New York: Cambridge University Press, 2015.  
55 EBRIL, Liam et al. The Modern VAT. Washington: International Monetary Fund, 2001.  
56 A autora analisa IVAs de países de todos os continentes. São pelos menos 30 países, cujas legislações são 

analisadas ao longo do livro.  
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que se tenha na prática os benefícios apregoados pelos IVAs, como a neutralidade, eficiência, 

entre outros. 

Todas as três regras de design do IVA idealizado, mencionadas anteriormente, têm 

dificuldades na sua implantação, seja no processo legislativo, ao se aprovar o desenho do IVA 

a ser adotado no país, seja no âmbito administrativo, na operacionalização prática dessas 

normas. 

 

2.3.1 Dificuldades de implantação da norma 1 - base ampla e alíquota única 

 

De todas as três normas do IVA idealizado, a que os IVAs reais mais se afastam é a 

norma 1, que preconiza a base ampla e a alíquota única.  

JAMES (2015) demonstra com dados estatísticos, que a maioria dos países que possui 

o IVA não adota uma base ampla de consumo57, como se preconiza na doutrina, tampouco 

convivem com alíquotas únicas. Justamente porque o processo legislativo envolve questões 

sociais/políticas de cada país, que determinam o IVA que será implantado na prática. 

O conteúdo das exclusões da base do IVA ou de tratamento diferenciado de alíquotas 

tem as mais variadas razões, como: (a) questões de equidade, (b) importância e eficiência do 

lobby realizado por setores específicos em busca de tratamento preferencial, (c) exclusões 

pragmáticas, como serviços financeiros58. Estudo da OCDE59 identifica as cinco categorias de 

exclusões mais comuns de base dos IVAs reais ao redor do mundo, são elas: 

a) Essenciais - suprimentos médicos e hospitalares, alimentos e água;  

b) Serviços públicos, como transporte público, correio, televisão pública;  

c) Atividades socialmente desejáveis - instituições de caridade, cultura, 

esporte ou atividades que apoiam o emprego;  

d) Áreas geográficas que merecem tratamento preferencial, como ilhas, áreas 

remotas e áreas de fronteira; e 

e) Setores isentos de IVA por razões “históricas ou práticas”, e pode estar 

sujeito a impostos específicos, como propriedade e financeiros serviços 

(incluindo seguros).  

 

Igualmente, a maioria dos IVAs reais adota múltiplas alíquotas.  

 
57 JAMES, Kathryn. The rise of the value-added tax. New York: Cambridge University Press, 2015, p. 108. 
58 Ibid., p. 108. 
59 OECD. Consumption Tax Trends 2008 – VAT/GST and Excise Rates. Trends and Administration Issues, 

OECD, Paris, 2008.  
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As justificativas para alíquotas diferenciadas têm origem em argumentos extrafiscais de 

redução da desigualdade. As alíquotas, assim, são usadas para tributar mais fortemente os 

produtos de luxo e aliviar os produtos tidos como essenciais.  

Trata-se da norma de design do IVA mais suscetível a mudanças no processo legislativo, 

porque absolutamente dependente de uma conjuntura de fatores políticos, econômicos e sociais 

no momento de sua adoção no país. É onde o lobby atua de forma mais forte e atuante. 

 

2.3.2 Dificuldades de implantação da norma 2 – sistema de crédito fiscal (invoice 

credit) 

 

As deficiências de implantação da norma 2, que trata do sistema de crédito fiscal 

(invoice credit), são, em geral, relacionadas à operacionalização administrativa desse 

mecanismo. Assim, as principais questões que afetam a boa implantação dessa norma 

costumam ser: 

1) atrasos e glosas no pagamento de créditos; 

2) restrições diversas ao crédito do imposto, como: limitação de crédito relativo a 

bens de capital e utilização do critério do crédito físico, ao invés do financeiro (Brasil);  
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3) fraude e evasão utilizando o mecanismo do crédito fiscal (invoice credit). Aqui 

entram as fraudes carrossel e missing trader fraud, comuns na Europa60, e os esquemas de notas 

frias61 do Brasil e dos devedores contumazes;  

4) excessivo ônus de conformidade, com muitas obrigações acessórias para as 

empresas; 

5) alto custo de administração e fiscalização das declarações e pagamentos dos 

contribuintes por parte da administração tributária. 

Os três primeiros problemas relatados na implantação da norma 2 (crédito fiscal) do 

IVA idealizado afetam de forma cabal a preconizada neutralidade do imposto. 

Nos dois primeiros casos, as restrições ou atrasos no pagamento de créditos geram a 

assunção do custo do tributo pelas empresas, deixando de ser transladado o imposto 

integralmente ao consumidor. Há, portanto, cumulatividade residual.  

Já o problema 3 é o problema que mais gera evasão do IVA no mundo. Ele revela 

uma fragilidade do método de crédito fiscal, explorada pelos fraudadores que afeta dois dos 

mais preconizados benefícios dos impostos de valor agregado: a autofiscalização e a 

neutralidade. 

A neutralidade nestas fraudes é afetada em sua vertente concorrencial. Os 

fraudadores usam do mecanismo de crédito fiscal para recolher menos tributo do que o devido, 

criando créditos inexistentes ou deixando de recolher o IVA cobrado do consumidor ao Estado.  

 
60 A fraude do missing trader fraud (MTIC) se utiliza da isenção de IVA nas exportações na União Europeia. A 

fraude consiste no seguinte: 1) As vendas entre países dentro da União Europeia são isentas de IVA, por ser uma 

área de livre comércio; 2) O vendedor A, situado na França, vende uma mercadoria para o B, situado na Holanda. 

Nessa venda, não incide IVA, que será inteiramente recolhido na próxima venda feita por B dentro de seu país, 

Holanda; 3) B vende para C dentro da Holanda e sobre essa operação incide 21% de IVA, destacado na nota. B 

tem que recolher esse IVA para Holanda, mas não o faz e desaparece (missing trader); 4) Esse montante de IVA 

pago por C poderá ser por ele abatido do montante de IVA a pagar em suas vendas para D, situado também na 

Holanda; 5) Em seguida, a empresa D pode revender a mesma mercadoria para A, situado na França sem 

pagamento de IVA, porque é uma venda isenta entre países da União Europeia; 6) Nessa situação, os 21% de IVA 

que deveriam ter sido pagos por B não são recolhidos, mas são abatidos do montante de IVA a pagar de C em sua 

venda para D, gerando, portanto, duplo prejuízo à administração tributária; 7) O comerciante sumido ou operador 

fictício é geralmente uma pessoa 'falsa', ou seja, por exemplo, uma nova empresa sem sede real ou atividade. Como 

essa fraude pode se repetir várias vezes de forma orquestrada, é chamada de fraude carrosel, quando esse ciclo 

se repete [...]. A nível da UE, o TCE e a Europol estimaram que a fraude MTIC/carrossel poderia representar 

40 a 60 bilhões de perdas anuais de receitas de IVA, e que 2% dos grupos do crime organizado podem estar 

atrás de 80% da fraude. Trechos do relatório VAT fraud, encomendado pela Comissão Especial de crimes 

financeiros e de combate à evasão tributária do Parlamento Europeu à Dra. Marie Lamensch. Disponível em: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2018)626076. Acesso em: 25 jan. 2022. 
61 É o caso da vulgarmente chamadas empresas “noteiras”, empresa de fachada criadas para geração de créditos 

fictícios de ICMS. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2018)626076
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Com isso, a pretensão da neutralidade concorrencial do IVA, segundo a qual apenas 

fatores como eficiência, custo e qualidade determinariam a competitividade no mercado, cai 

por terra. O tributo passa a ser um diferencial competitivo. Muitas vezes, o inadimplemento 

programado é o próprio diferencial concorrencial desleal da empresa, como será estudado no 

capítulo 3.  

Esse reconhecimento do abalo concorrencial permitido pelo mecanismo do crédito fiscal 

não é um problema apenas brasileiro. 

A União Europeia promove vários estudos que visam a combater as fraudes de IVA que 

se utilizam da fragilidade do método de crédito fiscal, tais como: a fraude carrossel e a Missing 

trader fraud (MTIC). Estima-se que, por ano, mais de 40 bilhões de euros devidos de IVA são 

sonegados pelos fraudadores, conforme estudo encomendado pelo Parlamento Europeu sobre 

fraudes de IVA. Nas palavras da autora do estudo, a especialista em IVA, Marie Lamensch62: 

A fraude MTIC/carrossel também distorce a concorrência e afeta 

diretamente os negócios que atuam conforme a lei, simplesmente porque 

os fraudadores estão vendendo bens (ou serviços) abaixo do preço de mercado. 

Comerciantes honestos podem eventualmente ser tentados a cometer fraudes 

também não reportando vendas para sobreviver no mercado (outro tipo de 

fraude, de menor importância, mas que não deve ser negligenciada porque 

ameaça a consistência do nosso sistema tributário63. (grifo nosso)  

 

A autofiscalização defendida pela doutrina do IVA se mostra fragilizada na prática, 

porque a utilização do crédito do imposto das etapas anteriores está condicionada apenas a 

existência de nota fiscal com destaque do imposto e não ao efetivo recolhimento. 

Assim, se o fornecedor declarar, emitir nota, mas não pagar o imposto, ainda assim o 

próximo elo da cadeia se creditará do valor, prejudicando o valor total recolhido ao Estado. 

Ademais, se a nota for documentalmente válida, mas se tratar de uma empresa criada somente 

para geração de crédito, sem realização efetiva da operação comercial, igualmente será válido 

o crédito, a não ser que se prove o conluio entre as partes.  

 
62 LAMENSCH, Marie; CECI, Emanuele. VAT Fraud: economic impact, challenges and policy issues. Study 

Requested by TAX 3 Comittee, European Parliament. Disponível em: htttp://www.europarl.europa.eu/supporting-

analyses. Relatório VAT fraud encomendado pela Comissão Especial de crimes financeiros e de combate à evasão 

tributária do Parlamento Europeu à Dra. Marie Lamensch. Disponível em: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2018)626076. Acesso em: 25 jan. 2022. 
63 LAMENSCH, Marie. VAT FRAUD, Economic impact, challenges and policy, issues. fl. 18. No original: 

MTIC/carousel fraud also distorts competition and directly affects compliant businesses, simply because fraudsters 

are selling goods (or services) below market price. Honest traders might eventually be tempted to also commit 

fraud by not reporting sales in order to survive in the market (another type of fraud, of smaller importance, but one 

that should not be neglected because it threatens the consistency of our tax system. Disponível em: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2018)626076. Acesso em: 25 jan. 2022. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2018)626076
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2018)626076
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Por fim, a ausência de possibilidade de crédito ao consumidor final torna o IVA no 

último elo da cadeia, ou seja, na venda B2C, tão sujeito a fraude quanto no Retail Sales Tax. 

Com o agravante de que esse vendedor final terá se creditado do IVA pago aos seus 

fornecedores mesmo que não recolha o IVA devido nas suas vendas finais. 

Essa fragilidade pode resultar de uma estratégia concorrencial planejada de não 

pagamento do tributo, a depender do enforcement do ordenamento jurídico como um todo em 

que está inserido o contribuinte. Fatores que podem estimular a conduta: (1) baixo índice de 

punição, (2) congestionamento do Judiciário, (3) baixa recuperabilidade desse crédito tributário 

indevidamente apropriado. 

Os problemas 4 e 5 (alto custo de conformidade e fiscalização dos tributos) geram um 

aumento no custo tributário geral, que deve ser mensurado para avaliar se os gastos advindos 

da conformidade e fiscalização são proporcionais aos benefícios criados pelo tributo. 

 Devem ser analisados em cada país diante dos dados empíricos disponíveis. 

Certamente, esses dois problemas afetam a apregoada simplicidade do imposto, que é ainda 

mais afetada quando a norma 1 do IVA ideal (base ampla e alíquota única) é desrespeitada e as 

inúmeras exceções precisam ser documentadas e fiscalizadas pela administração tributária. 

 

2.3.3 Dificuldades de implantação da norma 3 – princípio do destino 

 

Por fim, as deficiências de implantação da norma 3 (princípio do destino) se 

incrementaram com a Economia Digital, em que as fronteiras se tornaram fluidas, com o 

crescimento exponencial do comércio internacional B2C, especialmente o comércio de bens 

intangíveis. 

A cobrança com base no destino é projetada para um comércio de bens tangíveis com 

uma barreira alfandegária responsável pelo recolhimento do IVA na entrada do bem importado. 

Nada obstante, com o incremento tecnológico dos marketplaces, com a desmaterialização do 

consumo, que pode ser bem observada no crescimento de plataformas de serviços como 

streaming, essa passagem pela alfândega deixou de existir ou de ser viável.  

Há, na economia digital, uma dificuldade em se capturar a realidade econômica das 

transações. Discussões infindáveis sobre a caracterização da operação, como venda de produto, 

de serviço ou uso de licenças de direito autoral demonstram que a tributação na economia digital 
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não se adapta bem a listas exaustivas e estanques que visam definir todas as operações 

tributáveis. 

Além disso, a possibilidade de anonimato nas transações fere frontalmente a lógica 

tradicional da territorialidade. 

Como ressalta CASTELLO (2021, p. 56), o problema do critério espacial do IVA se 

divide em duas preocupações maiores: o critério de repartição de receitas tributárias (financeiro) 

e as obrigações acessórias impostas aos contribuintes, como registro em cada Estado ou país 

com o qual o contribuinte comercializa e a prestação de informações fiscais múltiplas, que 

geram custos adicionais. 

Outro problema com a aplicação do princípio do destino no comércio internacional 

reside na ausência de coercitividade suficiente do mecanismo de cobrança atual de imputar ao 

vendedor (residente em outro país) o ônus de calcular e recolher o IVA ao país de destino.  

A União Europeia e a OCDE, em razão da constatada dificuldade de se conseguir cobrar 

dos vendedores estrangeiros, especialmente em razão da expansão dos marketplaces, têm 

pensado em novas formas de cobrança que imputam ora ao marketplace64 o dever de retenção 

do IVA, ora ao próprio consumidor que recebe a mercadoria.  

Por sua vez, o Reino Unido está estudando implantar uma obrigação de retenção desse 

IVA aos meios de pagamento, por meio de um split de pagamento65, segregando o valor da 

mercadoria do tributo. Essas modalidades de cobrança que fogem ao padrão serão tratadas em 

detalhe no capítulo 5.  

Como se vê, a implantação do IVA nos países não consegue concretizar todas as três 

normas previstas no IVA idealizado e estas são necessárias para o gozo dos benefícios 

apregoados. Assim, inúmeros problemas surgem em decorrência dos IVAs reais implantados, 

visto que destoantes do modelo idealizado. 

Não se pode olvidar que a escolha pelo IVA por parte dos países que o implantaram tem 

como fundamento uma escolha política, em busca de um objetivo tributário. Vale lembrar a 

 
64 ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE). The Role of 

Digital Platforms in the collection of VAT/GST on Online Sales. Paris: OECD, 2019, fl. 25. Diretiva UE 

2017/2455, Do Conselho. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2455&from=PT. Acesso em: 10 jan. 2021. 
65 UK GOV. Consulta pública sobre utilização de um VAT Split payment no Reino Unido. Disponível em: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/687783/Altern

ative_method_of_VAT_collection___split_payment.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021. 
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lição de MURPHY e NAGEL (2021), no livro “O mito da propriedade”66, em que logo no 

início os autores fazem a importante observação de que: 

Numa economia capitalista, os impostos não são um simples método de 

pagamento pelos serviços públicos e governamentais: são também o 

instrumento mais importante por meio do qual o sistema político põe em 

prática uma determinada concepção de justiça econômica ou 

distributiva67. (grifo nosso) 

 

Toda escolha tributária é também uma escolha política e moral, um trade-off entre 

eficiência e equidade. A escolha pela adoção dos IVAs é uma escolha pela eficiência em 

detrimento da equidade. Assim, é imperioso que se averigue se essa eficiência está sendo de 

fato observada na implantação real dos IVAs.  

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO CORRETA DOS PROBLEMAS PARA 

ENCONTRAR SOLUÇÕES EFICAZES 

 

Como foi visto nos itens antecedentes, a escolha de um tributo para uma determinada 

sociedade não pode ser feita apenas de maneira teórica, sem análise do histórico tributário do 

país, dos grupos de pressão envolvidos no processo legislativo e do ambiente institucional do 

país como um todo. Não existe uma solução única para realidades diversas. 

Thomas Adams, em seu escrito tido como um primórdio do imposto de valor agregado, 

já antecipava as poucas chances políticas de que o imposto por ele idealizado fosse de fato 

adotado68. Ele, tendo sido parte da administração dos EUA por mais de 20 anos, tinha a 

consciência de que ideias econômicas não existem por si só e que fatores políticos e sociais 

frequentemente têm mais chance de determinar os rumos das políticas fiscais.  

Segundo ADAMS (1921), essas forças têm que ser encaradas como fatos, ainda que 

as decisões advindas dessas forças não pareçam tecnicamente adequadas. Nas palavras 

 
66 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução Marcelo 

Brandão Cipolla, 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2021.  
67 Ibid., p. 5. 
68 ADAMS, Thomas Sewall. Fundamental Problems Of Federal Income Taxation. Quartely Journal Of 

Economics (1921), p. 555. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/pdf/1882424.pdf. Acesso em: 03 jan. 

2022. No original: The plan has little chance of adoption” [...] “It demonstrates the supreme necessity of 

subordinating administrative logic and personal predilections to the great political and social forces wich controls 

the evolution of tax systems. These forces must be accepted as facts. The historical fact is that modern states prefer 

equity and complexity to simplicity and inequality. The cry for equality and justice is louder and mora 

unanswerable than the demand for certainty and convenience.  

https://www.jstor.org/stable/pdf/1882424.pdf
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dele, o complexo imposto de renda americano da época não seria substituído total ou 

parcialmente por um imposto sobre vendas com sistema de crédito de impostos pagos 

anteriormente (esboço de um IVA), “porque o desejo democrático por igualdade e 

complexidade supera o desejo econômico de eficiência e simplicidade de administração”69. 

Em um de seus escritos do fim da carreira70, Adams escreveu uma reflexão sobre o 

processo de política fiscal, que se mostra adequada e necessária até os dias atuais: 

Em nenhum lugar a tensão entre democracia e expertise foi mais evidente 

do que no reino da política fiscal, onde os interesses políticos e econômicos 

historicamente determinados restringiram o desenvolvimento de leis e 

políticas fiscais puramente racionais.  

“Tributação moderna ou política fiscal, em seu aspecto mais característico”, 

disse Adams em famosa frase no final de sua carreira, “É uma competição de 

grupos que representam interesses poderosos e se esforçam vigorosamente 

para se livrar das cargas fiscais do presente ou do futuro. É, antes de tudo, um 

jogo duro em que aqueles que confiam totalmente na economia, na razão e na 

justiça acabarão se aposentando derrotados e desiludidos. Política de classe é 

a essência da tributação. (grifo nosso) 

 

Igualmente, JAMES (2015), invocando lições de ciência política, sugere as razões pelas 

quais inexiste no mundo o IVA idealizado pela doutrina, que segue à risca as três normas do 

design ideal, mas sim IVAs reais e decorrentes de processos políticos próprios em seus países. 

Citando HETTICH e WINER (1999)71, a autora demonstra que o resultado de um 

sistema tributário é fruto de um processo político, cultural e econômico, que gera estruturas 

complexas, que ao final podem não ser as mais eficientes do ponto de vista econômico, mas 

que foram resultantes de um equilíbrio político de forças72.  

 
69 MEHROTRA, Ajay K, The myth of the “overtaxed” American and the VAT that never was. Palestra 

proferida por ocasião do Evento NYU Tax Policy Colloquium, em 25 mar. de 2018. Disponível em: 

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/T.S.%20Adams%20and%20the%20Beginning%2

0of%20the%20Value-Added%20Tax%20-%20Mehrotra.pdf. Acesso em: 04 jan. 2022. 
70 ADAM, Thomas Sewall Adams. Ideals and Idealism in Taxation. The American Economic Review 18.1 

(1928), pp. 1-8 apud MEHROTRA, Ajay K. Economic Expertise, Democratic Constraints, and the Historical 

Irony of U.S. Tax Policy: Thomas S. Adams and the Beginnings of the Value-Added Tax. Palestra proferida por 

ocasião do Evento NYU Tax Policy Colloquium, em 25 mar. de 2018. Disponível em: 

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/T.S.%20Adams%20and%20the%20Beginning%2

0of%20the%20Value-Added%20Tax%20-%20Mehrotra.pdf. Acesso em: 04 jan. 2022. 
71 HETTICH, Walter; WINER, Stanley L. Winer. Democratic Choice and Taxation: A Theoretical and Empirical 

Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
72 A complexidade tributária é um resultado lógico de um processo político em que os políticos tentam 

maximizar os votos esperados para obter o poder ou permanecer no poder. Quando os contribuintes são 
agrupados em faixas de taxação e as atividades tributáveis são combinadas em grupos, em resposta aos custos de 

administração e comportamento de autosseleção, a estrutura tributária resultante permanece complexa. Embora a 

discussão teórica não descarte sistemas fiscais de equilíbrio que são tão simples como os sugeridos em alguns 

propostas recentes de imposto fixo, sugere que tais esquemas, ou qualquer imposto de base ampla sem 

 

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/T.S.%20Adams%20and%20the%20Beginning%20of%20the%20Value-Added%20Tax%20-%20Mehrotra.pdf
https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/T.S.%20Adams%20and%20the%20Beginning%20of%20the%20Value-Added%20Tax%20-%20Mehrotra.pdf
https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/T.S.%20Adams%20and%20the%20Beginning%20of%20the%20Value-Added%20Tax%20-%20Mehrotra.pdf
https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/T.S.%20Adams%20and%20the%20Beginning%20of%20the%20Value-Added%20Tax%20-%20Mehrotra.pdf
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Continua a autora demonstrando que o processo político que resulta em novos modelos 

tributários é condicionado pelo passado de cada país e que não há como se fazer uma ruptura 

brusca apenas em nome de um sistema tributário teoricamente perfeito, visto que dificilmente 

será aceito pela sociedade e pelas forças que influenciam o poder político. 

Importante, portanto, se pensar quais são os maiores problemas que assomam, 

atualmente, a tributação brasileira sobre consumo. A partir da resposta a essa pergunta, pode-

se buscar as soluções que mais se adequam aos problemas reais brasileiros e auxiliar assim a 

elaboração de políticas públicas eficazes. 

Sobre essa questão, válido mencionar trecho literal de reportagem do ex-secretário da 

Receita Federal, Everardo Maciel73, que retrata a importância da definição correta do problema 

antes de se buscar soluções importadas, sem uma análise mais detida dos principais problemas 

tributários brasileiros. 

Então, eu não gosto dessas soluções que estão procurando problemas. Qual é 

o problema que estamos falando? E, diante do problema, eu posso dar 

uma resposta concreta. [...] Não é uma fórmula mágica, uma solução 

universal e nem o remédio para todos os males do mundo. É muito fácil 

alguém chegar e fazer a propaganda de um enlatado tributário. “Ora o mundo 

inteiro adota isso e, portanto... Portanto, nada! [...]. Para o Brasil, qual é o 

problema? Os problemas tributários são problemas que também são 

culturais.” 

“O Brasil [...] cometeu um erro. Compreensível, mas um erro, que foi atribuir 

o ICM à competência estadual. Isso criou muitos problemas na fronteira dos 

estados. O Brasil é a primeira experiência mundial de utilização de um tributo 

do tipo IVA até o varejo em uma competência estadual”. 

“Todo sistema tributário é complexo. Alíquota única para mim é teoria de 

terraplanismo tributário.”[...]. 
“É preciso fazer uma distinção clara entre complexidade e 

operabilidade.” A legislação de imposto de renda de uma pessoa física, por 

exemplo, não é uma legislação nem um pouco simples, mas ninguém tem 

dificuldade de declarar. [...] Porque ela é fácil. E a imensa maioria das pessoas 

que faz a declaração de imposto de renda não tem conhecimento da legislação. 

Depende de uma iniciativa de ordem administrativa.” Os problemas essenciais 

tributários não estão sendo tratados. Quais são eles? “Primeiro, excessiva 

litigiosidade. [...] 

O segundo é resolver as grandes indeterminações conceituais. Quando tenho 

uma coisa que não sei com clareza, eu promovo uma briga. Os conceitos não 

estão determinados. 

“[...] IVA é imposto de cadeia produtiva. Não entende a economia digital. 

IVA trata de questões que são cada vez menos relevantes na economia. A 

 
disposições especiais, não são compatíveis com competição política vigorosa e não representam resultados 

de equilíbrio duradouros de sociedades democráticas72. (grifo nosso) 
73 MACIEL, Everardo. IVA fere a constituição, diz Everardo Maciel em entrevista ao Correio. Entrevista 

concedida ao jornal Correio Braziliense, publicada em 22 set. 2019. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/22/internas_economia,783597/iva-fere-a-

constituicao-diz-everardo-maciel-em-entrevista-ao-correio.shtml. Acesso em: 07 jan. 2022. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/22/internas_economia,783597/iva-fere-a-constituicao-diz-everardo-maciel-em-entrevista-ao-correio.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/22/internas_economia,783597/iva-fere-a-constituicao-diz-everardo-maciel-em-entrevista-ao-correio.shtml
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grande fonte de riqueza no mundo hoje é a informação, a gestão da 

informação”74. (grifo nosso) 

 

Diante dessas ponderações, passa-se no capítulo seguinte a fazer um diagnóstico do IVA 

sobre consumo brasileiro, o ICMS, a fim de verificar se ele cumpre as regras de design de um 

IVA idealizado e se consegue trazer os benefícios preconizados pela doutrina. O objetivo é 

aferir em quais aspectos o referido tributo possui falhas e quais sugestões de mudança poderiam 

melhorar a maioria dos problemas detectados. 

  

 
74 MACIEL, Everardo. IVA fere a constituição, diz Everardo Maciel, em entrevista ao Correio. Entrevista 

concedida ao jornal Correio Braziliense, publicada em 22 set. 2019. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/22/internas_economia,783597/iva-fere-a-

constituicao-diz-everardo-maciel-em-entrevista-ao-correio.shtml. Acesso em: 07 jan. 2022. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/22/internas_economia,783597/iva-fere-a-constituicao-diz-everardo-maciel-em-entrevista-ao-correio.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/22/internas_economia,783597/iva-fere-a-constituicao-diz-everardo-maciel-em-entrevista-ao-correio.shtml
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3 ICMS E O AMBIENTE INSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

A tributação e sua efetividade não podem ser analisadas sob uma perspectiva meramente 

teórica, sem considerar a realidade do país em que ela foi implantada. Deve-se analisar o 

ambiente institucional do país como um todo, desde a configuração política, cultural, até o 

funcionamento de suas instituições, em especial aquelas voltadas ao cumprimento do Direito, 

como o Judiciário. Como bem observado pelo ex-secretário da Receita Federal do Brasil, 

Everardo Maciel, “problemas tributários são problemas que também são culturais”75. 

Argumentos que afirmem que um tributo de valor agregado/não cumulativo ou um 

tributo cumulativo sobre o consumo é melhor ou pior, sem contexto, sem base empírica e sem 

especificar o objetivo pretendido com cada um dos tributos não têm utilidade prática. 

Cada tipo de tributação tem pontos fortes e fracos. A adoção irrestrita da defesa de um 

ou outro sem maior reflexão, numa visão binária de tudo ou nada, impede que se possa pensar 

formas criativas de extrair o melhor de cada tipo de tributação. É importante refletir sobre como 

ajustar eventuais falhas ou ineficiências de cada um dos modelos tributários.  

Como visto no capítulo anterior, nenhum país conseguiu de fato implantar o IVA 

exatamente como idealizado.  

Foi justamente a avaliação da possibilidade concreta de implantar um IVA ideal nos 

EUA que fez com que aquele país resistisse até os dias atuais a sua implantação.  

Assim, passa-se a analisar nesse capítulo se o ICMS cumpre os objetivos para os quais 

o IVA foi pensado. 

 

3.1 ICMS (IVA BRASILEIRO): DIAGNÓSTICO 

 

Como visto no item 2.2, o IVA idealizado tem essencialmente três normas básicas de 

design, deve ser ainda plurifásico e incidir sobre diversas etapas da circulação de riqueza. Passa-

se a analisar, portanto, a adequação do ICMS a essas premissas do IVA idealizado.  

 
75 MACIEL, Everardo. IVA fere a constituição, diz Everardo Maciel, em entrevista ao Correio. Entrevista 

concedida ao jornal Correio Braziliense, publicada em 22 set. 2019. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/22/internas_economia,783597/iva-fere-a-

constituicao-diz-everardo-maciel-em-entrevista-ao-correio.shtml. Acesso em: 07 jan. 2022. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/22/internas_economia,783597/iva-fere-a-constituicao-diz-everardo-maciel-em-entrevista-ao-correio.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/22/internas_economia,783597/iva-fere-a-constituicao-diz-everardo-maciel-em-entrevista-ao-correio.shtml
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3.1.1 ICMS se adequa à norma 1 do IVA idealizado (base ampla e alíquota única)? 

 

Como visto no item 2.3.1, a norma 1 do IVA idealizado é a que menos se observa nos 

IVAs reais implantados nos países. É nessa regra que grupos de pressão atuam de forma mais 

forte no processo legislativo, tentando criar normas privilegiadas por setor. 

No Brasil, o ICMS padece do mesmo problema. Primeiramente, o ICMS não é um 

imposto sobre consumo de base ampla, visto que se dividiu a tributação do consumo entre os 

três entes federados: União (IPI – Impostos sobre Produtos Industrializados), Estados (ICMS- 

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação) e Municípios (ISS - Imposto 

sobre serviços de qualquer natureza). Há ainda a incidência de PIS/Cofins sobre as receitas, 

com divergência doutrinária sobre se estes impostos são de fato sobre consumo e não 

cumulativos (MOREIRA, 2020).  

O IVA brasileiro (ICMS), portanto, em razão da divisão de competência tributária entre 

os entes federativos, não tem índole nacional e não tem base ampla que abranja bens e serviços.  

Igualmente, não possui alíquota única, porque cabe aos Estados definirem as alíquotas 

(dentro de parâmetros de liberdade fixados pela Constituição Federal, art. 155, § 2º, incisos IV, 

V, VI e XII). 

A falta da base ampla e da alíquota única compromete a eficiência do ICMS em cumprir 

com os objetivos de um IVA. De forma sintética, serão abordados alguns dos problemas 

decorrentes desse descumprimento da regra 1 no Brasil: 

a) Discussão de competência entre Estados e municípios (ICMS versus ISS) 

sobre incidência tributária em bens/serviços de natureza dúbia e materialidades como 

licenças de direitos autorais.  

Em razão da divisão de competência tributária dos bens e serviços feita pelo Constituinte 

de 1988, são numerosos os litígios judiciais envolvendo os diversos entes tributantes.  

Exemplo de casos que discutem esse problema: (a) tributação de software e programas 

de computador (ADI 1945, RE 176.626, ADI 5576, ADI 5659, RE 688.223), (b) farmácias de 

manipulação (RE 605.552), (c) publicidade na internet (ADI 6034) e (d) streaming de vídeo, 

em que se discute a incidência de ISS ou ICMS comunicação. 
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A modificação dos paradigmas da sociedade na forma de oferecer bens e serviços parece 

levar à inevitável conclusão do anacronismo da legislação tributária brasileira. É urgente 

adequar a distribuição da competência tributária e a administração fiscal aos novos tempos76. 

O atual sistema tributário foi todo construído com base em uma lógica de negócios que 

foi completamente alterada pela revolução digital. Tentar adaptar uma legislação obsoleta e 

conflituosa a situações não enquadráveis nos antigos padrões talvez seja mais oneroso e 

ineficiente que simplesmente repensar o sistema tributário como um todo, adaptando-o à nova 

realidade econômica. 

Parece, portanto, anacrônica a legislação brasileira que tenta definir as 

competências tributárias pela descrição detalhada da atividade comercial ou dos serviços 

(lista exaustiva) em um mundo volátil e complexo como o que a revolução digital criou. 

É como gastar horas definindo se o Cirque Du Soleil é circo, teatro ou musical, para fins 

de enquadrá-lo em um nicho de tributação. Ele possui circo, teatro e musical de forma única, 

sem ser passível de enquadramento em apenas uma categoria. 

Tentar conter a realidade desse mundo complexo em caixas estanques e listas taxativas 

ou dividi-lo em obrigações de dar e fazer que remetem sua origem ao Direito Romano é como 

tentar aprisionar o mar em uma comporta fechada. Não funciona e causa estragos imensos. E 

pior: o principal legislador tributário será o perito de tecnologia, que descreverá aos juízes 

como se dá a viabilização dos negócios de tecnologia, a fim de que estes, com seus incipientes 

conhecimentos de tecnologia, enquadrem os serviços em suas caixinhas já conhecidas. 

A sensação, por vezes, é de que a legislação tributária passa por uma situação parecida 

à retratada na trilogia dos filmes “De volta para o Futuro” (Back to the future), em que o 

personagem principal consegue viajar no tempo e, ao chegar no futuro, se depara com 

equipamentos tecnológicos não existentes em seu tempo e tenta enquadrá-los em algo que ele 

conhece, para assim compreendê-los. Apesar de esses instrumentos em nada se assemelharem 

ao funcionamento dos equipamentos do passado, visto que baseados em tecnologia antes 

inexistente.  

 
76 Trecho de artigo produzido pela autora no Mestrado, publicado como: OLIVEIRA, Luciana Marques Vieira da 

Silva Oliveira. Tributação do streaming: próxima guerra fiscal e concorrencial (Streaming Taxation: The Next 

Tax and Competition War), June 28, 2021. FGV Direito SP, Research Paper Series n. Forthcoming. Disponível 

em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3875521 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3875521. 

https://ssrn.com/abstract=3875521
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Vive-se a todo tempo tentando enquadrar tecnologias e serviços atuais em modelos de 

negócios da época do Constituinte de 88 ou de um tempo mais longínquo ainda, em que jamais 

se poderia prever as inovações tecnológicas atuais.  

O mundo tende para o fornecimento de utilidades, de soluções completas baseadas nas 

necessidades dos indivíduos, mobilizada por uso de inteligência artificial materializada em 

aplicativos e softwares, de modo que parece muito mais sensato tributar de forma genérica o 

consumo e sua expressão econômica, sem distinção de serviços, mercadorias ou cessão de 

direitos, como se faz em grande parte do mundo. 

Os custos das discussões tributárias infindáveis e da insegurança jurídica são muito 

maiores do que se o Brasil repensasse o significado de autonomia federativa no sentido de 

necessariamente passar por legislação sobre tributos em nível estadual e municipal. 

b) Guerras fiscais entre Estados por concessão de benefícios fiscais em 

desacordo com a Constituição Federal. 

A presença de alíquotas diferentes do IVA não é tida como ideal pela doutrina, mas é 

encontrada em basicamente todos os países adotantes do IVA. A simples presença de alíquotas 

diferentes por si só não parece comprometer de forma grave a eficiência do IVA.  

Entretanto, o Brasil tem um agravante, que é o fato de o ICMS não ser um imposto 

nacional e sim estadual. Assim, por tratar de um critério material de incidência que versa sobre 

circulação de riquezas e que não comporta barreiras, a previsão de alíquotas diversas nos 

Estados, especialmente em razão da possibilidade de se creditar dos impostos pagos 

anteriormente, torna-se um problema imenso no Brasil. 

São inúmeras as leis estaduais que concederam benefícios fiscais em desacordo com o 

art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal, e com o art. 2º, § 2º da Lei Complementar n. 24 

de 197577. Até mesmo porque a regra de unanimidade para concessão de um benefício é de 

difícil compatibilização com o Estado Democrático de Direito, já nenhuma outra regra exige 

unanimidade para uma decisão, mas sim a maioria, seja ela simples ou absoluta.  

Nada obstante, o STF, no julgamento da ADPF (Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental) n. 198, ajuizada pelo Distrito Federal, entendeu pela constitucionalidade 

da regra da unanimidade na concessão de benefícios fiscais. 

 
77 Art. 2º [...] § 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados; 

a sua revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes 

presentes. 
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Pode-se, portanto, antever a continuidade da litigiosidade e da guerra fiscal no Brasil e 

a necessidade de em tempos em tempos serem editadas leis como a Lei Complementar n. 160 

de 2017, que tentou sanear a situação dos benefícios inconstitucionais concedidos.  

c) Uso das alíquotas do ICMS para fins extrafiscais. 

O uso do IVA para fins extrafiscais envolve a determinação de alíquotas diferenciadas 

por setor. No Brasil, a Constituição Federal adotou o princípio da seletividade, em função da 

essencialidade da mercadoria ou serviço (art. 155, § 2º, inciso III). Somente esta questão gerou 

litígios judiciais de repercussão econômica gigantesca, como o julgamento do caso de 

essencialidade dos serviços de energia elétrica e telecomunicações (RE 714.319, tema 745)78.  

Esse tipo de previsão normativa induz à intromissão do Judiciário no papel do 

Legislativo, de definição de alíquotas do ICMS, sem um critério seguro e previsível, o que gera 

excessiva insegurança jurídica e orçamentária. Eventuais decisões judiciais que modifiquem 

alíquotas do ICMS, se não moduladas, podem demandar toda a reprogramação de um 

orçamento de um Estado. 

Por outro lado, o tributo sobre o consumo tem dificuldades de conseguir cumprir papéis 

de redistribuição de renda e diminuição de desigualdades. A vocação principal deste tributo é 

arrecadatória. A política de gastos públicos parece atender melhor aos objetivos de 

redistribuição de renda e promoção de igualdade. 

d) Elevado custo de conformidade (compliance) para as empresas de 

abrangência nacional ou multinacionais, que devem se adequar às legislações tributárias 

múltiplas da União, de 27 Estados e de mais de 5 mil municípios. 

O grande número de entes federados com autonomia para legislar sobre a tributação de 

bens e serviços compromete os objetivos de simplicidade e eficiência preconizados pelo IVA 

teórico e aumenta os custos de conformidade das empresas. 

Uma das razões para a criação do Simples Nacional (Lei Complementar n. 123 de 2006), 

que confere tratamento tributário favorecido e simplificado às microempresas e empresas de 

pequeno porte (art. 146, III, ‘d’, da Constituição Federal), foi reduzir os custos dessa 

conformidade para pequenas empresas. 

Conjugaram-se diversos tributos dos entes federados, em uma única alíquota fixa, que 

incide sobre a receita bruta da empresa. Em momento posterior, os montantes devidos a cada 

 
78 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4307031. Acesso em: 10 jan. 2022. 
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ente tributante são divididos. Entretanto, a arrecadação e distribuição são capitaneadas pela 

União Federal.  

Para viabilizar essa simplicidade, que abarca vários tributos dos entes federados em uma 

alíquota global sobre a receita, foi necessário renunciar à não cumulatividade. 

O Simples Nacional, portanto, é uma decisão política em que se preferiu um imposto 

cumulativo, com menor alíquota, que fosse mais fácil de calcular, com mais certeza e menos 

controvérsia. Uma escolha que provavelmente baseou-se na constatação de que os impostos 

não cumulativos, apesar de permitirem a dedução dos créditos anteriores, trazem consigo um 

maior custo de documentação e controle, especialmente um IVA subnacional.  

Essa escolha pelo Simples Nacional gera vantagens de menores alíquotas, menores 

custos de conformidade (registros contábeis e fiscais), mas pode também gerar problemas para 

algumas empresas optantes desse regime que são fornecedoras de outros grandes contribuintes 

e que não podem, na maioria das vezes, abater o crédito de ICMS das compras feitas de optantes 

do Simples. 

Vale lembrar que um dos objetivos de um imposto de valor agregado, conforme descrito 

no item 2.1, era favorecer os pequenos empreendedores que não tinham condição de verticalizar 

a produção. No Brasil, entretanto, entendeu-se que a junção de vários tributos em uma alíquota 

menor e mais simples de calcular seria mais benéfico a estes contribuintes de menor porte, ainda 

que pudesse ter efeito cumulativo de tributos.  

Por isso a importância de perceber que não se deve analisar em abstrato qual tipo de 

tributo é melhor. É necessário analisar os tributos reais, dentro de seus contextos sociais, 

políticos e institucionais. 

 

3.1.2 ICMS se adequa à norma 2 do IVA idealizado (sistema de crédito fiscal – invoice 

credit method)? 

 

Conforme apontado no item 2.3.2 (dificuldades de implementação do método do crédito 

fiscal), a implantação do sistema de crédito fiscal pode apresentar problemas legislativos ou 

operacionais, que resultam em redução ou anulação da neutralidade, eficiência e 

autofiscalização creditadas aos impostos de valor agregado. 
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No Brasil, o método utilizado no ICMS de dedução dos créditos fiscais é o método 

imposto contra imposto.  

A Constituição em seu art. 155, § 2º, incisos I, II, XII, alínea ‘c’79, trata das normas 

sobre o princípio da não cumulatividade, e a Lei Complementar n. 87 de 1996, regula, de forma 

detalhada, o método de crédito fiscal do ICMS, especialmente nos arts. 19 a 26 e 32 a 33.  

O método de apuração do ICMS consiste basicamente nas seguintes etapas: 

a) o ICMS tem como base de cálculo o valor global da operação (venda de 

mercadoria ou serviço), art. 13 da Lei Complementar n. 87/96; 

b) após um período determinado em legislação estadual (art. 24 da Lei 

Complementar n. 87/96), são confrontados todos os valores devidos de ICMS pelas saídas 

(vendas) com os créditos de ICMS relativo às entradas (compras de insumos e afins), do mesmo 

período, todos devidamente documentados e registrados nos livros contábeis-fiscais das 

empresas e nas notas fiscais; 

c) a diferença obtida no item “b” deve ser recolhida ao Estado pelo contribuinte ou 

responsável legal determinado pela lei. Em regra, trata-se do próprio vendedor da mercadoria 

ou serviço (art. 4º da LC n. 87/96). 

Esse é o regime normal de apuração, mais comumente observado. Nada obstante, a Lei 

Complementar n. 87 de 1996, (art. 26), permite em ocasiões específicas que esse regime de 

apuração dos créditos e débitos seja modificado para ser feito não de forma global, mas por 

mercadoria ou serviços específicos ou também em cada operação. 

Passa-se, em seguida, a apontar os problemas brasileiros relacionados à implementação 

da regra 2 de design do IVA ideal (método de crédito fiscal). 

 

 
79 Art. 155 [...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 3, de 

1993)  

I - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias 

ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 

Federal;  

II - a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação:  

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;  

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;  

[...] 

XII - cabe à lei complementar: 

c) disciplinar o regime de compensação do imposto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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3.1.2.1 Restrições constitucionais e legais ao direito de crédito 

 

O primeiro problema notado na implantação do método de crédito fiscal no ICMS são 

as diversas restrições ao direito do contribuinte de creditar-se do ICMS pago nas operações 

anteriores. Entre as exceções a essa regra no Brasil podemos citar: 

a) Vedação ao crédito do ICMS de operações isentas ou imunes. 

A restrição ao crédito do ICMS tem origem constitucional (art. 155, § 2º, II, da CF). 

Essa previsão normativa gera como consequências: cumulatividade residual do ICMS e 

aumento da carga tributária global do produto ou serviço em questão. 

b) Restrição ao crédito de ICMS relativo a bens para uso e consumo e ativo 

permanente (art. 33 da LC 87 de 1996). 

O Supremo Tribunal Federal entendeu que o princípio da não cumulatividade pode ser 

restringido por lei complementar, de modo que entendeu não serem inconstitucionais 

dispositivos legais, que alterando a redação da Lei Complementar n. 87/96, diferiram no tempo 

o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens para uso e consumo 

(art. 33 da LC 87/96), vide RE 601.967 (Tema Repercussão Geral 346). 

c) Adoção do modelo do crédito físico, em oposição ao crédito financeiro, o que 

reduz a amplitude do direito ao crédito. 

O crédito financeiro permite ampla dedução dos investimentos em ativo imobilizado, 

insumos e ainda bens de uso e consumo. Já o crédito físico somente permite o crédito do 

imposto pago na aquisição de matérias-primas, mercadorias para revenda e bens intermediários 

(insumos) consumidos no processo de fabricação de mercadorias, ainda que não agregadas ao 

produto (MOREIRA, 2020, p. 81).  

Na Europa, o crédito do IVA é o financeiro, mas mitigado, permite-se o abatimento de 

toda compra anterior tributada, desde que pertinente à atividade do contribuinte, conforme 

Diretiva 2006/112/CE80. Não se permite a dedução ampla e irrestrita de todo e qualquer IVA 

pago pelo vendedor de bens ou serviços.  

 
80 UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2006/112/CE Do Conselho de 28 de novembro de 2006 relativa ao sistema 

comum do imposto sobre o valor acrescentado. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT. Acesso em: 10 jan. 2021.  
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No Brasil, a jurisprudência do STF e STJ tem confirmado a opção do legislador em 

adotar majoritariamente o crédito físico81. Segundo MOREIRA (2020), essa limitação ao direito 

de crédito no Brasil decorre do histórico do princípio da não cumulatividade no Brasil. 

A não cumulatividade foi primeiramente introduzida no ordenamento brasileiro no 

antigo IC (Imposto de Consumo - Lei n. 2.974/56), devido pelos industriais e importadores, 

antecessor do IPI (imposto sobre produtos industrializados). A Emenda Constitucional n. 18 de 

1965 extinguiu o Imposto de Consumo, substituindo-o pelo IPI. Na mesma ocasião, foi criado 

o ICM (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por 

comerciantes industriais e produtores). Tanto o IPI quanto o ICM e o ICMS nasceram impostos 

com caráter não cumulativo.  

A Constituição de 1988 previu o ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação), acrescentando novas hipóteses de incidência ao antigo ICM. Determinou que lei 

complementar regeria o regime de compensação do imposto.  

Assim, primeiramente, foi editado o Convênio ICMS n. 66/88, que vedava 

expressamente o crédito do ICMS sobre:  

a) entradas de bens destinados ao uso e consumo das empresas; 

b)  aquisições de bens para o ativo imobilizado; 

c) bens não classificados como matérias-primas ou bens intermediários; 

d) utilização de serviços de transporte e de comunicação; 

O referido convênio optou claramente pelo crédito físico e foi legitimado pelo STF 

(MOREIRA, 2020, p. 195).  

A Lei Complementar n. 87 de 1996 e suas modificações posteriores, como a LC n. 102 

de 2000, chancelaram a opção do legislador brasileiro em restringir o crédito do ICMS ao 

crédito físico, prevendo raríssimas exceções em que concedido o crédito financeiro.  

MOREIRA (2020, p. 201)82 sustenta que essa chancela do Judiciário ao crédito físico 

do ICMS é decorrente de uma transposição irrefletida da não cumulatividade do IC (imposto 

 
81 Exemplo de julgamentos que confirmam a afirmativa. Julgamento da constitucionalidade do diferimento do 

aproveitamento do crédito de ICMS decorrente de bens para uso e consumo e para o ativo fixo (LC 87/96, art. 33) 
82 “Essa constatação permite concluir que a jurisprudência construída para os contribuintes industriais (por força 

do IC/IPI) foi transplantada para o ICM sem maiores discussões no âmbito da Corte Suprema.” (MOREIRA, 2020, 

p. 201). 
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sobre consumo), um imposto nitidamente voltado para industriais, para um imposto que 

ampliou sua base de incidência para revenda de mercadorias e serviços de transporte e 

telecomunicações (ICMS). 

Especialmente no julgamento da ADI n. 2.325, em que se debatia o diferimento do 

aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens para o uso e consumo, 

ficou registrado no voto do Min. Carlos Velloso que “a garantia mínima da não cumulatividade 

para o ICMS (e, via de consequência, para o IPI) é o crédito físico.” (MOREIRA, 2020, p. 199). 

Entende-se, portanto, que o crédito financeiro do ICMS no Brasil tem natureza de 

benesse fiscal.  

A adoção do crédito físico causa problemas como, por exemplo: 

a) acaba com a neutralidade pretendida na criação do IVA e dificulta a translação 

do ônus econômico do tributo para o consumidor; 

b) gera inúmeros litígios judiciais alegando violação à não cumulatividade 

constitucional do ICMS; 

c) gera necessidade de perícias para saber se as aquisições anteriores à operação 

tributada se referem a insumo essencial ou não da atividade-fim do contribuinte, como 

aconteceu no caso do ICMS incidente sobre energia elétrica debatido pelas empresas de 

telecomunicação (REsp 1.201.635) e no caso do ICMS sobre a energia elétrica usada para 

panificação (Tema 218, RE 588.954). 

 

3.1.2.2 Fraudes e evasão que utilizam da fragilidade do método de crédito fiscal 

 

O método do crédito fiscal brasileiro, como já descrito, requer que o próprio contribuinte 

(vendedor de mercadoria ou serviço) declare as suas vendas e suas compras tributadas com 

ICMS, com a comprovação das devidas notas fiscais, e apure, ao final do período determinado 

em lei, o saldo de ICMS a ser recolhido. 

Trata-se, portanto, de um processo de autodeclaração e recolhimento voluntário do 

contribuinte. Esse processo de conformidade e cobrança do ICMS permite que problemas 

graves de evasão/inadimplência do ICMS ocorram. Pode-se citar como exemplo: 
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a) criação de empresas especializadas em fraudes de crédito: as empresas 

conhecidas vulgarmente como “noteiras”, que existem apenas para fabricar créditos de ICMS 

e reduzir o valor de ICMS a pagar de outras empresas envolvidas na fraude; 

b) evasão: sem declaração e sem pagamento; 

c) inadimplência do ICMS incluído na nota fiscal, declarado e pago pelo 

consumidor no preço da mercadoria. 

A seguir, será detalhado como o mecanismo do crédito fiscal favorece as condutas acima 

explicitadas.  

A) Empresas “noteiras” e fraudes de crédito 

O método do crédito fiscal exige apenas a emissão de nota fiscal com o tributo destacado 

para o aproveitamento do crédito. Como não exige o efetivo pagamento, alguns contribuintes 

passaram a fraudar o Estado com a criação de empresas de fachada, que emitem notas fiscais 

documentalmente verdadeiras, mas que não correspondem a operações comerciais reais. São as 

chamadas empresas “noteiras”. 

Assim, algumas que participam do esquema fraudulento usam dessas notas frias para 

obter créditos indevidos de ICMS e assim diminuir o valor do ICMS a pagar por suas vendas83. 

Trata-se de uma fraude comum no Brasil, de difícil detecção precoce, que causa grande 

impacto nos cofres públicos84. 

Essa fraude é um dos exemplos que demonstram que a tão preconizada autofiscalização 

dos impostos de valor agregado é sobrevalorizada pela teoria e não se confirma na prática. 

B) Evasão 

A evasão consiste na hipótese em que o contribuinte não declara e não paga o tributo, 

utilizando-se de fraudes para ocultação de receitas. É um grave problema que assoma as 

finanças públicas.  

Nada obstante, percebe-se claramente que, com a popularização dos meios de 

pagamento eletrônicos, essa fraude fica cada vez mais dificultada. Isso porque os contribuintes 

 
83 Exemplo de operação deflagrada contra empresas “noteiras” pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Disponível em: https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Fiscos-de-SP-e-RJ-fazem-

opera%C3%A7%C3%A3o-conjunta-para-combater-fraudes-de-R$-600-milh%C3%B5es-no-ICMS.aspx. Acesso 

em: 03 fev. 2022. 
84 Exemplo de operação contra empresa envolvida em geração de créditos de ICMS fictícios. Disponível em: 

https://www.fazenda.pr.gov.br/Noticia/Operacao-Expresso-desmantela-esquema-bilionario-de-sonegacao-

prejuizo-no-PR-chega-R-100. Acesso em: 10 jan. 2022.  

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Fiscos-de-SP-e-RJ-fazem-opera%C3%A7%C3%A3o-conjunta-para-combater-fraudes-de-R$-600-milh%C3%B5es-no-ICMS.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Fiscos-de-SP-e-RJ-fazem-opera%C3%A7%C3%A3o-conjunta-para-combater-fraudes-de-R$-600-milh%C3%B5es-no-ICMS.aspx


67 

 

nem sempre conseguem efetuar suas vendas em dinheiro vivo e quando realizam essas 

operações por meios de pagamento eletrônicos estão sujeitos à fiscalização tributária estadual. 

As empresas de meio de pagamento estão obrigadas a compartilhar as informações sobre 

o volume financeiro de vendas dos contribuintes de ICMS com os fiscos estaduais, por meio da 

DIMP – Declaração de Informações de Meios de Pagamentos, conforme Convênio 

ICMS/CONFAZ 134, de 9 de dezembro de 2016. 

Em razão desse aumento de fiscalização permitido pelo cruzamento de dados dos 

pagamentos eletrônicos com as informações fiscais dos contribuintes houve uma grande 

migração da prática da evasão total, considerada crime pela Lei 8.137/90 (arts. 1º e 2º) e 

penalizada com multas tributárias agravadas pelas legislações estaduais para a prática da 

inadimplência reiterada. 

Essa migração ocorre, geralmente, por uma análise de custo-benefício do risco da 

conduta de evadir versus o risco da conduta de declarar e não adimplir recorrentemente. 

Enquanto na primeira há a certeza da repressão penal e o agravamento da penalidade no âmbito 

tributário, na conduta de inadimplência entendia a jurisprudência que não se caracterizava como 

crime85, tampouco era imposta qualquer multa punitiva no âmbito tributário.  

Essa prática será abordada no tópico seguinte.  

C) ICMS declarado e não pago: inadimplência eventual versus inadimplência 

contumaz 

O Brasil tem um grande índice de ICMS declarado e não pago, que impacta a 

arrecadação e onera os consumidores, sem que estes possam ter o retorno dos impostos por eles 

arcados em serviços públicos. 

No montante de ICMS declarado e não pago existem dois grupos principais: (a) os dos 

inadimplentes eventuais, por circunstâncias de mercado, dificuldades financeiras e afins, e (b) 

os devedores contumazes, que são aqueles que reiteradamente e de forma intencional usam o 

não pagamento do ICMS como uma estratégia de diferencial concorrencial. 

A inadimplência do ICMS, ainda que eventual, já é fruto de uma falha do processo 

de cobrança, presente nos IVAs em geral, baseado exclusivamente no recolhimento 

 
85 Esse entendimento foi modificado após o julgamento pelo STJ do HC 399.109 e pelo STF do RHC 163.334. 
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voluntário do tributo pelo vendedor, mesmo após este montante já ter sido arcado e pago 

pelo consumidor no momento da compra da mercadoria ou serviço.  

A intenção de um imposto não cumulativo é onerar a força econômica do consumidor e 

não do contribuinte, como lecionam Sacha Calmon e Misabel Derzi86. 

Vale notar que o próprio STF, no julgamento do RE 574.706, reconheceu que o ICMS 

não deveria integrar a base de cálculo de PIS/Cofins, porque não seria receita do contribuinte, 

mas “mero ingresso de caixa” sobre o qual a empresa não teria qualquer disponibilidade.  

Ocorre que o atual método de crédito fiscal do ICMS permite um desvio de 

finalidade do ICMS arcado pelo consumidor. Isso porque o processo regular de cobrança 

do ICMS permite que o dinheiro relativo ao ICMS ingresse nos cofres da empresa e não 

tenha nenhuma espécie de prevenção da utilização daquele montante para outro fim que 

não seja o recolhimento ao Estado. 

Esse tipo de falha ou risco não existe, por exemplo, na indústria dos meios de pagamento 

e nos negócios de plataforma de comércio eletrônico, como será visto no capítulo 4. A atual 

tecnologia existente já permite uma nova modelagem a esse processo de cobrança do ICMS, 

mas é necessária uma mudança legislativa para possibilitar essa inovação na arrecadação dos 

tributos sobre o consumo.  

Por sua vez, o segundo tipo de inadimplência, aquela reiterada, intencional e 

estratégica (devedor contumaz)87 deve ser objeto de séria preocupação por parte do 

Estado. Isso porque além de acarretar drástica diminuição de arrecadação, compromete 

a lisura do mercado e a livre concorrência. Os contribuintes honestos que pagam o ICMS em 

dia não conseguem concorrer com aqueles que fazem do não pagamento do tributo uma 

estratégia concorrencial.  

 
86 “É importante notar que tanto o ICMS quanto o IPI não são impostos que devam ser suportados, 

economicamente, pelo contribuinte de direito (o comerciante ou industrial). São, a rigor, impostos sobre o 

consumo, não devendo onerar a produção ou o comércio.” COELHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel 

Abreu Machado. ICMS não cumulatividade e temas afins, p. 109 In: O princípio da não cumulatividade. Ives 

Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: Centro de Extensão Universitária, 

2004 (Pesquisas tributárias, Nova Série, 10). 
87 Atualmente não existe no Brasil um consenso sobre o termo devedor contumaz e as suas características 

principais. Há legislações estaduais esparsas que classificam os devedores em contumazes de acordo com o número 

de parcelas inadimplidas, conjugado com outros critérios, como a relação entre o montante da dívida tributária do 

contribuinte e seu patrimônio conhecido. Sobre o tema, interessante consultar: CARNEIRO, Júlia Silva Araújo. O 

devedor contumaz no direito tributário: premissas teóricas, conceito e regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 

2021. 
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Essa questão foi objeto, inclusive, de debate no RHC (Recurso em Habeas Corpus) 

163.33488, no STF, em que ficou decidido que: 

Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO 

RECOLHIMENTO DO VALOR DE ICMS COBRADO DO ADQUIRENTE 

DA MERCADORIA OU SERVIÇO. TIPICIDADE.  

1. O contribuinte que deixa de recolher o valor do ICMS cobrado do 

adquirente da mercadoria ou serviço apropria-se de valor de tributo, 

realizando o tipo penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990.  

2. Em primeiro lugar, uma interpretação semântica e sistemática da regra 

penal indica a adequação típica da conduta, pois a lei não faz diferenciação 

entre as espécies de sujeitos passivos tributários, exigindo apenas a cobrança 

do valor do tributo seguida da falta de seu recolhimento aos cofres públicos. 

3. Em segundo lugar, uma interpretação histórica, a partir dos trabalhos 

legislativos, demonstra a intenção do Congresso Nacional de tipificar a 

conduta. De igual modo, do ponto de vista do direito comparado, constata-se 

não se tratar de excentricidade brasileira, pois se encontram tipos penais 

assemelhados em países como Itália, Portugal e EUA. 

4. Em terceiro lugar, uma interpretação teleológica voltada à proteção da 

ordem tributária e uma interpretação atenta às consequências da decisão 

conduzem ao reconhecimento da tipicidade da conduta. Por um lado, a 

apropriação indébita do ICMS, o tributo mais sonegado do país, gera graves 

danos ao erário e à livre concorrência. Por outro lado, é virtualmente 

impossível que alguém seja preso por esse delito. 

5. Impõe-se, porém, uma interpretação restritiva do tipo, de modo que somente 

se considera criminosa a inadimplência sistemática, contumaz, verdadeiro 

modus operandi do empresário, seja para enriquecimento ilícito, para lesar a 

concorrência ou para financiar as próprias atividades. 

6. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de 

apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais 

como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos 

débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos 

à fiscalização, a utilização de “laranjas” no quadro societário, a falta de 

tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas 

atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior 

ao capital social integralizado etc. 

7. Recurso desprovido. 

8. Fixação da seguinte tese: O contribuinte que deixa de recolher, de 

forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do 

adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da 

Lei n. 8.137/199089. (grifo nosso) 

 

 
88 BRASIL, STF. Recurso Ordinário em Habeas Corpus - RHC n. 163.334. Relator Min. Roberto Barroso, 

julgamento 18/1/2019, DJe13/11/2020. 
89 Vide RHC 163.334/SC, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 12/11/2020. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344963121&ext=.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022.  
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No referido processo, em atenção à solicitação do Exmo. Ministro Relator, Luís Roberto 

Barroso, foram juntados documentos que revelam os altos números de ICMS declarado e não 

pago no país (vide documento n. 185 do processo RHC 163.334 STF90). 

Como exemplo, seguem os dados fornecidos no processo pelos Estados do Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul, que sofrem gravemente com essa prática do ICMS declarado e 

não pago. 

 

Quadro 1 - ICMS declarado e não pago nos Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 

 Ano Total de 

arrecadação do 

ICMS 

Total de 

Inadimplência 

(em valores 

absolutos) 

Total de 

empresas 

inscritas no 

cadastro de 

contribuintes 

Total de 

empresas 

inadimplentes 

Rio de 

Janeiro  

2017 R$ 

20.227.543.037,16 

R$ 

2.599.308.778,22 

330.698 4.206 

Rio de 

Janeiro 

2018 R$ 

20.028.329.492,32 

R$ 

1.079.401.482,60 

275.326 5.429 

Rio 

Grande 

do Sul 

2017 R$ 

30.908.394.541,35 

R$ 

1.278.776.762,35 

 Não 

informado 

4.209 

Rio 

Grande 

do Sul 

2018 R$ 

33.708.934.490,48 

R$ 

2.016.841.373,93 

Não 

informado 

4.006 

 

Fonte: Elaboração da autora, com dados retirados do RHC 163.334 STF, documento n. 185. 

 

O trabalho de Ricardo FIORIN91, demonstra, com dados do Rio Grande do Sul, o 

prejuízo que poucos contribuintes devedores contumazes dão ao erário. Em um quadro que 

representa a inadimplência geral de ICMS do Estado em comparação à inadimplência dos 

chamados devedores contumazes, no período de 2012 a 2015, demonstra o autor que: 

É possível verificar que cerca de 1,5% dos contribuintes conseguem 

provocar uma inadimplência no estado, que representa 40% de todo o 

ICMS declarado e não repassado ao erário. Estes são os chamados 

devedores contumazes, cuja sonegação do ICMS gira em torno de 300 

milhões de reais por ano, no RS. Multiplicando estes valores no âmbito 

das demais unidades da Federação, apenas a título de sonegação 

 
90 Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/peticionamento/api/peca/recuperarpdf/15340907892. Acesso em: 10 

jan. 2022.  
91 FIORIN, Ricardo. A concorrência desleal no âmbito tributário: a responsabilidade do Poder Judiciário, 2018. 

Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/a-concorrencia-desleal-no-ambito-tributario-a-

responsabilidade-do-poder-judiciario. Acesso em: 21 fev. 2022. 

https://emporiododireito.com.br/leitura/a-concorrencia-desleal-no-ambito-tributario-a-responsabilidade-do-poder-judiciario
https://emporiododireito.com.br/leitura/a-concorrencia-desleal-no-ambito-tributario-a-responsabilidade-do-poder-judiciario
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contumaz do ICMS, teríamos, anualmente, valores acima de 8 bilhões de 

reais, já excluídas as inadimplências ocasionais, provocadas por fatores 

econômicos e dificuldades temporárias do ramo de atividade do 

contribuinte. 

 

Figura 1 - Devedores contumazes de ICMS do Rio Grande do Sul 

 

Fonte: Fiorin (2018). 

 

Em um segundo quadro, Fiorin (2018)92 revela qual a quantidade de devedores 

contumazes do ICMS e o tempo da contumácia. Confira-se: 

 

 

 
92 FIORIN, Ricardo. A concorrência desleal no âmbito tributário: a responsabilidade do Poder Judiciário, 2018. 

Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/a-concorrencia-desleal-no-ambito-tributario-a-

responsabilidade-do-poder-judiciario. Acesso em: 21 fev. 2022. 

https://emporiododireito.com.br/leitura/a-concorrencia-desleal-no-ambito-tributario-a-responsabilidade-do-poder-judiciario
https://emporiododireito.com.br/leitura/a-concorrencia-desleal-no-ambito-tributario-a-responsabilidade-do-poder-judiciario
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Figura 2 - Tempo de contumácia dos devedores reiterados de ICMS do Rio Grande do Sul 

 
Fonte: Fiorin (2018) 

 

Importante notar que todas as empresas acima relatadas estavam na ativa, algumas sem 

pagar um único centavo de ICMS há 10 anos. Essa realidade, infelizmente, reproduz-se na 

maioria dos Estados brasileiros. Isso só é possível porque o ambiente institucional é conivente 

e, em alguns casos, até mesmo indutor deste tipo de prática. 

Dados obtidos junto às Secretarias de Fazenda93 dos Estados sobre os devedores 

contumazes também denotam a relevância do combate a essa prática. 

Fica muito nítido dos referidos números que essas empresas fazem do não pagamento 

do tributo seu diferencial concorrencial e tiram do mercado os bons empresários ou induzem 

todo um nicho a agir de forma desonesta, contagiando o ambiente concorrencial.  

Considerando que a inadimplência reiterada de ICMS declarado é realidade comum aos 

Estados, estes estão investindo em legislações locais94 que especifiquem o perfil do devedor 

 
93 No estado do Maranhão, de todo ICMS inadimplido, cerca de 65,5% são referentes a devedores considerados 

contumazes ou reiterados. Devem ao total R$ 57.761.694,22 (cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e um 

mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos). Estes devedores, que correspondem a pouco mais 

de 330 CNPJs, são responsáveis por mais da metade da dívida de ICMS do estado. Eles representam, entretanto, 

apenas 0,15% dos contribuintes estaduais, conforme informações obtidas junto a Secretaria de Fazenda e a 

Procuradoria-Geral do estado do Maranhão. Fonte: Ofício respondido em atenção a pedido de informações sobre 

a dívida fiscal do Estado, por meio das Leis de Acesso à Informação: LC 131/2009 e Lei 12.527/2011, anexado ao 

trabalho. 

No estado do Rio Grande do Sul, o número de CNPJs classificados como devedores contumazes, em 30/12/2021, 

era de 1.026, o que corresponde a 0,4% do total de CNPJs cadastrados como contribuintes de ICMS. O montante 

por eles devidos (R$ 2.712.653.525,57) é equivalente a 13% do estoque de dívidas de ICMS de empresas ativas. 

Fonte: Ofício respondido pela SEFAZ/RS e PGE/RS em atenção a pedido de informações sobre a dívida fiscal do 

Estado, por meio das Leis de Acesso à Informação: LC 131/2009 e Lei 12.527/2011, anexado ao trabalho. 
94 Em CARNEIRO, Júlia Silva Araújo. O devedor contumaz no direito tributário: premissas teóricas, conceito 

e regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2021, há menção de todas legislações estaduais elaboradas sobre o 

assunto até o ano de 2021.  
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contumaz, a fim de promover um acompanhamento mais de perto por parte da fiscalização e 

impor restrições de direitos a esses devedores. 

O que se percebe do perfil dos devedores contumazes é que são poucos contribuintes, 

mas que devem valores altamente expressivos e que podem deturpar a concorrência. Em sua 

grande maioria, são contribuintes de grande e médio porte. 

A fragilidade reportada do método de crédito fiscal do ICMS, presente na maior 

parte dos IVAs mundiais, implica: 

1) possibilidade de evasão e inadimplemento intencional utilizando da fragilidade 

do método de cobrança; 

2) violação à neutralidade concorrencial pretendida pelos IVAs e deturpação da 

livre concorrência; 

3) ineficiência da autofiscalização preconizada na criação dos IVAs; 

4) excessiva utilização do aparato coercitivo repressivo estatal e do Judiciário 

(processos de fiscalização, contencioso tributário administrativo e judicial); 

5) necessidade de incremento de alíquotas e de obrigações acessórias pelo Estado 

para compensar as perdas arrecadatórias e evitar novas. 

 

3.1.2.3 Excessivo ônus de conformidade, administração e fiscalização dos tributos 

 

Estudos sobre custos de conformidade e fiscalização são diretamente relacionados ao 

método do crédito fiscal adotado na implantação do IVA em cada país. Entretanto, por questão 

didática, esse problema será abordado mais à frente quando for analisado o ambiente 

institucional brasileiro tributário como um todo.  

 

3.1.3 ICMS se adequa à norma 3 do IVA idealizado (princípio do destino)? 

 

O ICMS tem caráter subnacional ao contrário da maioria dos IVAs no mundo. No 

comércio interno, vigora no Brasil o princípio da origem mitigado para fins de cobrança do 

ICMS. O imposto nas vendas internas aos Estados é devido ao Estado em que o estabelecimento 

realizador da operação tributada se localiza, independentemente de onde o produto ou serviço 

é consumido. 
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Entretanto, nas vendas interestaduais, a Constituição fez uma diferença na distribuição 

do ICMS. Após a EC (Emenda Constitucional) n. 87/2015, quando há uma venda interestadual 

seja para um contribuinte (B2B) ou para um consumidor final (B2C), o ICMS incidente sobre 

a operação é dividido entre o Estado de origem e o Estado de destino. A alíquota interestadual 

é devida ao Estado de origem e ao Estado de destino é devida a diferença entre a sua alíquota 

interna e a alíquota interestadual. 

Essa mudança foi necessária, pois, com o crescimento do comércio eletrônico, a 

destinação do ICMS apenas ao Estado de origem resultou em uma discrepância de distribuição 

de receitas tributárias, acirrando a desigualdade entre Estados produtores e consumidores.  

No tocante ao comércio internacional, a regra geral é a de que os bens importados pagam 

ICMS importação, com algumas exceções, o que atende a regra do princípio do destino nas 

compras internacionais. 

Há, entretanto, controvérsia judicial sobre quem seria o destinatário das mercadorias. 

No tema 520 de Repercussão Geral, ARE 665.134, o STF decidiu que o ICMS é devido ao 

Estado em que está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da mercadoria vendida, 

independentemente de onde tenha ocorrido o desembaraço aduaneiro.  

Outro ponto que merece destaque é o grande aumento das vendas a consumidor final 

B2C, permitidas pela expansão do comércio eletrônico. Sabe-se que nas compras por 

consumidores finais feitas via plataformas eletrônicas a fiscalização da cobrança de tributos é 

muito pequena e grande parte das compras são feitas sem o devido recolhimento do ICMS. Tal 

fato pode vir a comprometer a concorrência com as empresas nacionais a médio prazo. 

Assim, pode-se concluir que quanto à regra 3 do IVA ideal (princípio de destino) o 

ICMS apenas cumpre parcialmente essa regra. E assim como os demais países têm sofrido com 

a dificuldade de cobrança do ICMS nas compras internacionais feitas por consumidores finais 

em sites de comércio eletrônico estrangeiros, dada a ausência de obrigação de retenção do 

imposto pela plataforma ou qualquer outro intermediário.  

 

3.2 QUAL O DESEMPENHO DO ICMS DIANTE DOS OBJETIVOS DE 

CRIAÇÃO DE UM TRIBUTO NÃO CUMULATIVO? 
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Nos tópicos anteriores foi abordado como o ICMS se distancia de um IVA idealizado e 

os problemas gerados por essa configuração. Em relação ao cumprimento das normas de design  

do IVA idealizado, podemos sintetizar as principais deficiências do ICMS citando artigo de 

Varsano (2014)95 sobre o tema: 

− Sua base não inclui as prestações de serviços, exceto os de transporte e 

comunicação;  

− O ICMS onera os investimentos, posto que o imposto incidente sobre bens 

que se incorporam ao ativo permanente só pode ser creditado ao longo de 48 

meses;  

− O imposto pago sobre insumos só pode ser creditado caso os insumos se 

incorporem aos produtos vendidos ou sejam consumidos ao longo do processo 

de produção (critério de crédito físico);  

− Há um grande número de isenções e não incidências, inclusive isenções para 

empresas (guerra fiscal);  

− Créditos de imposto acumulados pelos contribuintes não são em geral 

restituídos nem mesmo no caso de exportadores;  

− O ICMS não tem um limiar, ou seja, todos os estabelecimentos, mesmo os 

mais minúsculos, têm que se inscrever como contribuintes. [...] 

− O número de casos de substituição tributária é enorme, especialmente nos 

estados mais desenvolvidos, o que atenta contra a essência do IVA e pode 

criar sérias distorções;  

− O número de alíquotas utilizadas em alguns estados é extremamente alto. 

Múltiplas alíquotas dificultam e encarecem a administração do IVA; 

 − O híbrido de princípios de origem e destino utilizado no comércio 

interestadual cria inúmeras distorções, além de estimular a guerra fiscal. 

 

Após a análise sobre a adequação do ICMS às regras de design do IVA idealizado, 

passa-se nas tabelas a seguir a verificar se os objetivos e benefícios aventados na criação do 

IVA, em substituição aos tributos cumulativos (item 2.1), estão presentes no ICMS. 

 

Quadro 2 - Objetivos de um IVA: Expectativa versus realidade no Brasil 

Objetivo 1 Neutralidade Econômica 

Expectativa 

A não cumulatividade evitaria a verticalização dos agentes econômicos e 

diminuiria a carga tributária final do produto. Promoveria neutralidade 

concorrencial e o tributo não seria fator determinante do preço, visto que 

elaborado para ser transferido e arcado integralmente pelo consumidor. 

 

Realidade 

do ICMS 

A economia digital mudou muito a forma de produção de bens e serviços. A 

não cumulatividade pode ser interessante para setores econômicos específicos, 

como algumas indústrias. Entretanto, gera muita distorção para setores, como 

 
95 VARSANO, Ricardo. A tributação do valor adicionado, o ICMS e as reformas necessárias para conformá-lo às 

melhores práticas internacionais. Banco Interamericano de Desenvolvimento, fev. 2014. Disponível em: 

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-tributa%C3%A7%C3%A3o-do-valor-

adicionado-o-ICMS-e-as-reformas-necess%C3%A1rias-para-conform%C3%A1-lo-%C3%A0s-melhores-

pr%C3%A1ticas-internacionais.pdf. Acesso em: 15 nov. 2021. 

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-tributa%C3%A7%C3%A3o-do-valor-adicionado-o-ICMS-e-as-reformas-necess%C3%A1rias-para-conform%C3%A1-lo-%C3%A0s-melhores-pr%C3%A1ticas-internacionais.pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-tributa%C3%A7%C3%A3o-do-valor-adicionado-o-ICMS-e-as-reformas-necess%C3%A1rias-para-conform%C3%A1-lo-%C3%A0s-melhores-pr%C3%A1ticas-internacionais.pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-tributa%C3%A7%C3%A3o-do-valor-adicionado-o-ICMS-e-as-reformas-necess%C3%A1rias-para-conform%C3%A1-lo-%C3%A0s-melhores-pr%C3%A1ticas-internacionais.pdf
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produtos digitais e serviços em geral, que acabam sendo onerados 

excessivamente, já que não tem muitas fases anteriores para gerar crédito e 

compensar a alíquota majorada de um tributo não cumulativo e seus custos de 

conformidade. A neutralidade concorrencial é prejudicada pela fragilidade do 

método de crédito fiscal, vide prática dos devedores contumazes. 

Expectativa 

confirmada? 

De forma muito limitada na economia digital globalizada. 

 

Objetivo 2 A não discriminação tributária 

Expectativa 

A cumulatividade ou incidência em cascata proporcionaria às grandes 

empresas “além do ganho normal pela produção em escala [...] vantagens 

fiscais pois fugiriam da tributação em cascata. Tal discriminação se daria, 

supostamente, em detrimento das pequenas e médias empresas, que nas 

economias modernas respondem pela maior parte dos empregos 

gerados”.96  

 

Realidade 

No Brasil, pequenas e médias empresas, geradoras da maioria dos empregos, 

são tributadas, em regra pelo simples nacional, que não adota a não 

cumulatividade. O regime é opcional, mas francamente adotado. A opção pelo 

regime do simples nacional se dá pela simplicidade da regra, menor custo de 

conformidade e diminuição de riscos de autuação.  

 

Expectativa 

confirmada? 

Não. 

 

Objetivo 3 Não exportação de tributo 

Expectativa 
O tributo cumulativo encareceria o produto exportado, já que o número de 

etapas da produção aumentaria a tributação incidente. 

Realidade 

Os créditos das etapas anteriores de ICMS não podem ser aproveitados se a 

operação seguinte é isenta ou não tributada. Isso gera um custo para as 

empresas mesmo com a não cumulatividade. Impossibilidade de correção 

monetária dos créditos. Há um problema de crédito estocado das empresas e 

disputas entre os Estados exportadores e a União para saneamento dos 

prejuízos fiscais, como ocorrido na ADO 25 (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão). 

Expectativa 

confirmada? 

Apenas de forma parcial. 

 

Objetivo 4 Transparência quanto ao valor do tributo 

Expectativa 

O imposto não cumulativo seria mais transparente que o cumulativo, pois seu 

valor seria exatamente o montante resultante da aplicação da alíquota da venda 

final sobre o preço da mercadoria ou serviço. 

Realidade 

O contribuinte que paga o imposto não faz a menor ideia do valor efetivo do 

tributo pago, especialmente pela circunstância de, no Brasil, alguns tributos 

integrarem sua própria base ou a base de cálculo de outros tributos, como o 

ICMS, PIS/Cofins e IPI. 

 
96 MOREIRA, André Mendes. Não cumulatividade tributária no Brasil e no mundo: origens, conceito e 

pressupostos. In: Sistema Tributário Brasileiro e a Crise Atual – VI Congresso Nacional de Estudos Tributários. 

CARVALHO, Paulo de Barros; SOUZA, Priscila de. São Paulo: Noeses/IBET, 2009, pp. 47-88. 
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Expectativa 

confirmada? 

Não. 

 

Objetivo 5 Facilidade de fiscalização e baixo custo administrativo 

Expectativa 

O tributo do tipo IVA seria mais fácil de fiscalizar que o sales tax, porque os 

participantes da cadeia de produção autofiscalizariam uns aos outros. O direito 

de crédito do adquirente depende da declaração da venda pelo fornecedor. 

Realidade 

A questão do creditamento dos tributos não cumulativos, como o ICMS, é de 

difícil operacionalização, pois demanda fiscalização de operações de 

contribuintes situados em diferentes Estados, com obrigações acessórias 

diversas e requer integração adequada de informações entre os Fiscos. São 

altíssimos os custos de fiscalização e de conformidade e é grande o número de 

fraudes ligadas ao crédito. A fiscalização ainda precisa cruzar os dados fiscais 

das empresas com os dados de faturamento das empresas, obtidos junto às 

operadoras de cartão de crédito e outros meios de pagamento. 

Expectativa 

confirmada? 

Não. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para analisar a eficiência ou não do ICMS é preciso também analisar o contexto em que 

esse imposto está inserido, ou seja, a realidade brasileira. 

O ambiente social, cultural, econômico, institucional e político do país é fundamental 

para o sucesso ou não de uma proposta legislativa tributária, por melhor que seja. 

Tão ou mais importante que uma ideia é sua execução no mundo real. Passa-se a seguir 

a mapear o ambiente institucional brasileiro e os desafios relacionados aos processos de 

conformidade, cobrança e fiscalização da tributação sobre o consumo não cumulativa. 

 

3.3 AMBIENTE INSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

3.3.1 Administração Tributária: cobrança, fiscalização e conformidade do ICMS. Os 

custos ocultos da não cumulatividade 

 

O processo de cobrança e conformidade do ICMS foi descrito no item 3.1.2. A seguir 

serão elaborados esquemas gráficos com o passo a passo desse processo, a fim de facilitar a sua 

visualização global com todas as obrigações e custos envolvidos (dos contribuintes, da 

administração tributária e os gastos colaterais). 
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Figura 3 - Conformidade do ICMS pelas empresas 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Incide ICMS em todas as etapas 1, 2 e 3. O valor destacado na nota fiscal é sempre 

equivalente à aplicação da alíquota de ICMS sobre o valor total da venda. Entretanto, o valor 

recolhido por cada elo da cadeia ao Estado será a diferença entre o valor destacado em nota 

fiscal e eventuais créditos destacados em nota de compras anteriores, que se enquadrem nas 

permissões legais.  

O objetivo é que a soma do valor do tributo recolhido ao Estado nas etapas 1, 2, 3 seja, 

ao final, igual à aplicação da alíquota de ICMS sobre o preço final de venda 3, a venda ao 

consumidor final.  

Para cada obrigação acessória imposta ao contribuinte, há uma atividade respectiva na 

administração tributária de fiscalização e cruzamento dessas informações com outros dados 

advindos de obrigações acessórias impostas a outros elos da cadeia de consumo. 

Os gráficos a seguir pretendem demonstrar o passo a passo que se tem em uma cadeia 

de consumo de três operações tributadas (indústria - distribuidor - varejista - consumidor) para 

que a administração tributária consiga fiscalizar e cobrar o ICMS. Pretende-se demonstrar os 

custos administrativos envolvidos de forma sintética. 
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Figura 4 - Fiscalização e cobrança do ICMS da indústria 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Figura 5 - Fiscalização e cobrança do ICMS da indústria (2) 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Figura 6 - Fiscalização e cobrança do ICMS do distribuidor 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Figura 7 - Fiscalização e cobrança do ICMS do distribuidor (2) 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Figura 8 - Fiscalização e cobrança do ICMS do varejista 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Figura 9 - Fiscalização e cobrança do ICMS do varejista (2) 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Fazer um esquema gráfico do processo global de conformidade, cobrança e fiscalização 

do ICMS ajuda a perceber a enormidade de passos que se tem até chegar à cobrança efetiva do 

tributo e ao ingresso nos cofres públicos. São processos inerentes aos tributos não cumulativos. 

É possível, ainda, visualizar os custos que a desconfiança na relação entre os 

contribuintes e o Fisco gera. Há prestação de informações redundantes por vários elos da cadeia 

de consumo (comerciantes, prestadores de serviços, plataformas de comércio e meios de 

pagamento) e rechecagem de informações, que tomam tempo e custam dinheiro com 

investimento em sistemas e pessoal, para ao final nem sequer evitarem a ocorrência de fraudes. 

Uma vez detectadas fraudes, outro aparato estatal caro e ineficiente é acionado: o da cobrança 

administrativa e judicial, via execução fiscal. 

É de crucial relevância que, na escolha dos tributos a serem implantados em um país, 

seja também pensado como operacionalizar a sua cobrança, fiscalização e conformidade, para 

que seja feita análise de custo-benefício da instituição do referido tributo. 

Isso porque de nada adianta uma ideia de tributo que na teoria é perfeita, que traz 

neutralidade, simplicidade, se na prática o que se tem é um caos de obrigações acessórias que 

geram um peso morto para a economia, desestimulam o investimento no país e produzem 

insegurança jurídica.  

No artigo “O custo social das obrigações tributárias acessórias”, GICO JR., 

PLUTARCO E VALADÃO (2012) ressaltam a importância de entender que a carga tributária 

efetiva de um país não é medida apenas por uma relação entre o montante arrecadado e o PIB 

Nacional.  

A carga efetiva real é maior, pois deve englobar os custos operacionais dessa 

arrecadação: (1) custos de conformidade com as obrigações acessórias (privado), (2) custos 

administrativos de arrecadação (público)97 e (3) perda de eficiência alocativa, ou peso-morto 

tributário98. No mesmo sentido, dispõe Éderson Garin PORTO (2019)99 sobre os custos de estar 

em conformidade com o sistema tributário nacional, o que na doutrina estrangeira é denominado 

como tax compliance cost. 

 
97 GICO JR., Ivo Teixeira; PLUTARCO, Hugo Mendes; VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. O custo social das 

obrigações tributárias acessórias. Economic Analysis of Law Review, EALR, v. 3, n. 2, jul.-dez., 2012, pp. 338-

353.  
98 Ibid., p. 7. 
99 PORTO, Éderson Garin. Ensaio sobre os custos de conformidade no Brasil: análise do peso das obrigações 

tributárias acessórias. Revista FESDT, n. 9, abril 2019. Disponível em: 

https://www.fesdt.org.br/web2012/revistas/9/artigos/2.pdf. Acesso em: 10 jun. 2020. 

https://www.fesdt.org.br/web2012/revistas/9/artigos/2.pdf
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Esses custos são ignorados pela doutrina quando analisada a efetividade da tributação 

não cumulativa no país. Por isso este trabalho irá denominá-los de os custos ocultos da não 

cumulatividade. 

Além de todos os custos financeiros ou econômicos que estes custos operacionais 

representam, eles ainda representam custo de oportunidade alto para o país. Trata-se de 

dinheiro gasto em atividades que não trazem nenhum retorno econômico e poderia ser 

mais bem gasto em atividades produtivas que favorecessem o crescimento do país.  

No mesmo sentido, dispõem BERTOLUCCI e NASCIMENTO (2002)100: 

 

Figura 10 - Custos tributários 

 

Fonte: (BERTOLUCCI; NASCIMENTO, 2002 apud: OLIVEIRA, 2016).  

 

A complexidade da legislação tributária e o alto custo de conformidade induzem mais 

gastos por parte das empresas, que precisam manter departamentos especializados para atender 

 
100 BERTOLUCCI, Aldo V; NASCIMENTO, Diogo Toledo do. Quanto custa pagar tributos? Revista 

Contabilidade & Finanças, v. 13, n. 29, 2002 apud OLIVEIRA, Valéria Fernandes de et al. Custo de 

conformidade das obrigações acessórias: uma análise nos escritórios de serviços contábeis de Governador 

Valadares/MG. Anais do Congresso Brasileiro de Custos – ABC, 2016. Disponível em: 

https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4120. Acesso em: 10 jan. 2022. 
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regras para o pagamento de tributos e ainda contribui com a elisão fiscal, já que se torna atrativo 

o pagamento de consultorias que objetivam minorar o pagamento tributário.  

A necessidade de imposição de obrigações acessórias aos contribuintes por parte 

da administração tributária decorre de uma assimetria informacional, haja vista a 

impossibilidade de o Estado saber de todos os fatos econômicos geradores de impostos.  

No capítulo 4, será demonstrado que quanto maior for a assimetria de informações e o 

conflito de interesses na relação fisco e contribuinte, maiores serão os ônus com custos de 

conformidade e administrativos. Os custos operacionais relacionados ao ICMS e aos IVAs 

em geral são altos e precisam ser debatidos.  

A ideia proposta por este trabalho de retenção da tributação do consumo, via split 

de pagamento, objetiva justamente diminuir esses custos operacionais (administrativos e 

de conformidade), decorrentes da falta de confiança entre Estado e contribuintes.  

No presente capítulo, a ideia é dar ciência dos problemas existentes na tributação sobre 

consumo brasileira e no ambiente institucional do país. Nos capítulos seguintes serão propostas 

soluções e alternativas ao atual modelo.  

 

3.3.2 Contencioso tributário administrativo e judicial 

 

3.3.2.1 Contencioso administrativo 

 

Se o processo usual de autodeclaração e recolhimento do ICMS não for concretizado e 

por alguma razão o contribuinte não realizar o pagamento, inicia-se a via do contencioso 

tributário.  

O contribuinte é notificado para pagar o débito ou impugná-lo administrativamente. Se 

não houver impugnação, o débito é inscrito em Dívida Ativa e iniciados os procedimentos de 

cobrança administrativa (como o protesto) ou judicial (execução fiscal). 

Se houver impugnação administrativa, o débito será debatido nos tribunais 

administrativos fiscais dos Estados, regidos por leis próprias. 
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Recentemente, algumas pesquisas foram publicadas com dados do contencioso 

administrativo tributário brasileiro101. 

A primeira, do instituto ETCO, foi direcionada ao contencioso administrativo federal102. 

Entre as principais conclusões do estudo estão as seguintes103: 

a) Relação contencioso/PIB não para de crescer; 

b) Processos tributários, somando etapa administrativa e judicial, levam em média 

18 anos e 11 meses; 

c) Fatores que induzem o contencioso no Brasil: complexidade da legislação, 

excesso de obrigações acessórias, carga tributária elevada, penalidades, discussões sobre 

correção da dívida fiscal e programas de regularização tributária, “que acabam tornando a via 

contenciosa uma alternativa de financiamento empresarial”. 

A segunda pesquisa, realizada pelo INSPER104, consolidou o valor dos processos 

tributários em tramitação no Brasil. O objetivo era medir a qualidade do sistema tributário 

brasileiro e seus efeitos sobre a economia, segurança jurídica e competitividade no mercado 

internacional105 e servir como base para políticas públicas que visem a promover ajustes no 

sistema tributário. O estudo chegou aos seguintes valores: 

 

 

 

 
101 INSTITUTO DE ÉTICA CONCORRENCIAL (ETCO). Estudo: Desafios do contencioso tributário brasileiro, 

2019. Disponível em: https://www.etco.org.br/wp-content/uploads/Folder-Contencioso_p%C3%A1gs-

simples_vfinal.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020. INSPER. Contencioso Tributário no Brasil. Relatório 2019, ano 

de referência: 2018, jul. 2020. Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-

content/uploads/2020/07/Contencioso_tributario_Relatorio2019_092020_v2.pdf. Acesso em: 22 mar. 2022; e 

“Diagnóstico do Contencioso Tributário Administrativo” uma parceria entre a Receita Federal, Associação 

Brasileira de Jurimetria e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, divulgada no evento realizado em 

27/04/2022, que pode ser acessada em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-

conteudo/publicacoes/estudos/diagnostico-do-contencioso-tributario-

administrativo#:~:text=O%20Diagn%C3%B3stico%20do%20Contencioso%20Tribut%C3%A1rio,resolu%C3%

A7%C3%A3o%20de%20lit%C3%ADgios%20administrativos%20tribut%C3%A1rios. Conteúdo 

temporariamente indisponível por razões eleitorais. 
102 INSTITUTO DE ÉTICA CONCORRENCIAL (ETCO). Estudo: Desafios do contencioso tributário brasileiro, 

2019. Disponível em: https://www.etco.org.br/wp-content/uploads/Folder-Contencioso_p%C3%A1gs-

simples_vfinal.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020. 
103 Ibid. Acesso em: 05 fev. 2022. 
104 INSPER. Contencioso Tributário no Brasil. Relatório 2019, ano de referência: 2018, jul. 2020. Disponível 

em: https://www.insper.edu.br/wp-

content/uploads/2020/07/Contencioso_tributario_Relatorio2019_092020_v2.pdf. Acesso em: 22 mar. 2022.  
105 Ibid. 

https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Contencioso_tributario_Relatorio2019_092020_v2.pdf.%20Acesso%20em%2022/03/2022
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Contencioso_tributario_Relatorio2019_092020_v2.pdf.%20Acesso%20em%2022/03/2022
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Contencioso_tributario_Relatorio2019_092020_v2.pdf.%20Acesso%20em%2022/03/2022
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Contencioso_tributario_Relatorio2019_092020_v2.pdf.%20Acesso%20em%2022/03/2022
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Figura 11 - Contencioso Tributário, por nível federativo e esfera processual, em 2019 

 

Fonte: INSPER, Contencioso tributário no Brasil Relatório 2019. 106 

 

Especificamente, no tocante ao contencioso tributário estadual, o ICMS é responsável 

por mais de 80% do estoque, chegando à marca de 98% em alguns Estados.107 Somente o 

contencioso do ICMS corresponde a mais de 10% do PIB brasileiro. 

Comparando o contencioso tributário brasileiro com o de outros países da OCDE e da 

América Latina, verifica-se que o sistema brasileiro é absolutamente disfuncional nesse critério 

em relação ao padrão internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 INSPER. Contencioso tributário no Brasil. Relatório 2020, ano de referência: 2019, dez. 2020, p. 8. 

Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-

content/uploads/2021/01/Contencioso_tributario_relatorio2020_vf10.pdf. Acesso em: 02 jan.2022. 
107 Ibid., p. 8. 
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Figura 12 - Comparativo entre o valor do contencioso tributário brasileiro e países da OCDE e 

América Latina, em termos percentuais do PIB, anos de referência 2013 a 2018 

 

Fonte: INSPER, 2020. 

 

Esses dados demonstram que a diminuição do contencioso tributário deve ser um 

dos principais focos dos projetos que visam reformar o sistema tributário brasileiro. Como 

concluiu o estudo do INSPER: 

[...] junto a esse enorme volume de créditos tributários, forma-se um grande 

estoque de capital improdutivo na economia (FMI, 2017). Ou seja, 

recursos que poderiam ser empregados na formação de capital produtivo, 

como qualificação de mão de obra, bens de capital e melhoria dos 

processos produtivos e de gestão, passam a ser direcionados à constituição 

de provisões para contingências tributárias, contratação de assessorias 

jurídicas e contábeis, despesas judiciais, oferecimento de garantias 

judiciais, entre outros custos de transação nos quais empresas litigantes 

acabam incorrendo108. (grifo nosso) 

 

Sobre os números do contencioso judicial, a pesquisa incluiu os tributos declarados 

e não pagos, ainda que nestes casos não haja discussão a respeito da validade da cobrança 

por parte do contribuinte ou divergência de interpretação. 

 
108 INSPER. Contencioso tributário no Brasil. Relatório 2020, ano de referência: 2019, dez. 2020, p. 10. 

Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-

content/uploads/2021/01/Contencioso_tributario_relatorio2020_vf10.pdf. Acesso em: 02 jan. 2022 
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As razões que levaram a pesquisa a incluir esses processos no contencioso 

tributário são de fundamental importância e têm relação direta com a proposta desse 

trabalho, que objetiva evitar que esses débitos se tornem uma controvérsia judicial ao 

propor a retenção dos ICMS no momento do pagamento.  

Segundo os realizadores da pesquisa a inclusão de tributos declarados e não pagos (sem 

discussão jurídica) no volume de contencioso tributário judicial, se dá, justamente porque não 

há dados que segreguem os processos judiciais de acordo com sua origem. Prosseguem os 

pesquisadores: 

Segundo, ainda que parte da dívida ativa tributária não represente litígio 

relacionado à origem do crédito tributário, entendemos que ela fornece 

informações relevantes quanto à capacidade de nosso sistema tributário 

formar novos processos, havendo poucos meios alternativos de cobrança, 

mais eficientes e menos custosos que o processo judicial109. (grifo nosso) 

 

No item 3.1.2.2, em que foram tratados os problemas com o método de crédito fiscal do 

ICMS, abordou-se o alto número de inadimplência de ICMS declarado e não pago (somando 

devedores eventuais e contumazes).  

Esses débitos, como não foram adimplidos espontaneamente, tornam-se 

necessariamente processos de execução fiscal ou - a depender do valor - podem ser 

encaminhados para protesto e cobrança via cartórios.  

Essa dependência excessiva do uso de processos judiciais para cobrança dos 

créditos tributários gera um abarrotamento completo do Judiciário e torna a execução 

fiscal um dos meios mais caros e ineficientes de recuperação de créditos. 

 

3.3.2.2 Contencioso judicial 

 

As execuções fiscais correspondem atualmente a mais de 30 milhões de processos, o 

que corresponde a 36% dos casos pendentes no Judiciário, com uma taxa de congestionamento 

de 87%, conforme relatório do CNJ - Justiça em números de 2021110. Desses 30 milhões de 

 
109 INSPER. Contencioso tributário no Brasil. Relatório 2020, ano de referência: 2019, dez. 2020, p. 10. 

Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-

content/uploads/2021/01/Contencioso_tributario_relatorio2020_vf10.pdf. Acesso em: 02 jan. 2022. 
110 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Relatório Justiça em números, 2021. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-justica-em-numeros2021-221121.pdf. Acesso em: 

20 fev. 2022. 
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processos, 83% são execuções fiscais na Justiça estadual. São, portanto, o maior fator de 

morosidade do Judiciário. 

Em 2011, estudo do IPEA já havia analisado os custos envolvidos em uma execução 

fiscal federal. Estudo recentíssimo de 2021, encomendado pela Procuradoria-Geral do Distrito 

Federal, sobre as execuções fiscais em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

demonstrou que “o custo médio provável de uma execução fiscal no Distrito Federal é de R$ 

28.964,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais)”111. 

Outro dado constatado por ambos os estudos é o de que a maioria dos processos nem 

sequer passa da fase de citação. O gráfico abaixo demonstra a frequência de atos no processo 

de execução fiscal e mostra que a penhora, por exemplo, não atinge nem 3% dos casos. A maior 

parte do tempo dos servidores da Justiça é gasto com autuação, despacho inicial e eventuais 

baixas por pagamento. 

 

Figura 13 - Frequência dos atos praticados no processo de execução fiscal médio (PEFM) da 

VEF/DF em 2019 

 

Fonte: Estudo sobre execuções fiscais da PGDF112. 

 
111 PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL (PGDF) e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS (TJDFT). Projeto custo unitário da execução fiscal na Vara de Execuções 

Fiscais do Distrito Federal (VEF), maio 2021. Disponível em: https://www.pg.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2021/12/Relatorio_Final_Custo_EF_TJDFT_27.05.21__3_.pdf. Acesso em: 31 dez. 2021. 
112 Projeto Custo Unitário da Execução Fiscal na Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, encomendado 

pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Disponível em:  https://www.pg.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2021/12/Relatorio_Final_Custo_EF_TJDFT_27.05.21__3_.pdf. Acesso em: 10 fev. 2022. 

https://www.pg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/12/Relatorio_Final_Custo_EF_TJDFT_27.05.21__3_.pdf
https://www.pg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/12/Relatorio_Final_Custo_EF_TJDFT_27.05.21__3_.pdf
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A pesquisa sobre o diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro, 

encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao INSPER, concluiu exatamente no 

mesmo sentido. Ficou consignado nas conclusões do estudo que a penhora é “muito pouco 

eficaz e que há a necessidade de adoção de medidas prévias de monitoramento do patrimônio 

dos devedores e a utilização de outros mecanismos de cobrança não judicial”113. 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), conforme pesquisa do 

CNJ e INSPER, por acumular a competência de cobrança de tributos estaduais e municipais em 

uma única Vara de Execução Fiscal até o ano de 2021, ainda se destacava negativamente por 

ser o tribunal com o maior volume de processos por julgador, cerca de 47 mil processos por 

juiz. Um volume impossível de ser julgado por um ser humano em tempo razoável. 

Vale ressaltar que as variáveis do congestionamento judicial e da efetividade da 

execução fiscal são fatores cruciais para a análise de um contribuinte pagar ou não o 

tributo, diante do risco de ser ou não efetivamente expropriado em uma execução fiscal. 

Confira-se: 

Figura 14 - Gráfico de visão geral de processos por julgador, com dados obtidos via pedido 

LAI para os tribunais 

 

Fonte: Diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro, CNJ e INSPER, p. 149114. 

 
113 Justiça Pesquisa, 5. ed. Diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro. Insper e CNJ, Brasília, 

2022, p. 272. Disponível em www.cnj.jus.br 
114 Ibid. 
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Outro dado bastante relevante é o fato de que a maioria esmagadora das execuções 

fiscais não sofre qualquer tipo de impugnação ou embargos à execução fiscal. Cerca de 5% das 

execuções fiscais no Distrito Federal são impugnadas pelos contribuintes115. 

Essa situação já tinha sido constatada pelo estudo do IPEA nas execuções fiscais 

federais de 2011: 

O número de devedores que apresentam defesa é baixo e a taxa de sucesso é 

ainda pior. Somente 3,8% dos executados apresentam objeção de pré-

executividade, as quais são julgadas favoravelmente ao devedor em 0,5% dos 

casos. Já os 6,5% de executados que apresentam embargos obtêm ganho de 

causa em 0,9% dos casos. Logo, a taxa de sucesso do devedor nas objeções de 

pré-executividade é de 8,2%, enquanto nos embargos é de 14,3%116. 

 

A pesquisa do CNJ e INSPER concluiu que cerca de 5,4% dos processos de execução 

fiscal apenas sofreram impugnação pelos contribuintes, via embargos à execução. E, ainda 

assim, as matérias mais debatidas nessas defesas foram prescrição e decadência e não 

propriamente um questionamento sobre a correção ou não da incidência tributária. Tal fato 

demonstra a importância do tempo na eficiência da cobrança tributária. 

Esses números demonstram que não se justifica a judicialização de toda cobrança da 

Dívida Ativa. É necessário evitar a inadimplência na raiz. A maioria dos créditos que vão 

para cobrança via execução fiscal não tem discussão jurídica relevante e acabam 

prescritos, após infindáveis buscas de bens e endereços frustradas.  

Lota-se o Judiciário com questões burocráticas de cobrança para os quais o Judiciário 

não está equipado e não tem vocação. Essa foi exatamente a conclusão final do estudo 

encomendado pelo CNJ ao INSPER, confira-se: 

[...] Os dados coletados sugerem que a sistemática de cobrança de créditos 

tributários por meio de execução fiscal possui baixíssima eficácia, 

considerando tanto o baixo percentual de débitos garantidos quanto o 

baixo índice de extinção da execução pela satisfação do débito nos casos 

em que ocorre a indisponibilidade de bens. 

Considerando, ainda, a expressividade das execuções fiscais na composição 

do estoque processual no período abrangido pela pesquisa, pode-se concluir 

 
115 Projeto Custo Unitário da Execução Fiscal na Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, encomendado 

pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Disponível em:  https://www.pg.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2021/12/Relatorio_Final_Custo_EF_TJDFT_27.05.21__3_.pdf. Acesso em: 10 fev. 2022. 
116 IPEA. Nota técnica custo e tempo do processo de execução fiscal promovido pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, nov. 2011. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadiest1.pdf. Acesso em: 15 

jun. 2020. 
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que o modelo de cobrança por execução fiscal é uma das causas do elevado 

contencioso judicial tributário117. (grifo nosso) 

 

Outro fator que sobrecarrega o Judiciário de processos tributários são as 

indeterminações conceituais e o excesso de controvérsia na legislação tributária. 

Especificamente quanto ao ICMS, causas discutindo a não cumulatividade, o aproveitamento 

ou não de créditos e o conceito de insumo são frequentes.  

Esse excesso de litígio e o custo que ele envolve para o Estado e para as empresas 

tem que ser contabilizado no momento de se aferir a carga tributária global brasileira. 

Trata-se de índice que afeta sobremaneira o custo Brasil e o interesse por investir no Brasil.  

GICO JÚNIOR118, estudioso da Análise Econômica do Direito, traz uma abordagem 

interessante sobre o problema do congestionamento dos tribunais, demonstrando que a 

insegurança jurídica resultante da falta de uniformização das regras jurídicas e o livre acesso ao 

Judiciário gera: 

incentivos para a sobreutilização dos tribunais, resultando no problema 

endêmico de congestionamento, a Tragédia do Judiciário. O 

congestionamento atrai litigantes que desejam postergar suas obrigações 

pelo sistema judicial, enquanto litigantes legítimos são excluídos, um 

problema trágico de seleção adversa119. (grifo nosso) 

 

Essa conclusão se aplica de forma perfeita ao sistema tributário brasileiro, em especial 

a um tipo específico de contribuinte, o devedor contumaz, que se utiliza da ineficiência 

operacional do ambiente institucional brasileiro para postergar suas obrigações 

tributárias o máximo possível, usando para isso o congestionamento do Judiciário com as 

execuções fiscais e com o contencioso tributário em geral. 

A insegurança jurídica, decorrente de decisões não uniformes do Judiciário sobre a 

aplicação do Direito, ou como denomina o autor, a depreciação do capital jurídico, entendido 

este “como o conjunto de regras jurídicas que o Judiciário aplica para um tipo de caso em 

determinado momento”120, leva à sobreutilização do Judiciário e ao ciclo da litigância no Brasil.  

 
117 Justiça Pesquisa, 5. ed. Diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro. Insper e CNJ, Brasília, 

2022, p. 273. 
118 GICO JUNIOR, Ivo Teixeira. A tragédia do Judiciário: subinvestimento em capital jurídico e sobreutilização 

do Judiciário. Publicação 002/2012. Tese (Doutorado em Economia) - Departamento de Economia, Programa de 

Pós-Graduação em Economia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, p. 146.  
119 Ibid., Resumo da tese. 
120 Ibid.  
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Esse cenário demonstra que o contribuinte que deseja postergar o pagamento dos 

tributos tem amplos incentivos, o que leva ao questionamento por parte dos contribuintes 

pontuais sobre a desvantagem econômica em agir de forma ética e correta. 

Infelizmente, em algumas ocasiões, pagar imposto no Brasil não passa de uma 

decisão ética, porque até mesmo uma análise do custo-benefício de pagar ou não o tributo 

conduz à conclusão do não pagamento.  

É o que será analisado no tópico seguinte. 

 

3.4 ANÁLISE ECONÔMICA SOBRE A DECISÃO DO CONTRIBUINTE DE 

PAGAR OU NÃO ICMS 

 

Nos itens anteriores foi feito o diagnóstico do ICMS e da sua adequação ou não às 

normas de design ideais do IVA, explicitadas no item 2.2. Realizou-se uma análise do ambiente 

institucional tributário brasileiro, focando no funcionamento da administração tributária 

brasileira, no contencioso tributário administrativo e judicial e em dados estatísticos reais de 

arrecadação, sonegação e inadimplência. 

Todo esse antecedente serviu para mapear os principais problemas da tributação 

sobre o consumo brasileira, a fim de propor soluções que ataquem os problemas de maior 

repercussão em uma matriz de custo-benefício. 

Com os dados sobre o funcionamento do ICMS e das instituições brasileiras 

responsáveis pelo enforcement do cumprimento das obrigações tributárias é possível 

desenvolver uma análise teórica sobre o comportamento do contribuinte quanto aos estímulos 

econômicos decorrentes das atitudes de declarar ou não o tributo e de pagar ou não o tributo 

devido.  

Foi exatamente este o foco do trabalho desenvolvido por Mônica Maria CASTELO, 

com dados do Estado do Ceará, cujo título é “A vantagem financeira da sonegação 

estratégica: um estudo de caso do ICMS”121. 

 
121 CASTELO, Mônica Maria. A vantagem financeira da sonegação estratégica: um estudo de caso do ICMS. 

Dissertação (Mestrado em Economia) - Programa de Economia Profissional – PEP, Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, Ceará, 2017. Disponível em: 

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/29319/1/2017_dis_mmcastelo.pdf. Acesso em: 26 jan. 2022. 

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/29319/1/2017_dis_mmcastelo.pdf
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O objetivo da pesquisa era descobrir se havia vantagem econômica na decisão do 

contribuinte de sonegar o ICMS “mesmo levando em consideração a possibilidade de ser 

fiscalizado, o valor da multa, referente à infração praticada, a cobrança dos juros legais, o tempo 

do processo administrativo, a inscrição na dívida ativa e a execução fiscal” (CASTELO, 2017). 

Para responder a essa pergunta, a autora se utilizou de teorias econômicas122 que 

analisam o comportamento do agente econômico na busca da maximização de sua utilidade, a 

fim de analisar o racional decisório do sonegador.  

O cenário da pesquisa de CASTELO (2017) era o de um contribuinte que se deparava 

com a necessidade de captar recursos financeiros para gerir suas atividades empresariais e tinha 

diante de si o seguinte dilema: deixar de recolher o ICMS devido e empregá-lo para gestão de 

sua atividade ou pegar um financiamento bancário. 

Foi, então, feita uma comparação entre as taxas de juros média do mercado bancário e 

da taxa SELIC, responsável por corrigir os débitos tributários e suas penalidades acessórias.  

Para a tomada da decisão, foram incluídas as variáveis que medem a probabilidade de 

fiscalização, cobrança efetiva e eventual punição do tributo pelo Estado. Foram analisados, 

portanto: (1) o tempo e probabilidade de fiscalização da autoridade tributária, (2) a duração dos 

processos fiscais administrativos, da inscrição em Dívida Ativa e da efetiva cobrança em 

execução fiscal; (3) eventuais punições tributárias e criminais e (4) frequência da concessão de 

anistia e remissão nos projetos de refinanciamento de dívidas por parte do Estado. 

Em síntese, essas variáveis medem o grau de coercibilidade do ambiente tributário 

brasileiro e são fundamentais para tomada de decisão do contribuinte de pagar ou não o tributo.  

CASTELO (2017) cita estudos123 que usaram o ferramental de modelos econômicos 

para predizer o comportamento do contribuinte diante da opção de declarar ou não todo o tributo 

devido. Essa decisão seria: 

resultado de um cálculo racional, de uma avaliação cuidadosa dos custos e dos 

benefícios da sonegação, e conclui que a decisão do contribuinte em sonegar 

é função da probabilidade de ser fiscalizado, do valor da alíquota aplicável 

sobre a base de cálculo e do valor da penalidade no caso de ser detectado124. 

 
122 A autora menciona ter feito uso da teoria do crime de gary Becker, teoria de risco de Von Neumann e 

Morgenstern e estudos de Allingham e Sandmo sobre economia da sonegação. 
123 A autora cita Von Neuman e Morgestern, Allingham e Sandmo e Siqueira Ramos. Vide CASTELO, Mônica 

Maria. A vantagem financeira da sonegação estratégica: um estudo de caso do ICMS. Dissertação (Mestrado 

em Economia) - Programa de Economia Profissional – PEP, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, 

2017. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/29319/1/2017_dis_mmcastelo.pdf. Acesso em: 26 

jan. 2022. 
124 Ibid., p. 19. 

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/29319/1/2017_dis_mmcastelo.pdf
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Ao final, o estudo, que levou em consideração a legislação do Estado do Ceará sobre o 

ICMS e o processo administrativo fiscal estadual, fez uma tabela comparativa sobre a evolução 

de um empréstimo bancário para capital de giro, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

com taxas médias de mercado obtidas de fonte do BACEN e uma sonegação de ICMS do 

mesmo valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao longo de 20 anos. Comparou os valores do 

empréstimo e da sonegação (incluído os juros, multas e penalidades punitivas) em 5, 10 e 18 

anos. Esses anos, consideram as hipóteses de questionamento ou não no contencioso 

administrativo e judicial, conforme quadro resumo abaixo. 

 

Figura 15 - Análise das movimentações possíveis do contribuinte 

 

Fonte: Mestrado em Economia de Castelo (2017). 

 

Na maioria dos cenários, a sonegação se mostrou economicamente muito mais vantajosa 

ao contribuinte, especialmente com o passar do tempo, conforme tabela abaixo. 
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Figura 16 - Tabela comparativa entre a opção de financiamento por empréstimo bancário e 

pelo Estado 

 

Fonte: Mestrado em Economia de Castelo (2017). 

 

Fica evidente, portanto, que a morosidade dos processos fiscais administrativos e 

judiciais favorece a estratégia da sonegação. E a situação fica ainda mais propícia à 

sonegação quando, no decorrer dos anos, ocorre aprovação de leis de refinanciamento de 

dívida com perdão das multas e juros de mora.  

A reiterada edição de leis de refinanciamento de dívidas aumenta o estímulo do 

contribuinte em sonegar ou deixar de pagar, porque ele tem uma probabilidade alta do perdão 

de suas dívidas, já que o Estado fica dependente desse tipo de programa para sanar as contas 

públicas. Há Estados que têm praticamente um programa de refinanciamento a cada ano, por 

absoluta necessidade orçamentária.  

Estudo similar foi conduzido por Hugo Plutarco125, no tocante à análise do 

comportamento do contribuinte quanto ao Imposto de Renda.  

Os estudos concluíram, após análise detida, que há no Brasil estímulo econômico 

para o não pagamento de tributos e para litigância como estratégia concorrencial, mesmo 

 
125 PLUTARCO, Hugo Mendes. A sonegação e a litigância tributária como forma de financiamento. EALR, v. 3, 

n. 1, jan.-jun., 2012, pp. 122-147. 
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no caso mais grave de sonegação, em que o contribuinte não declara e não paga e se sujeita 

eventualmente às multas agravadas e penalização criminal.  

As pesquisas simularam a obtenção de empréstimos no mercado financeiro dos mesmos 

valores sonegados à administração tributária e concluíram que, do ponto de vista puramente 

racional e econômico, a decisão do contribuinte, como alguém que quer maximizar seus ganhos, 

conduz à sonegação fiscal. 

O trabalho de PLUTARCO (2012) chegou à seguinte conclusão: 

Os elevadíssimos índices de taxas de juros cobrados pelo sistema financeiro 

às empresas, aliados às regras tributárias existentes e à morosidade tanto dos 

órgãos administrativos quanto dos órgãos judiciais de solução de 

demandas tributárias criam conjuntura prenhe de incentivos ao 

comportamento estratégico dos contribuintes no sentido de utilizarem a 

sonegação e a litigância como meios de financiamento privado126. (grifo 

nosso) 

 

Os achados das pesquisas revelam de forma cristalina que o Brasil goza de um 

sério problema de coerção na cobrança e fiscalização dos tributos. O aparato estatal do 

Executivo (administração tributária e contencioso administrativo) e do Judiciário (contencioso 

tributário judicial geral, execuções fiscais e criminalização tributária) não têm força suficiente 

para desestimular o planejamento tributário abusivo ou a sonegação fiscal.  

Quanto mais a cobrança dos tributos sobre consumo for dependente do Judiciário, 

mais congestionado este sistema ficará e mais vantajosa será a aposta na sonegação, dada 

a demora que uma eventual execução fiscal levaria para alcançar o patrimônio do 

contribuinte.  

Ao contrário de países que punem com rigor a sonegação fiscal, inclusive com penas 

restritivas de liberdade, no Brasil esses planejamentos tributários abusivos são, por vezes, 

acatados pelo Judiciário com interpretações da legislação tributária e penal, que favorecem a 

evasão fiscal e a impunidade. 

Exemplos dessas interpretações são: a Súmula 430 do STJ, que generalizou a ideia de 

qualquer que seja o inadimplemento do tributo não há responsabilização dos administradores 

pelos art. 135, III, do CTN, e a decisão do HC n. 362.478, em que o STJ, ao interpretar o art. 

9º, § 2º da Lei 10.684/2003, chancelou a tese de que o pagamento do tributo, a qualquer tempo, 

 
126 PLUTARCO, Hugo Mendes. A sonegação e a litigância tributária como forma de financiamento. EALR, v. 3, 

n. 1, jan.-jun., 2012, p. 122-147.  
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mesmo após a condenação transitada em julgado no âmbito penal, extingue a punibilidade do 

crime tributário. 

Tais decisões aliadas a um ambiente absolutamente ineficiente de cobrança tributária, 

que se apoia em institutos ineficientes como a execução fiscal, favorecem de forma absoluta a 

evasão fiscal e a inadimplência programada dos tributos no Brasil.  

É preciso, portanto, pensar em modificações no sistema tributário brasileiro, em especial 

nos processos de fiscalização e cobrança dos tributos sobre consumo, para que essa equação 

seja modificada. 

 

3.5 CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO DO ICMS. ESTÃO SENDO 

RESOLVIDOS OS PROBLEMAS CERTOS? QUE PROBLEMAS DEVEM SER 

PRIORIZADOS? 

 

Como visto nos itens anteriores, a operacionalização de um IVA sobre consumo no 

Brasil, o ICMS, padece de inúmeros problemas. O ICMS está bem longe de um imposto de 

valor agregado ideal e de realizar os objetivos preconizados pela doutrina. 

Trata-se de um problema complexo de ser resolvido. E, como todo problema complexo, 

as soluções requerem priorização e otimização de recursos para a resolução da maior parte 

dos problemas a um menor custo possível. É impossível resolver todos os problemas a um só 

tempo.  

Alguns dos principais projetos de reforma tributária em discussão hoje, no Brasil127, 

focam na solução da adequação do ICMS à norma de design 1 do IVA ideal, qual seja, a base 

ampla e a alíquota única. Exatamente a norma que é mais desrespeitada no mundo todo e a mais 

difícil de ser implantada, onde a tensão entre expertise e política de classe sempre está presente, 

como já detalhadamente explicado no capítulo 2. 

 
127 Propostas de Emenda à Constituição 45/2019 e 110/2019. 
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As PECs 45/2019128 e 110/2019129 tentam adequar o IVA brasileiro à regra 1 do IVA 

ideal, propondo a junção de inúmeros tributos em um ou dois impostos de valor agregado 

incidentes sobre bens e serviços, com uma única alíquota e a adoção do crédito mais amplo, em 

oposição ao atual crédito físico do ICMS prevalecente na jurisprudência. 

As peculiaridades históricas da configuração administrativa do Brasil em uma 

Federação tripartite e dos grupos de pressão indicam a baixa probabilidade de aprovação das 

propostas.  

Aqui, observa-se claramente o conflito retratado nos itens 2.3.1 e 2.4 entre um imposto 

baseado em expertise e técnica e um imposto viável do ponto de vista político, diante dos 

inúmeros grupos de pressão atuantes no processo legislativo e igualmente em razão da 

dependência do passado na conformação do futuro tributário (path dependence). 

Comentar as referidas propostas de reforma (PEC 45/2019 e PEC 110/2019) na 

integralidade foge em absoluto ao escopo e abrangência do presente trabalho. 

Entretanto, especificamente no que tange à intenção de unificação da base de incidência, 

tirando a segregação entre bens e serviços, parece ser um caminho inevitável ao Brasil se quiser 

manter a sustentabilidade do sistema tributário brasileiro e evitar a eternização de litígios, 

conforme discutido no item 3.1.1, “a”.  

No tocante à alíquota única, com a máxima vênia, parece um objetivo utópico não 

alcançado em praticamente nenhum país. Outrossim, a alíquota de um IVA é sempre maior que 

a alíquota de um tributo cumulativo, já que se permite a dedução dos impostos pagos nas etapas 

anteriores. 

Uma alíquota única alta (calcula-se que a alíquota de uma IVA único nacional seria em 

torno de 25% a 29%), em certa medida, parece não ser mais adequada a uma economia em que 

as cadeias de produção são variadas e que nem todos os produtos ou serviços terão grandes 

créditos a abater.  

A pretensão legislativa é de altíssimo impacto em determinados setores, como é o caso, 

por exemplo, do setor de serviços ou de produtos/serviços digitais. 

 
128 A PEC 45/2019 pretende a criação do IBS – Imposto sobre bens e serviços, que unifica e substitui o IPI, ICMS, 

ISS, PIS/PASEP e Cofins. O IBS teria a criação de alíquotas de referência, a cobrança, arrecadação e distribuição 

centralizada pela União, o que segundo alguns críticos feriria a Federação Brasileira.  
129 A PEC 110/2019 na redação original pretendia unificar 9 tributos: IPI, IOF, PIS/Pasep, Cofins, CSLL, Salário-

Educação, CIDE-combustíveis, ICMS e ISS em um único tributo. Foi apresentado um substitutivo que cria um 

IBS federal e outro IBS para os estados e municípios, além de um imposto seletivo. 
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Existe o risco do encarecimento dos serviços e do custo de vida em geral, não só pelo 

aumento da alíquota, mas pela imposição de custos de operacionalização (custos de 

conformidade, administrativos e peso-morto tributário) atualmente inexistentes na maioria do 

setor de serviços, que é o que mais emprega e mais cresce no Brasil e no mundo. 

Segundo o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), relatório usado 

para medir os empregos produzidos no Brasil por setor de atividade, nos anos de 2018 e 2019, 

o setor de serviços gerou mais empregos que todos os outros setores somados. No ano de 2018, 

gerou 75,21% dos empregos (398.603) e, em 2019, gerou 59,39% dos empregos (382.525)130. 

Há, portanto, méritos nas propostas de reforma tributária em debate, como a tentativa 

de base ampla e o fim da distinção de bens e serviços, mas há também vários problemas, como 

abordado. 

No entanto, ainda que se consiga consenso político para aprovar uma reforma tributária 

que preveja um imposto sobre valor agregado nacional com base ampla, alíquota única e sem 

nenhuma isenção, se mantido o atual sistema de cobrança, ainda estarão presentes alguns dos 

maiores e mais graves problemas do sistema tributário brasileiro. 

Os problemas, em certa medida, negligenciados pelas propostas de reforma são:  

1) as fraudes que usam da fragilidade do método de crédito fiscal do IVA (item 

3.1.2.2), baseado em autodeclaração e pagamento voluntário do tributo em determinada 

periodicidade, como, por exemplo, empresas “noteiras” (notas frias), sonegação e 

inadimplência contumaz;  

2) os custos de operacionalização de um tributo não cumulativo; 

3) o crônico problema da morosidade e sobrecarga do contencioso tributário 

administrativo e judicial; 

4) dependência excessiva do Judiciário para cobrança dos créditos tributários no 

Brasil, com o crescimento desmedido das execuções fiscais, que custam caro e são 

ineficientes. 

Os apoiadores da PEC 45/2019, capitaneados pelo CCIF (Centro de Cidadania Fiscal), 

reconhecem a existência do problema do método de crédito fiscal dos IVAs no mundo e têm a 

 
130 Dados disponíveis em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao 

publica/2020/01/Saldoempregos2019.png/view. Acesso em: 10 jan. 2021. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao%20publica/2020/01/Saldoempregos2019.png/view
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao%20publica/2020/01/Saldoempregos2019.png/view
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clara noção de que a simples previsão de um tributo sobre valor agregado de crédito financeiro 

é ineficaz para combater as fraudes de crédito, típicas dos tributos não cumulativos.  

Prova disso está no esboço de projeto de Lei Complementar, elaborado pelo CCIF 

(Centro de Cidadania Fiscal), como sugestão para regulamentar a PEC 45/2019, 

especificamente na parte que trata da não cumulatividade do tributo131. Entretanto, a solução 

endereçada ao problema parece não o resolver, mas, ao contrário, tem o potencial de 

incrementar a litigiosidade e incerteza jurídica. 

No mencionado documento consta que: 

3.1.3. Optou-se pelo modelo da não cumulatividade vinculada ao 

recolhimento para superar problemas inerentes ao modelo tradicional de 

apuração do IVA. Neste novo modelo, mantém-se a vantagem de 

incentivar o controle recíproco entre fornecedores e adquirentes para a 

emissão do documento fiscal. No entanto, aprimora-se o mecanismo 

tradicional do IVA, vinculando o direito ao crédito do IBS ao efetivo 

recolhimento. Impede-se, assim, a prática da criação de créditos fictícios 

resultantes de fraudes comuns (“notas frias”, “notas calçadas” etc.) e de 

fraudes estruturadas, como o carrossel europeu. Supera-se, desta forma, os 

custos transacionais de devolver créditos acumulados que resultam de 

inadimplência ou de fraude. 

[...] 
3.2.2. O aproveitamento do crédito, no modelo proposto pelo CCIF é 

vinculado ao recolhimento do imposto (seja pelo sujeito passivo ou 

responsável). Portanto, a redação deixa claro que o direito ao crédito é 

condicionado ao recolhimento à ATN e não ao simples pagamento do imposto 

pelo adquirente/tomador ao sujeito passivo.  

3.2.3. Por conta deste critério, há que se distinguir as diferenças entre 

“recolher” e “pagar”. Ao longo dos artigos da LC, a distinção realizada foi a 

seguinte: quem paga o IBS é o adquirente/tomador ao sujeito passivo (no 

modelo de repercussão econômica do IVA) e quem recolhe o tributo para 

a administração tributária é o sujeito passivo ou responsável. (grifo nosso) 

 

Esse condicionamento do crédito do imposto de valor agregado ao efetivo recolhimento 

do tributo por parte do fornecedor, da forma como proposto, certamente trará grandes litígios 

judiciais questionando a violação à não cumulatividade e um problema sério para a 

contabilidade e gerenciamento das empresas. 

Essa fragilidade já foi notada pelo experiente ex-secretário da Receita Federal, Everardo 

Maciel, em artigo no site do ETCO132. Confira-se: 

 
131 Disponível em: https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2020/09/CCiF_NT_LC-IBS.pdf. Acesso em: 10 jan. 

2021. 
132 MACIEL, Everardo. Loucura sem método. O Brasil, infelizmente, não desperdiça a oportunidade de cometer 

erros. Artigo publicado em 01/10/2020, no site: https://www.etco.org.br/noticias/loucura-sem-metodo/. Acesso 

em: 10 jun. 2021. 

https://www.etco.org.br/noticias/loucura-sem-metodo/
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Ao admitir a vulnerabilidade do IVA à sonegação, como especial menção ao 

que ocorre com esse imposto na civilizada Europa, propõe-se condicionar o 

aproveitamento de créditos ao efetivo recolhimento do imposto na etapa 

anterior. Há que se reconhecer o ineditismo da proposta, tanto quanto seu 

surrealismo. Como poderia um contribuinte fixar o preço da mercadoria 

ou serviço sem saber se seu fornecedor vai recolher o imposto no mês 

subsequente? 

 

A crítica ao anteprojeto exposta é extremamente pertinente e merece ser aqui 

aprofundada em razão de seus reflexos diretos na contabilidade das empresas133.  

Em artigo intitulado “Análise do ICMS pelo Direito Contábil (IFRS)”, os autores Edison 

Fernandes e Márcia Gomes (2017)134 demonstram, mediante análise do Pronunciamento 

Contábil do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 16 item 11, que o custo dos produtos 

não é afetado pelos tributos recuperáveis perante o Fisco, como é o caso do ICMS. 

Concluem os autores: 

A exclusão dos tributos recuperáveis (não cumulativos) deve ser referida na 

escrituração contábil, tornando assim transparente o seu impacto na operação 

das empresas brasileiras. Com isso, a formação do preço que tome por base 

o custo do produto, da mercadoria ou do serviço não será influenciada 

pelo ICMS [...]. 

Como o valor do ICMS incidente sobre a aquisição de mercadorias vem 

embutido e destacado na nota fiscal que suporta a operação, o reconhecimento 

do seu montante em conta do ativo (ICMS a recuperar), por ser ele 

recuperável, implica a redução do montante a ser reconhecido no estoque. [...]  

A regulamentação sobre o estoque descrita no CPC 16 (R1) representa a 

interdisciplinaridade da contabilidade com o direito, e, conjuntamente 

com as outras regras jurídicas, demonstra o impacto do ICMS na 

atividade comercial brasileira.  

 

Conforme explicitado no artigo de FERNANDES e GOMES (2017)135, o custo das 

mercadorias e a contabilização dos estoques NÃO são afetados pelos tributos não cumulativos 

recuperáveis. 

Acontece que quando se vincula o aproveitamento do crédito do imposto não 

cumulativo pago na aquisição de matéria-prima ao efetivo recolhimento do tributo pelo 

fornecedor, fato que não está na esfera de controle do adquirente da matéria-prima, já que o 

 
133 Trechos do presente capítulo constam do artigo da autora, publicado em OLIVEIRA, Luciana Marques Vieira 

da Silva. A cobrança eficiente dos tributos sobre consumo como instrumento de sustentabilidade fiscal, segurança 

jurídica e defesa da livre concorrência. Revista de Direito Contábil Fiscal, v. 3, n. 5, jan./jul. 2021. São Paulo: 

MP Editora.  
134 FERNANDES, Edison Carlos; GOMES, Marcia dos Santos. Análise do ICMS pelo direito contábil (IFRS). In: 

PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). ICMS – Questões práticas. São Paulo: MP Editora, 2017, pp. 91-108. 
135 Ibid., pp. 91-108. 
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recolhimento do ICMS é feito em apuração por períodos mensais posteriores à ocorrência do 

fato gerador, impede-se que esta empresa possa definir com exatidão o custo de sua mercadoria 

e a contabilização de seus estoques.  

Isso porque se o fornecedor não recolher o imposto sobre valor agregado referente à 

aquisição da matéria-prima, o comerciante adquirente terá que contabilizar o valor daquele 

imposto como custo da mercadoria e, com isso, afetaria a formação do seu preço. Trata-se de 

impacto sério e grave na gestão contábil e empresarial dos contribuintes. 

A proposta da presente pesquisa, por sua vez, é uma forma alternativa de atrelar o 

aproveitamento do crédito ao pagamento do tributo sem, no entanto, gerar problemas de 

contabilização de custo de mercadorias. 

Pretende-se, portanto, nos capítulos seguintes, analisar a viabilidade da retenção do 

imposto sobre o consumo por ocasião do pagamento da operação comercial, utilizando a 

infraestrutura dos meios de pagamentos eletrônicos, com amplo debate sobre as vantagens e os 

desafios da referida proposta.  

 

3.5.1 Os problemas da tributação de consumo brasileira que esta pesquisa almeja 

debater e propor possíveis soluções 

 

Diante do diagnóstico dos maiores problemas do ICMS e do ambiente institucional 

tributário brasileiro, a presente pesquisa usou de matrizes de priorização, como: a metodologia 

GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) e a matriz custo-benefício, para eleger debater alguns 

desses problemas. 

Foram escolhidos os problemas considerados mais graves, mais plausíveis de resolver 

com o uso da tecnologia, cujas soluções tragam impacto positivo a todos envolvidos e sem tanta 

dependência do processo político e das guerras dos grupos de pressão. 

A proposta deste trabalho objetiva: 

1) diminuir os custos operacionais (administrativos e de conformidade) decorrentes da 

falta de confiança entre Estado e contribuintes;  

2) racionalizar a cobrança dos tributos sobre o consumo, usando o que há de mais 

moderno na tecnologia disponível;  
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3) combater as fraudes de empresas “noteiras” e a apropriação indébita tributária; e  

4) evitar a sobrecarga desnecessária e ineficaz do Judiciário para a cobrança de créditos 

tributários.  

A visão macro do processo de fiscalização, cobrança e conformidade do ICMS, assim 

como do ambiente institucional geral brasileiro, ofertada neste capítulo, pretendeu a 

conscientização da miopia de argumentos que se colocam contra novos processos de cobrança 

mediante retenção na fonte com auxílio de terceiros participantes da cadeia de consumo, como 

as plataformas de comércio eletrônico (marketplaces) e os meios de pagamento. 

O argumento mais comum aventado é o de que a administração tributária estaria 

transferindo o trabalho de fiscalização dela para as empresas. Aqui reside a ingenuidade do 

argumento bem-retratado pelo discurso da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, na 

Convenção do Partido Conservador em 1983, absolutamente pertinente ao caso ora analisado:  

Não nos esqueçamos dessa verdade fundamental: O Estado não tem fonte de 

recursos a não ser o dinheiro que as pessoas ganham. Se o Estado desejar 

gastar mais, só poderá fazê-lo pegando emprestado suas economias ou 

aumentando seus impostos. E não é um bom pensamento achar que outra 

pessoa pagará por isso. Será você a pagar por isso. Não existe essa coisa 

chamado dinheiro público. Existe apenas dinheiro dos contribuintes que 

pagam tributos136. 

 

Quanto mais desconfiança houver no tocante às informações prestadas pelos 

contribuintes, maiores serão os gastos imputados pelo Fisco aos contribuintes e seus 

correlacionados em obrigações acessórias (custos de conformidade). 

E se, ainda assim, esses gastos forem ineficazes para combater a evasão tributária, 

haverá a sobrecarga do aparato judicial para cobrança dos créditos perdidos (custos 

administrativos) e, eventualmente, aumento das alíquotas tributárias para compensar os valores 

perdidos.  

Como bem observaram GICO JR., PLUTARCO e VALADÃO (2012, pp.12-14): 

O que se deve ter em mente é que não necessariamente existem interesses 

antagônicos entre o fisco e os contribuintes com relação aos custos 

operacionais. Pelo contrário, há uma convergência de interesses na 

 
136 No original: Let us never forget this fundamental truth: The state has no source of money other than the Money 

people earn themselves. If the state wishes to spend more it can do so only by borrowing your savings or by taxing 

you more and it`s no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing 

as public Money. There is only taxpayers Money. Disponível em: 

https://www.margaretthatcher.org/document/105454. Acesso em: 10 jan. 2021. 

https://www.margaretthatcher.org/document/105454
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otimização do sistema tributário, desde que se leve em consideração não 

apenas a arrecadação líquida em si, mas os custos sociais dessa arrecadação.  

Uma otimização do custo operacional pode significar, simultaneamente, 

a satisfação do interesse natural do contribuinte em reduzir a sua carga 

tributária e do interesse estatal de aumentar a arrecadação para fazer 

frentes às necessidades estatais. 

[...] 

Defende-se aqui que, quando o Estado necessitar de determinada 

informação ou prestação, que, primeiramente, verifique quem poderá 

produzi-las ao menor custo, se algum ente público ou se os contribuintes, 

pois, somente assim será possível minimizar os custos operacionais, 

aumentar a arrecadação líquida e reduzir a carga tributária efetiva. A 

alocação eficiente dos recursos consiste na imputação dos encargos àquele 

que, com menor custo, pode cumpri-los. 

[...] 

Se concebermos Estado como uma tecnologia para a realização de ações 

coletivas, a tributação nada mais é do que uma transferência de riquezas 

da sociedade civil para a máquina estatal. 

Quanto mais riqueza for desperdiçada no percurso entre a fonte geradora 

e os cofres públicos, mais pobre fica a sociedade. Desse modo, enquanto o 

Estado adotar postura de imputar exigências aos contribuintes, sem a 

verificação prévia da possibilidade de ele mesmo obter tal informação ou 

realizar tal ato a um custo menor, o sistema tributário estará tornando a 

sociedade mais pobre. (grifo nosso) 

 

Obviamente, quem paga a conta de um Judiciário inflado e ineficiente é a sociedade 

como um todo, de modo que quanto mais difícil for para o Fisco cobrar o tributo, maior 

será, ao final, a carga tributária global. É, portanto, um contrassenso os contribuintes 

torcerem contra projetos que facilitem a arrecadação. 

Uma arrecadação simples e eficiente favorece a todos, especialmente ao livre mercado, 

já que promove justiça fiscal.  

No capítulo seguinte, será abordado como as mudanças na Economia e nas formas de 

se relacionar permitidas pela evolução tecnológica podem auxiliar na reformulação dos 

processos de conformidade e cobrança da tributação sobre o consumo. 
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4 REPENSANDO A TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO NA ERA DIGITAL 

 

A forma de consumir da sociedade do século 21 sofreu verdadeiras revoluções desde a 

origem do imposto de valor agregado, em meados do século 20. É importante que a tributação 

sobre o consumo acompanhe essas mudanças e se utilize do potencial tecnológico existente 

para simplificar, otimizar e dar escalabilidade aos processos de conformidade, fiscalização e 

cobrança dos tributos. 

 

4.1 FRAGILIDADES DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO SOBRE VALOR 

AGREGADO 

 

Os altos números do VAT GAP ao redor do mundo e no Brasil, no caso do ICMS, 

demonstram que há necessidade de aprimoramento dos processos de fiscalização e de cobrança 

do imposto de valor agregado. 

A autofiscalização e a neutralidade econômica dos impostos de valor agregado, 

defendidas como as grandes vantagens desse tipo de imposto, têm se demonstrado cada dia 

mais teóricas e menos observáveis na prática. 

Nos tópicos a seguir serão abordadas as fragilidades do desenho tradicional dos IVAs, 

sob a visão da economia comportamental137, com foco na análise dos custos decorrentes da 

ausência de confiança entre as partes em uma relação. 

 

4.1.1 Lições da economia comportamental e o IVA 

 

Dan ARIELY, psicólogo renomado e com grande influência no ramo da economia 

comportamental, fornece alguns insights sobre as razões pelas quais as vantagens do tributo não 

 
137 Alguns autores serão usados para tratar do tópico da economia comportamental, como: KAHNEMAN, Daniel. 

Rápido e devagar: Duas Formas de pensar. Tradução Cássio Arantes Leite, 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, 

ARIELY, Dan. A mais pura verdade sobre a desonestidade. São Paulo: Elsevier, 2012. ARIELY, Dan. 

Previsivelmente irracional. Tradução Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Sextante, 2020; e THALER, Richard H.; 

SUNSTEIN, Cass R. Nudge: Como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. Tradução Ângelo 

Lessa, 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019; THALER, Richard H. Misbehaving: A construção da Economia 

Comportamental. Tradução George Schlesinger, 1. ed. Edição digital 2019. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca 

Ltda., 2019. 
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cumulativo ou sobre valor agregado (IVA), que parecem excelentes na teoria, não se confirmam 

na prática138. O que se verifica são altíssimos índices de evasão e inadimplência ao redor do 

mundo e especialmente no Brasil.  

Para entender melhor onde residem as falhas do modelo, traz-se como exemplo o jogo 

do bem público ou do bem comum, mencionado por Dan ARIELY em seu livro 

Previsivelmente irracional139 e em seu TED Talk sobre confiança140. 

O experimento consiste em um jogo do bem comum, em que quatro pessoas são 

convidadas a jogar. O jogo funciona da seguinte forma: todo dia de manhã eles receberão uma 

quantia de 10 dólares e poderão escolher entre ficar com o dinheiro para si ou colocarem em 

um fundo coletivo, e ao fim do dia toda a quantia colocada no fundo coletivo será dobrada. Se, 

ao fim do dia, os quatro jogadores colocarem seus 10 dólares, o fundo coletivo dobrará de 40 

para 80 dólares e cada pessoa receberá 20 dólares. Trata-se de um jogo em que todos ganham, 

bastando colocar o dinheiro no fundo coletivo para que todos recebam, em dobro, a quantia 

investida. 

Quando tudo corre como o descrito acima, pode-se dizer que há confiança entre todos e 

há um equilíbrio bom em que todos ganham.  

Entretanto, em certo dia, um dos participantes resolve manter os seus 10 dólares. Assim, 

ao fim do dia, no fundo coletivo, há 30 dólares que serão dobrados e virarão 60 dólares, que 

divididos entre os quatro participantes dará o total de 15 dólares para cada. Acontece que o 

participante que resolveu trair a confiança do grupo, por não ter depositado seus 10 dólares no 

fundo comum, ficará com 25 dólares (15 vindo do fundo e seus 10 originais). Ou seja, ficará 

em uma situação melhor que todos.  

E o que acontece nas rodadas seguintes a essa em que um dos participantes violou a 

confiança comum?  

 
138 Alguns trechos dos capítulos 4 e 5 dessa dissertação constam em publicações anteriores da autora, entregues 

como trabalhos de conclusão no Mestrado Profissional em Direito Tributário da FGV, e em artigo elaborado em 

coautoria com seu orientador Roberto Caparroz, como no artigo: ALMEIDA, Roberto Caparroz de; OLIVEIRA, 

Luciana Marques Vieira da Silva. A administração tributária e o conceito de marketplace: um novo design 

para o IVA da era digital. Capítulo 7, item 7.7, fls. 529-554. In: LARA, Daniela Silveira; PISCITELLI, Tathiane 

(coord.). Tributação da economia digital. Tathiane Piscitelli e Daniela Silveira Lara (coord.), 3. ed., rev., atual. 

e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. 
139 ARIELY, Dan. Previsivelmente irracional. Tradução Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Sextante, 2020. 
140 Projetando para a confiança, TEDx Porto. Disponível em: 

https://www.ted.com/talks/dan_ariely_designing_for_trust?language=pt-br. Acesso em: 10 jan. 2021. 
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Provavelmente, os demais participantes, receosos de que os outros não mais 

depositassem o valor integral de 10 dólares, passariam a investir menos ou simplesmente 

deixariam de colocar dinheiro no fundo. 

E, com isso, o bem-estar de todos reduziria sensivelmente, em razão da falta de 

confiança e da sensação de que aquele que trapaceou obteve um resultado melhor do que quem 

investiu no bem comum, de acordo com as regras do jogo. 

O experimento vai além e mostra que mesmo que no dia seguinte o violador da 

confiança comum deposite os 10 dólares, a confiança dos demais não se restaura rapidamente, 

e assim em pouco tempo entra-se em um equilíbrio ruim, em que todos depositam só uma 

parcela de seu dinheiro ou nenhuma parcela, porque não confiam nos demais, e assim temos 

um equilíbrio ruim persistente. Já o equilíbrio bom, aquele em que todos depositam e todos 

dobram seus investimentos é frágil, basta um integrante violar o equilíbrio que contamina a 

todos rapidamente.  

Esse jogo, conforme palavras de ARIELY (2020): 

Ilustra como nós, enquanto sociedade, compartilhamos o bem público da 

confiança. Quando todos cooperamos, a confiança é alta e o valor total para 

a sociedade é máximo. Mas a desconfiança é contagiante. Quando vemos 

pessoas desertarem, mentindo em seus anúncios, propondo fraudes etc., 

passamos a agir de forma semelhante; a confiança se deteriora e todos 

saem perdendo, inclusive os indivíduos que inicialmente ganharam com 

seus atos egoístas. 

[...] Não é difícil violar a confiança. Bastam uns poucos maus protagonistas 

no mercado para que ela seja destruída para todos os demais141.  

 

O mais interessante do experimento é a percepção de que, racionalmente, todos 

deveriam colocar o dinheiro no fundo coletivo, porque isso traria um retorno de 100% ao dia 

do montante investido. Se o ser humano fosse racional em suas decisões, como preconizam 

alguns modelos econômicos e correntes doutrinárias, não faria sentido algum trapacear nesse 

jogo.  

E aqui tem-se a grande contribuição da psicologia ao estudo da economia 

comportamental, que serve para nos alertar que os seres humanos tomam decisões 

 
141 ARIELY, Dan. Previsivelmente irracional. Tradução Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Sextante, 2020, pp. 

220-221. 
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“previsivelmente irracionais”142. São movidos por falhas de percepção, por sentimentos, por 

vieses que não seguem uma racionalidade lógica.  

O contrato de seguro é outro exemplo dado por ARIELY (2020) e que serve para a nossa 

reflexão sobre a tributação do tipo IVA. Nesse tipo de acordo, a seguradora faz uma análise do 

risco envolvido e, a partir de determinados cálculos, estipula o valor do seguro.  

Quando há um sinistro, muitas vezes a seguradora depende, exclusivamente, da palavra 

do segurado, que descreve como o dano ocorreu. 

Trata-se de uma relação baseada na confiança, mas que tem um problema recorrente: o 

conflito de interesses.  

É o que a doutrina econômica também costuma chamar de moral hazard (risco ou 

perigo moral143), que ocorre quando em uma relação há assimetria informacional e conflito 

de interesses, o que pode induzir uma das partes contratantes (a que detém mais informações) 

a agir de forma desonesta ou indesejável. 

Em muitos casos de sinistro, o segurado quer ser imediatamente indenizado, mas a 

seguradora busca, por diversos modos, evitar o pagamento imediato da indenização, valendo-

se de investigações paralelas e da imposição de dificuldades técnicas para tentar minimizar o 

valor a ser pago, pois isso é relevante para o seu sucesso financeiro. 

O que se vê, na prática, é que em reação às dificuldades impostas pelas seguradoras, os 

segurados, quando sofrem algum sinistro, tendem a exagerar na descrição do evento, com o 

objetivo de garantir sua indenização.  

E essa quebra de confiança e o conflito de interesse dela decorrente geram muitos 

custos adicionais, desde a necessidade de maior investigação por parte das seguradoras até a 

propositura de litígios judiciais entre as partes, situações que, por óbvio, são computadas nos 

preços dos prêmios.  

ARIELY (2020) cita, porém, o caso de uma seguradora chamada Lemonade, que 

apostou em um novo modelo de seguros que incentiva o bom comportamento do segurado por 

 
142 Daí o título do livro de Dan Ariely, que demonstra como os humanos agem de forma irracional recorrentemente.  
143 “O Perigo moral se refere a situações em que um lado do mercado não pode observar as ações do outro. Por 

esse motivo, é alguma vezes chamado de problema da ação oculta.” VARIAN, Hal R. Microeconomia – Uma 

abordagem moderna, 9. ed. Tradução Regina Célia Simille de Macedo. Rio de Janeiro: Moderna-Elsevier, 2015, 

p. 991. 



110 

 

meio da intervenção de uma terceira parte na relação contratual, que ameniza o conflito de 

interesses e a desconfiança da relação. 

O novo modelo de negócios teve como inspiração experimentos de economia 

comportamental. O modelo de negócios funciona da seguinte forma: 

A Lemonade tem uma abordagem diferente. Sua remuneração não depende de 

pagar menos prêmios, como explica seu CEO, Daniel Schreiber, no vídeo de 

apresentação da companhia. “A empresa retira um valor fixo dos prêmios, de 

20%, e o dinheiro que não vai para indenizações é direcionado para alguma 

causa indicada pelos segurados”, explica. Ao fazerem um seguro, os clientes 

da companhia indicam uma instituição de caridade que vai receber as sobras. 

Assim, há um desincentivo para pedidos de indenização desnecessários, 

exagerados ou falsos. 

“Há um conflito de interesses inerente à estrutura do mercado de seguros”, 

argumenta na apresentação o chefe de análise comportamental da empresa, 

Dan Ariely. Segundo ele, isso faz com que haja desconfiança mútua na 

prestação do serviço, o que pode encarecer os prêmios. 

A ideia da startup é dar uma conotação positiva à relação entre segurados 

e seguradora, com um alinhamento de intenções: no fim, quanto maior a 

transparência, mais as instituições indicadas pelos clientes ganham144. 

 

A Lemonade fez sua abertura de capital em julho de 2020 e seu IPO (initial public 

offering) foi um sucesso, com as ações registrando valorização de mais de 100%145. Indagado 

sobre as razões do sucesso desse IPO, Dan Ariely citou entre elas a restauração da confiança 

no mercado de seguros. Confira-se: 

Na companhia de seguros regular, você tem a empresa e o consumidor. O 

consumidor paga e paga e, de tempos em tempos, algo ruim acontece e o 

consumidor quer que a companhia de seguros o pague de volta. Mas a 

seguradora não quer pagá-los de volta. Basicamente, há um conflito de 

interesses inerente. A Lemonade decidiu resolver esse problema. Nossa 

solução foi passar de um jogo de duas partes - o consumidor e a 

seguradora - para um jogo de três partes: consumidor, seguradora e uma 

instituição de caridade. Na Lemonade, os consumidores pagam e pagam, mas 

a empresa recebe uma quantia fixa, digamos 20%. E deixa o restante do 

dinheiro ‘reservado’ para pagar indenizações. E, se houver sobra de dinheiro 

‘da reserva’, ela será destinada à instituição de caridade escolhida pelo 

consumidor146. 

 

 
144 Disponível em: https://www.revistacobertura.com.br/2017/07/26/seguradora-conta-com-honestidade-dos-

clientes-para-baixar-precos/. Acesso em: 10 jan. 2021. 
145 Disponível em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/07/13/dan-ariely-defende-centralidade-da-

confianca-nos-modelos-de-negocios.ghtml. Acesso em: 10 jan. 2021 
146 Ibid. 
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Como esses dois exemplos do jogo do bem comum e dos contratos de seguro podem 

auxiliar a política tributária a desenhar um tributo sobre consumo que incorpore lições da 

economia comportamental? É o que se passa a analisar em seguida. 

 

4.1.2 Custos ocultos da falta de confiança 

 

Pode-se perceber que há muitas semelhanças entre a relação fisco-contribuinte (do 

ICMS ou IVA) e a relação entre seguradora e segurado.  

Em primeiro lugar, há uma grande assimetria informacional, já que é o empresário 

quem provê à administração tributária todas as informações necessárias para o cálculo do IVA 

ou do ICMS devido em suas vendas (ICMS saída) e em suas compras (ICMS crédito).  

Há também um nítido conflito de interesses e um risco moral, já que a declaração do 

comerciante definirá, em princípio, quanto será recolhido aos cofres públicos.  

É inegável que existe uma tentação natural de o empresário se apropriar do valor do 

tributo para fazer frente a outras despesas do negócio, sobretudo em sistemas de grande injustiça 

fiscal. E o valor porventura sonegado possui custo próximo de zero, visto que cobrado do 

consumidor; seu único risco reside no nível de enforcement que a administração tributária 

conseguir impor. Nesse ponto, revela-se a importância da eficiência. 

O design clássico do IVA, baseado no sistema de crédito, envolve inúmeros custos 

adicionais, por vezes ocultos ou não computados nas estatísticas oficiais, que se destinam 

a evitar ou minorar o risco moral da relação tributária e a assimetria informacional entre 

as partes, tudo com o objetivo último de aferir o grau de confiança na conduta do 

contribuinte. 

Esses custos geram um impacto terrível na atividade econômica e no desenvolvimento 

de relações saudáveis e positivas entre Fisco e contribuinte. 

Entre os custos mais relevantes desse cenário caótico pode-se citar:  
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a) custos de conformidade das empresas: representados pela imposição de obrigações 

acessórias excessivas e pela dificuldade no cálculo dos tributos, que afetam o investimento do 

capital nacional e estrangeiro no país e o próprio desempenho das empresas147;  

b) custos administrativos do Estado: incluem todo o orçamento relacionado a pessoal, 

equipamentos e treinamentos para as atividades de fiscalização, cobrança e defesa jurídica de 

litígios tributários; 

c) custos com impacto nas relações sociais e nos objetivos de justiça: são os decorrentes 

de problemas como a impunidade fiscal e a ineficiência estatal na recuperação do crédito, que 

certamente afetam a propensão do contribuinte ao pagamento do tributo. Some-se a isso o fato 

de que a morosidade, o congestionamento dos processos e tendência desenfreada de litigância 

também funcionam como indutores da competição desleal. 

Todos esses custos revelam-se custos de oportunidade, representam dispêndio de 

tempo e dinheiro que poderiam estar sendo alocados de forma mais adequada na sociedade e 

por essa razão merecem a devida atenção.  

Para que todas as vantagens preconizadas pela doutrina na construção de um imposto 

sobre valor agregado ocorram é preciso que haja confiança mútua e que todos participem do 

jogo de forma honesta e previsível. 

Um tributo não cumulativo só tenderá a ser neutro se for efetivamente pago por todos. 

Do contrário, se permitirmos que um elo da cadeia econômica quebre a confiança do modelo, 

receba o tributo do consumidor e não o repasse, restará deturpada a neutralidade econômica 

prevista no desenho do IVA. 

E, assim como no jogo do bem comum, basta a percepção de que alguns participantes 

agem de modo a quebrar a regra geral de confiança para que os demais, em desvantagem 

concorrencial, passem a considerar a possiblidade de não mais atuarem de forma coletiva ou 

simplesmente abandonem o jogo. 

Os poucos participantes que abusam recorrentemente da confiança dos consumidores, 

da administração tributária e dos demais empresários causam um grande prejuízo geral, porque 

a diminuição da arrecadação fatalmente levará o Estado a aumentar as regras de compliance, a 

carga tributária ou, o que é pior, as duas coisas. Isso sem adentrarmos na questão dos programas 

 
147 Compliance tributário no Brasil: As estruturas das empresas para atuar em um ambiente complexo. Estudo da 

Deloitte, de 2014, mostra quanto custa para as empresas a área de consultoria e conformidade fiscal. Disponível 

em: ComplianceTributarioBrasil.pdf. Acesso em: 15 jan. 2021. 
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de refinanciamento das dívidas tributárias, que de certa forma acabam por premiar aqueles que, 

desde o início, não cumpriram as regras do jogo. 

O estrago que poucos “maus jogadores” do jogo do bem comum podem fazer foi 

demonstrado por dados sobre os devedores contumazes de ICMS dos Estados, conforme o 

capítulo 3, item 3.1.2.2. 

Igualmente na União Europeia, verifica-se que a maioria absoluta do VAT Gap é causado 

por poucos e grandes players, muitas vezes ligados, inclusive, ao crime organizado e ao 

financiamento do terrorismo148. 

Outro caso evidente de descompasso entre a teoria e a prática do imposto sobre o valor 

agregado é que a autofiscalização, preconizada como vantajosa em relação a um imposto 

incidente sobre o último elo da cadeia (como o retail sales tax norte-americano) praticamente 

não existe mais.  

Isso porque, no Brasil, consagrou-se a tese de que o pagamento efetivo do tributo 

(ICMS) pelo fornecedor não é condição necessária para o aproveitamento do crédito pelo 

contribuinte comprador, sob pena de violação a não cumulatividade149.  

Com efeito, os números de fraudes de IVA ao redor do mundo demonstram que essa 

autofiscalização é superestimada pela doutrina tradicional150.  

Há, ainda, uma fragilidade do modelo de valor agregado na etapa final da cadeia de 

consumo (venda direta ao consumidor - B2C), visto que o consumidor não tem direito a crédito 

e, portanto, a administração tributária deve confiar, exclusivamente, na declaração e no 

recolhimento voluntários do empresário quanto ao valor do tributo incidente na transação.  

E não se pode olvidar que o modelo B2C é o segmento que mais cresce na economia 

das plataformas digitais. 

 
148 LAMENSCH, Marie; CECI, Emanuele. VAT Fraud: economic impact, challenges and policy issues. Study 

Requested by TAX 3 Comittee, European Parliament. Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/supporting-

analyses. Acesso em: 12 jan. 2021. 
149 O STJ, no julgamento do REsp 1.148.444/MG, consolidou o entendimento de que o comerciante de boa-fé que 

adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, 

pode aproveitar o crédito do ICMS pelo princípio da não cumulatividade. Para eventual glosa do crédito, o fisco 

deve comprovar que a adquirente participou conscientemente do esquema fraudulento. Vide AgInt no REsp 

1.893.449/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 

03/03/2021. 
150 AINSWORTH, Richard; ALWOHAIBI, Mussad; LEAHEY, Andrew J.; LI, Yijin; RAHMAN, Haseena. 

Afghanistan’s New VAT, Part. 1: Invoice Matching or a Unitary Digital Invoice. Tax Notes International, v. 

100, November 30, 2020, pp. 1211-1219.  
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O imposto de valor agregado no Brasil se tornou um tributo, cujas principais vantagens, 

como a neutralidade e a autofiscalização, estão cada vez menos presentes, cuja 

operacionalização requer  a manutenção de um sistema falho e repleto de custos ocultos, como 

os altos gastos de conformidade e de fiscalização, a alta taxa de litigiosidade, o 

congestionamento dos contenciosos tributários administrativo e judicial, além da real 

possibilidade de não pagamento, ante a ausência de mecanismos de controle eficazes. 

Há, portanto, que se sopesar o custo da “prestação de contas” (accountability) 

determinado pelo sistema tributário brasileiro e as vantagens do sistema em si. 

Como notou a filósofa Onora O’neil, especialista em estudos sobre justiça internacional 

e sobre o papel da confiança e da prestação de contas na vida pública, os sistemas de imposição 

de responsabilidade estão produzindo o efeito contrário, distraindo as pessoas de suas tarefas 

difíceis para cumprirem as obrigações de prestação de contas151. 

Recente pesquisa realizada pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)152 

demonstrou que o Brasil é o país da América Latina com o menor índice de confiança. 

Somente 4,69% dos brasileiros confiam uns nos outros. A confiança é essencial ao 

crescimento e à inovação.  

Confiança é a “crença de que os outros não vão agir de forma oportunista, que não farão 

promessas que não podem cumprir ou que não violarão normas para tirar vantagens das pessoas 

que agem de acordo com a norma”153. 

A pesquisa constata que os cidadãos só estão dispostos a fazer sacrifícios individuais 

em prol do bem coletivo, como pagar impostos e respeitar as leis, se houver confiança. Sem 

confiança, os laços sociais se desgastam e as pessoas passam a agir de forma individualista. 

Ressalta ainda a pesquisa que a confiança de uma sociedade é proporcional à 

confiança no bom funcionamento de suas instituições. A certeza de que os maus 

comportamentos serão devidamente punidos induz confiança, enquanto a impunidade estimula 

a desconfiança. 

 
151 Ted Talk: What we don’t understand about trust. Disponível em: 

https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust#t-395427. Acesso em: 10 jan. 

2021. 
152 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IBD). Trust the key to social cohesion and growth in Latin 

America and the Caribbean. Disponível em: https://flagships.iadb.org/en/DIA2021/Trust-The-Key-to-Social-

Cohesion-and-Growth-in-Latin-America-and-the-Caribbean. Acesso em: 10 fev. 2022. 
153 Ibid., p. 5. Sumário Executivo.  
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As instituições, especialmente as que controlam o comportamento oportunista, como 

tribunais, agências de auditoria, polícia, são fundamentais para definição do nível de confiança 

de uma sociedade. 

ARIELY (2012)154 demonstra como a desonestidade funciona, como o ambiente externo 

influencia o comportamento das pessoas e como a desonestidade pode ser contagiosa.  

De modo geral, esses resultados mostram como as outras pessoas são 

fundamentais na definição dos limites aceitáveis para nosso próprio 

comportamento, incluindo a trapaça. Quando vemos outros membros de 

nossos próprios grupos sociais se comportando de um modo fora do limite 

aceitável, é provável que também venhamos a calibrar nossa bússola 

moral interna e adotar seu comportamento como modelo par o nosso. [...] 

transmitida de pessoa para pessoa a desonestidade tem um efeito lento, sub-

reptício e socialmente erosivo155. 

 

O Brasil tem o ambiente propício para a desonestidade no âmbito da tributação sobre o 

consumo. Isso porque a conduta do sonegador ou inadimplente contumaz é incentivada tanto 

por uma análise puramente racional e econômica das chances de ser pego, preconizada pelo 

modelo do Law and Economics (Análise Econômica do Direito) e pelo MOSCR – Modelo 

Simples do Crime Racional156, do economista Gary Becker, da Universidade de Chicago, 

quanto por uma análise da economia comportamental.  

As “histórias”157 que os contribuintes contam sobre si mesmos, manifestadas em 

afirmações como: “No Brasil, todo mundo sonega, porque quem não sonega não sobrevive”; 

ou “Não sou sonegador, apenas devedor”; permitem com que os contribuintes fiquem com a 

consciência tranquila e incentivam a perpetuação da prática e sua não reprovação social pela 

conduta.  

A falta de confiança entre as partes, na autoridade que estabelece as regras do jogo 

(que deveria ser capaz de induzir comportamentos adequados) e no próprio sistema 

acabam por gerar uma sensação de ineficiência, para não dizer impunidade. 

Diante desse cenário, cabe a pergunta: Como restaurar a confiança no sistema do 

imposto sobre o valor agregado e colher seus benefícios?  

 
154 ARIELY, Dan. A mais pura verdade sobre a desonestidade. São Paulo: Elsevier, 2012, pp. 127, 128, 141. 
155 Ibid., p. 162. 
156 Ibid., p. 13. 
157 Veja que as histórias contadas pelos contribuintes como justificativa moral para o não pagamento do tributo 

podem até ser verdadeiras, mas quando todos utilizam a conduta alheia errada como justificativa para a sua ação, 

a falta de confiança fica endêmica. 
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A resposta passa por entender o poder que a tecnologia atual tem de promover 

confiança entre as pessoas.  

 

4.2 A TECNOLOGIA E A MUDANÇA DO PARADIGMA DA CONFIANÇA NO 

SÉCULO 21 

 

Quando o imposto sobre o valor agregado foi instituído, em meados do século 20, vivia-

se numa economia completamente diferente, focada em processos industriais e no comércio de 

bens tangíveis. A forma de pagamento dos bens e dos serviços adquiridos era 

predominantemente presencial e em dinheiro. 

Nesse contexto, fazia sentido atribuir ao empresário a responsabilidade pela arrecadação 

dos tributos sobre o consumo, situação certamente mais simples que fiscalizar, um a um, todos 

os consumidores, até porque a expressão monetária do negócio se materializava com o 

pagamento do preço. 

Era igualmente razoável exigir relatórios de venda dos comerciantes, com o objetivo de 

verificar se o valor dos tributos recolhidos era compatível com o volume de vendas efetuadas, 

o que também podia ser checado pelo cruzamento de informações com relatórios produzidos 

por outros comerciantes, no caso de vendas B2B. 

Esses procedimentos reduziam a assimetria informacional entre o Estado e os 

comerciantes e facilitavam a fiscalização. 

Na época em que foram criados, os procedimentos de cobrança, conformidade e 

fiscalização do IVA eram adequados e representavam um avanço em relação aos tributos então 

existentes. 

Contudo, a revolução digital trouxe mudanças drásticas nas relações empresariais, 

abrindo um verdadeiro abismo entre a forma como os negócios se realizam atualmente e o 

anacronismo dos procedimentos de compliance e de cobrança dos tributos sobre o consumo. 

 

4.2.1 A economia digital e a confiança assegurada pela tecnologia 
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A base da economia digital é a confiança. Surgem, a todo momento, modelos de 

negócios que seriam inimagináveis há alguns anos, como o compartilhamento de carros ou de 

residências, que são extremamente dependentes da confiança, já que as pessoas confiam seus 

ativos para que estranhos os utilizem, de forma compartilhada, e assim obtenham valor a partir 

da capacidade ociosa de seus bens.  

Provavelmente, se uma pesquisa fosse feita há algumas décadas, indagando se as 

pessoas aceitariam alojar um estranho em suas casas, na ausência dos proprietários, em troca 

de uma remuneração, a maioria das respostas seria negativa e teria como justificativa a falta de 

confiança no indivíduo desconhecido. 

Desde então, o que mudou? Como a sociedade evoluiu para considerar como normal a 

realização de tantos negócios baseados na confiança em estranhos?  

Afinal, a confiança é um ativo muito caro e dependente de um comportamento ético 

voluntário das pessoas.  

No livro “Who do you trust?”, a autora Rachel Botsman158 faz uma evolução da 

confiança ao longo do desenvolvimento da sociedade, que pode ser ilustrado pela figura a 

seguir. 

Figura 17 - Evolução da confiança 

 

Fonte: Elaboração da autora, com base em Botsman (2018)159. 

 
158 BOTSMAN, Rachel. Who do you trust? How Technology Brought us Together and Why it might Drive us 

apart. New York: Public Affair, 2018, Kindle Edition. 
159 Gráfico elaborado pela autora com base no livro BOTSMAN, Rachel. Who do you trust? How Technology 

Brought us Together and Why it might Drive us apart. New York: Public Affair, 2018, Kindle Edition, p. 7. 
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O primeiro nível de confiança era extremamente restrito e as pessoas só confiavam em 

indivíduos que conheciam pessoalmente, como familiares, amigos ou membros da comunidade 

local.  

À medida que a sociedade foi crescendo e se desenvolvendo, com a migração para 

grandes centros urbanos, as relações econômicas, como o comércio e a prestação de serviços, 

exigiram a interação entre pessoas que não se conheciam, de modo que a confiança passou a 

ser depositada nas instituições e nas normas: autoridades governamentais, contratos e leis.  

Sem confiança, o mercado e a sociedade não podem se desenvolver. Se não houvesse 

confiança no sistema legal, no sistema bancário ou no sistema monetário não seria possível, por 

exemplo, o direito à propriedade.  

O que a revolução digital trouxe, como mudança absoluta de paradigma, é o fato de que 

as relações econômicas e sociais, ainda dependentes de confiança, passaram a contar com a 

tecnologia, como elemento garantidor da confiança entre as pessoas, nos negócios ou na vida 

particular.  

A confiança agora não é mais concentrada nas mãos de poucos agentes, mas distribuída 

entre os membros de uma comunidade digital e global, viabilizada pelo avanço tecnológico. 

Segundo BOTSMAN (2018):  

A confiança distribuída nos ajuda a entender por que as criptomoedas digitais, 

como bitcoin e ethereum podem ser o futuro do dinheiro, e como a blockchain 

(a tecnologia subjacente ao poder dessas criptomoedas) pode ser usada para 

tudo [...]. A verdadeira disrupção acontecendo não é a tecnologia em si, 

mas a mudança massiva na confiança que ela cria”160. (grifo nosso) 

 

Os novos negócios se desenvolvem e se internacionalizam, independentemente de as 

pessoas conhecerem a contraparte da transação ou mesmo sem informações precisas acerca das 

leis e dos governos em que essa se situa. 

A internacionalização do modelo de negócios da Amazon e do Alibaba são exemplos 

notórios da confiança gerada a partir da tecnologia, que proporciona desenvolvimento 

econômico e inovação. 

 
160 BOTSMAN, Rachel. Who do you trust? How Technology Brought us Together and Why it might Drive us 

apart. New York: Public Affair, 2018, Kindle Edition, p. 8. 
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Com efeito, pode-se dizer que a confiança necessária para a consolidação de uma 

economia globalizada e sem fronteiras não é mais provida apenas por corporações, governos 

ou instituições, mas prioritariamente pela tecnologia.  

 

4.2.2 Alibaba, os marketplaces e algumas lições importantes 

 

Jack Ma, o fundador do famoso marketplace Alibaba, inovou o mercado de comércio 

eletrônico justamente por garantir a confiança entre pessoas estranhas. 

A visão de negócio original do Alibaba era a de conectar pequenos e médios 

empreendedores chineses com compradores do mundo ocidental.  

BOTSMAN (2018) conta como o empreendedor lutou para viabilizar sua ideia de e-

commerce em um país onde a cultura é somente fazer negócios com quem se conhece bem.  

Por três anos, o Alibaba era só uma plataforma161 para informações, pois, na prática, não 

fazia qualquer venda, porque os bancos simplesmente não acreditavam no modelo do negócio. 

E mais: se Jack Ma lançasse um sistema de pagamentos, sem ter a qualificação jurídica de 

instituição financeira, ele estaria infringindo a lei chinesa e poderia ser preso.  

Ainda assim, Jack Ma decidiu prosseguir com seu negócio e criou o Alipay, um modelo 

no qual o consumidor não pagava diretamente para o vendedor, pois o Alipay guardava o 

dinheiro pago em uma conta segregada (escrow account) e somente entregava o montante ao 

vendedor quando o consumidor atestava o recebimento da mercadoria em bom estado.  

Uma conta segregada ou Escrow payment é um acordo entre empresas ou pessoas, no 

qual o dinheiro referente à operação é guardado por uma terceira parte e só repassado à parte a 

quem devido após a ocorrência de uma determinada condição previamente acordada. É como 

funcionam a maioria dos marketplaces, que são a terceira parte entre os compradores e 

vendedores. 

Isso reduzia a incerteza do consumidor de que o vendedor mandaria mercadorias em 

estado inadequado (ou sequer as mandaria), já que o vendedor somente receberia o valor da 

 
161 BOTSMAN, Rachel. Who do you trust? How Technology Brought us Together and Why it might Drive us 

apart. New York: Public Affair, 2018, Kindle Edition, pp. 21-22. 
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compra se prestasse um bom serviço. Por outro lado, o vendedor poderia exportar mercadorias 

para todo o mundo, sem burocracia e por intermédio de uma plataforma profissionalizada. 

Ao não disponibilizar o dinheiro ao vendedor antes da confirmação de um bom serviço 

pelo consumidor, Jack Ma reduziu a dependência do negócio do Alibaba da confiança no bom 

comportamento do vendedor e deu confiabilidade à plataforma, aumentando os consumidores 

dispostos a comprar de estranhos.  

No site do grupo Alibaba, o Alipay é descrito como uma solução para as condições 

locais da China, onde a indústria de cartões de pagamento não vingou como no mundo ocidental 

e onde a confiança pessoal e pagamento em dinheiro eram elementos essenciais na realização 

dos negócios162. 

Em suma, o Alibaba usou a tecnologia para induzir o bom comportamento do vendedor.  

Além disso, reduziu o risco do negócio, que não precisava acionar em jurisdições 

locais os maus vendedores, o que certamente inviabilizaria seu modelo internacional de 

vendas. 

Segundo BOTSMAN (2018), o grande diferencial de Jack Ma foi perceber, antes de 

seus concorrentes, que a tecnologia poderia prover a confiança necessária para reduzir a 

assimetria informacional entre compradores e vendedores, além de reduzir incertezas e 

riscos, de modo a permitir o crescimento exponencial das transações comerciais. Ele também 

percebeu que quanto maior o problema de confiança maiores as oportunidades. 

Esse modelo de negócios, que passou a ser usado por todos os marketplaces, oferece 

insights muito preciosos para a atual sistemática de cobrança do IVA no mundo, que ainda 

depende excessivamente da confiança de que o vendedor-contribuinte do IVA ou ICMS vá 

receber o imposto do consumidor e de fato repassá-lo integralmente ao Estado.  

Quando se analisa o funcionamento de um marketplace típico, por exemplo, nota-se que 

numa única plataforma resolvem-se, de forma definitiva, cinco relações jurídicas: a) do 

consumidor com o marketplace; b) do consumidor com o vendedor; c) do vendedor com o 

marketplace; d) do marketplace com o entregador; e e) do marketplace com seu gateway de 

pagamento, caso utilize um.  

 
162 Informação disponível em: p050202.pdf (alibabagroup.com). Acesso em: 10 jan. 2021. 

https://www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p050202.pdf
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E percebe-se facilmente que todos os intervenientes já recebem sua parte líquida, sem 

a necessidade de produção de relatórios que precisem ser checados pelo marketplace. 

O gateway de pagamento ou o próprio marketplace já fornecem a divisão automática do 

valor devido aos diversos envolvidos no fornecimento do serviço via plataforma (split 

payment), o que evita qualquer necessidade de custos ocultos de compliance entre os integrantes 

do ecossistema.  

O próprio aplicativo gera os relatórios de vendas de cada parceiro, que são 

disponibilizados para consulta de todos os interessados, de sorte que o risco de inadimplência 

da plataforma tende a zero. 

Uma simples pesquisa na internet sobre o termo split de pagamentos para marketplaces 

revelará que uma plataforma que trabalhe com inúmeros fornecedores (sellers) e não tenha um 

split de pagamentos terá um custo operacional absurdamente mais alto que seus concorrentes.  

E por qual razão? Porque se a plataforma trabalhar com inúmeros fornecedores e não 

tiver um split de pagamentos, ela receberá dos compradores o dinheiro integral da venda da 

mercadoria e precisará, em momento posterior, gerar relatórios que determinem quanto o setor 

financeiro deverá repassar a cada um dos vendedores (sellers), excluída a parte de sua comissão 

de intermediação como marketplace.  

Essa situação, em que a plataforma fica com todo o dinheiro para só então repassar ao 

comerciante a parte que lhe cabe, gera um risco inerente e uma dose de desconfiança por parte 

do vendedor, pelo receio de que a plataforma fique com o dinheiro que lhe pertence ou, ainda, 

de que não esteja transferindo o valor correto. Some-se a isso o risco de bitributação, pois o 

marketplace efetivamente recebe ingressos que não lhe pertencem. 

Percebendo o perigo que esse modelo representava para o mercado, o BACEN (Banco 

Central do Brasil) editou circulares (n. 3.765/2015 e n. 3.815/2016, 3.886/2018163), atualmente 

 
163 Essa obrigação dos marketplaces e a “equiparação” aos subcredenciadores pode ser encontrada no perguntas e 

respostas frequentes do Banco Central. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faqliquidacaocentralizada. Acesso em: 10 jan. 2022. Liquidação 

Centralizada, pergunta 2 – Como o “Marketplace” se enquadra na definição de subcredenciador estabelecida na 

Circular n. 3.886/2018 e nos novos critérios aplicáveis à liquidação centralizada? 

Resposta: Em sentido estrito, os ‘marketplaces’ são empresas de comércio eletrônico, que aproximam compradores 

e vendedores por meio de plataformas centralizadas para a venda de produtos ou serviços. Todavia, em alguns 

modelos de negócio, essas empresas atuam também como subcredenciadores, recebendo e repassando os 

pagamentos aos vendedores, depois de extrair sua remuneração. É importante deixar claro que não se configura 

como subcredenciador a empresa que vende produtos ou presta serviços ao usuário final pagador nos casos em 

que a relação jurídica do pagador é diretamente com ela. Nesses casos, a própria empresa é o usuário final 

recebedor da transação de pagamento, ainda que utilize autônomos ou parceiros para prover o produto ou serviço. 

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faqliquidacaocentralizada
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compiladas na Resolução BCB n. 150/2021, que determinam, em síntese, que todo aquele que 

trabalhe com dinheiro de terceiros, para posterior repasse, e que opere acima de determinado 

volume de transações financeiras, deve respeitar todas as regras do órgão quanto aos integrantes 

do sistema de arranjo de pagamentos. O BACEN, em síntese, equiparou os marketplaces a 

figura dos subcredenciadores, que será tratada nesse trabalho. 

O mercado de meios de pagamentos será especificamente tratado em tópico adiante, 

onde ficará igualmente nítido que o referido mercado também se utiliza da tecnologia para obter 

o cumprimento das obrigações de forma automatizada. 

As normas do BACEN referidas ampliaram ainda mais o mercado dos gateways com 

split de pagamentos, pois, do contrário, as plataformas de e-commerce teriam que seguir todas 

as regras do BACEN e perderiam o foco do seu negócio principal. 

Portanto, já existe tecnologia para que, no momento das vendas realizadas por 

transações digitais, o dinheiro pago pelo consumidor seja dividido entre os diversos agentes da 

cadeia econômica, sem que haja necessidade de introdução de qualquer regra adicional de 

compliance, o que certamente tornaria o modelo menos atrativo. 

A divisão automática dos valores líquidos, devidos a cada um na operação, é o fator 

diferencial que permite ao marketplace existir como modelo de negócio.  

Se o dinheiro fluísse diretamente do comprador para o vendedor e o marketplace 

tivesse que exigir relatórios dos inúmeros vendedores da plataforma, fiscalizar a correção 

dos dados e cobrar judicialmente eventuais faltas de repasse da comissão devida, seu 

modelo de negócio seria absolutamente inviável, em razão dos custos decorrentes da 

desconfiança164. 

Ressalte-se que os marketplaces, ao contrário dos governos, optaram por não 

depender do comportamento ético dos vendedores. 

Os gateways de pagamento fornecem, com sua tecnologia, a redução da assimetria de 

informações entre os sellers e o marketplace, possibilitando a confiabilidade das informações 

sobre as vendas e garantindo o cumprimento das relações obrigacionais. 

 
164 Alguns trechos desse capítulo fazem parte de artigo escrito em coautoria com Roberto Caparroz de Almeida, 

disponíveis em: A administração tributária e o conceito de marketplace: um novo design para o IVA da era 

digital. Capítulo 7, item 7.7, fls. 529-554. In: LARA, Daniela Silveira; PISCITELLI, Tathiane (coord.). 

Tributação da economia digital. Tathiane Piscitelli e Daniela Silveira Lara (coord.), 3. ed., rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. 
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Essa mesma lógica de adimplemento automatizado por tecnologia, com redução de 

conflitos de interesses e assimetria informacional, foi adotada pelo mercado de meios de 

pagamento no Brasil, conforme será tratado no tópico a seguir. 

 

4.3 EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTO E A TRIBUTAÇÃO SOBRE O 

CONSUMO 

 

O avanço tecnológico tem provocado uma verdadeira revolução nos relacionamentos 

comerciais. O consumo pelo e-commerce cresce a passos largos e esse crescimento é possível, 

em grande parte, pela concomitante evolução dos meios de pagamentos eletrônicos.  

Atualmente, podemos realizar compras por meio de: (1) cartões de crédito e débito, (2) 

cartões pré-pagos, (3) carteiras digitais (Apple pay, Samsung pay), (4) tecnologia sem contato, 

a chamada NFC (Near Field Communication), (5) QR (quick response) code, (6) por meio do 

PIX (meio de pagamento instantâneo do BACEN), entre outros. 

Segundo recente pesquisa sobre tecnologia bancária, promovida pela Deloitte, 

divulgada em evento patrocinado pela Febraban, em 2021, mais de 85% dos pagamentos de 

contas no país são feitos por meios digitais165.  

Todo esse novo ecossistema de meios de pagamentos, que permite a revolução no 

comércio offline e online, é regulamentado pelo BACEN e pelo CADE, este último no tocante 

ao direito da concorrência.  

Mostra-se relevante, para fins da presente pesquisa, explorar alguns aspectos da 

regulação desses novos meios de pagamentos, especialmente as políticas de gestão de riscos 

de liquidez e de crédito, governança e compliance.  

Serão demonstrados ainda os meios operacionais criados para o funcionamento desse 

novo mercado e como essas lições podem e devem servir de exemplo para a tributação sobre o 

consumo.  

 
165 Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2021. Disponível em 

https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/financial-services/articles/pesquisa-febraban-tecnologia-bancaria.html. 

Acesso em: 10 jan. 2022. 
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Os tributos sobre o consumo, em especial os impostos sobre mercadorias e serviços, 

como ICMS, ISS e os impostos de valor agregado existentes no mundo, precisam acompanhar 

a evolução dos mercados que eles tributam.  

 

4.3.1 Definição das instituições de meios de pagamento 

 

Instituições de pagamento (art. 6º, III da Lei 12.865/13) são pessoas jurídicas que 

prestam serviços de pagamento, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de 

exercerem atividade privativa de instituições financeiras (art. 6º, § 2º da Lei 12.865/13).  

Elas não integram o Sistema Financeiro Nacional, mas são fiscalizadas pelo BACEN, 

em razão do potencial de risco sistêmico que uma falha na operação dessas empresas pode gerar 

ao ecossistema monetário e ao varejo em geral. 

Como exercem uma atividade-meio, que lida com os recursos monetários de diversos 

setores da economia, as instituições de pagamento devem cumprir determinadas diretrizes e 

regras estipuladas pelo BACEN, a fim de permitir o gerenciamento de riscos de liquidez e 

crédito, a governança e a salvaguarda dos recursos de terceiros que são confiados a estas 

instituições. 

A Resolução BCB n. 80, de 25 de maio de 2021166, a Resolução BCB n. 150, de 6 de 

outubro de 2021, e seu regulamento anexo, bem como a Circular do BACEN de n. 3.681/2013, 

se prestam justamente a cumprir esse papel.  

Esse objetivo regulatório do BACEN de mitigação de riscos das operações dessas 

instituições de pagamento fica muito claro na Exposição de Motivos da MP 615/2013167, que 

 
166 O BACEN reuniu a maior parte da legislação sobre meios de pagamentos, antes distribuídas em inúmeros atos 

normativos, em duas grandes Resoluções: a Resolução BCB 80-2021 e a Resolução BCB 150-2021, em razão da 

previsão do Decreto 10.139/2019, conforme item 4 da Exposição de motivos da Resolução BCB 80/-2021, a seguir 

transcrito: “Tendo em conta o Decreto n. 10.139, de 28 de novembro de 2019, que estabelece a obrigatoriedade de 

revisão e consolidação dos atos normativos, e a necessidade de aperfeiçoamento dos processos de autorização, a 

cargo da área de organização, de forma a tornar esses processos mais ágeis e flexíveis, foi identificada a 

oportunidade de reformular a regulação aplicável às instituições de pagamento, consolidando os atos normativos 

pertinentes e, simultaneamente, segregando essa regulação em duas resoluções BCB que tratarão: (i) das regras 

sobre a constituição e o funcionamento das instituições de pagamento; e (ii) das regras que disciplinam os 

processos de autorização que envolvem o funcionamento dessas instituições e a prestação de serviços de 

pagamento por outras instituições autorizadas.” 
167 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Mpv/mpv615.htm. Acesso em: 10 

jan. 2021 
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antecedeu a Lei 12.865/2013, assim como na Exposição de Motivos da MP 930/2020168, que 

antecedeu a Lei 14.031/2021. 

O art. 7º da Lei 12.865/2013 prevê os princípios que regem a regulação dos meios de 

pagamentos. Entre estes princípios, encontramos os incisos II e V, que dispõem sobre a solidez 

e eficiência dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento, promoção da 

competição, bem como sobre a confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de 

pagamento. 

Assim, serão detalhadas a seguir algumas regras desse sistema de meios de pagamento 

que visam justamente garantir esses princípios norteadores da atividade. 

 

4.3.2 Regras de liquidez, confiança, segurança e solidez do sistema de meios de 

pagamento 

 

Serão listadas a seguir algumas regras que norteiam o sistema de higidez dos meios de 

pagamento e garantem solidez, segurança e confiabilidade ao mercado. 

Regra 1: Instituições de meio de pagamento não podem usar o dinheiro recebido 

para investir indiscriminadamente no mercado. Manutenção de contas segregadas e 

utilização do dinheiro de terceiros de forma vinculada. 

Conforme regras do art. 9º, III, XIV, da Lei 12.865/2013, e art. 22 da Resolução do 

Banco Central n. 80/2021, os recursos recebidos de terceiros devem ser mantidos em contas 

de pagamento segregadas do patrimônio das empresas prestadoras de serviços de meio de 

pagamento. A reserva desses valores deve ser mantida 100% em espécie, em conta 

específica do BCB ou, no máximo, investida em títulos federais específicos, registrados no 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 

Resolução Banco Central do Brasil n. 80, de março de 2021  

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MANTIDOS EM CONTAS DE 

PAGAMENTO 

Art. 22. As instituições emissoras de moeda eletrônica devem manter recursos 

líquidos correspondentes aos saldos de moedas eletrônicas mantidas em 

contas de pagamento, apurados no fechamento da grade regular de operações 

dos participantes no Sistema de Transferência de Reservas (STR), acrescidos 

dos: 

 
168 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Exm/Exm-MP-930-20.pdf. Acesso 

em: 10 jan. 2021. 
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I - saldos de moedas eletrônicas em trânsito entre contas de pagamento na 

mesma instituição; e 

II - valores recebidos pela instituição para crédito em conta de pagamento, 

enquanto não disponibilizados para livre movimentação pelo usuário final 

titular da conta de pagamento destinatária. 

§ 1º Os recursos apurados na forma do caput devem ser alocados 

exclusivamente em: 

I - espécie, no Banco Central do Brasil; ou 

II - títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic). 

 

Essa precaução tem como objetivo evitar uma quebra sistêmica que eventual uso 

indevido do dinheiro pudesse acarretar de prejuízo a todo ecossistema: consumidor, lojista, 

emissor de cartão e credenciadores. Essa regra tem a ver diretamente com instituição de 

confiança no setor de meio de pagamentos.  

Essa preocupação fica absolutamente nítida na Exposição de Motivos da Medida 

Provisória n. 930/2020169, que foi convertida na Lei 14.031/2020 e acresceu à Lei 12.865/2013 

os arts. 12-A, 12-B e 12-C. No referido documento, fica explícito que o patrimônio referente às 

contas segregadas, com o dinheiro de terceiros, não será objeto de qualquer tipo de constrição 

administrativa ou judicial que tenha como origem algum dever da instituição de pagamento. 

Vale conferir os itens 16 a 18 e 21, da Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 

930/2020: 

16. No decorrer da atuação do BCB, no âmbito dos arranjos de pagamento, 

um dos aspectos que se têm mostrado mais críticos são os modelos de 

gerenciamento de riscos desses arranjos. O mercado brasileiro comporta 

algumas particularidades, especialmente nos arranjos de cartão de crédito, em 

função, inclusive, do contexto em que esse instrumento surgiu no Brasil, de 

substituição do cheque e de períodos de inflação muito elevada. Esse contexto 

suscitou a incorporação de algumas práticas que se consolidaram ao longo do 

tempo, tais como os prazos de pagamento aos lojistas mais extensos que a 

média internacional e a existência de um grande volume financeiro em 

transações parceladas pelos próprios estabelecimentos. Essas 

particularidades trazem como consequência a existência de relevante 

exposição a risco entre os participantes da cadeia de obrigações dos 

arranjos. 

17. Diante desse cenário, a melhor alternativa que se apresenta é a 

sistemática conhecida pelo mercado como “repasse”. O repasse consiste 

em garantir que o fluxo de pagamentos na cadeia de obrigações do 

arranjo de pagamento seja mantido, mesmo que determinado 

participante do arranjo paralise suas atividades por problemas de 

solvência, assegurando, assim, que o dinheiro entregue pelo portador do 

cartão com a finalidade de honrar seus pagamentos continue chegando 

aos lojistas. Ao proteger esse fluxo de pagamentos, reduz 

 
169 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Exm/Exm-MP-930-20.pdf. Acesso 

em: 10 jan. 2021. 
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substancialmente a exposição entre os participantes do arranjo, sem 

agregar custos, sem impactar os aspectos concorrenciais, à medida que 

visa a conferir o mesmo tratamento a qualquer participante, 

independentemente de seu porte. 

18. Para viabilizar a utilização desse mecanismo, é necessário que se 

estabeleça, do ponto de vista legal, que esse fluxo de pagamentos não pode ser 

objeto de constrição judicial, nem se sujeitar à arrecadação em regimes 

concursais, visto que tem como legítimo destinatário o usuário final 

recebedor dessas transações, o lojista, e não a instituição participante do 

arranjo. Uma vez que a disciplina legal confira maior clareza a essa 

proteção, os riscos a serem gerenciados no âmbito do arranjo passarão a 

ser significativamente menores, refletindo em menor necessidade de 

aporte de garantias, com incremento na proteção dos usuários envolvidos. 

[...] 

21. Assim, demonstrada a relevância das medidas apresentadas, a urgência da 

matéria se justifica pela necessidade imediata de prover condições ao 

mercado para dar tratamento adequado ao risco financeiro nos arranjos 

de pagamento, garantindo efetiva proteção dos pagamentos aos 

lojistas, sem inviabilizar ou tornar demasiadamente oneroso o uso de 

cartão de crédito no Brasil. (grifo nosso) 

 

Essa sistemática do repasse, que garante que o dinheiro chegue ao seu destinatário 

final, no caso o lojista vendedor, impede que as instituições de pagamento façam uso diverso 

do dinheiro que está sob sua guarda para quitar obrigações próprias e deixar de honrar o 

compromisso com os lojistas, o que acabaria por gerar um risco de quebra sistêmico e uma 

desconfiança no próprio meio de pagamento.  

Sobre essa sistemática de repasse e sua importância vale citar lição de Louangela 

Colquhoun170: 

Como se pode imaginar, uma indústria desta magnitude possui desafios muitas 

vezes proporcionais ao volume financeiro movimentado. E, na esteira destes 

desafios, desde 2017, muito se discutiu acerca do melhor modelo de 

gerenciamento de riscos e garantias da indústria de pagamentos. Como 

poderia o Banco Central proteger o Sistema Financeiro de uma indústria 

com volumes tão expressivos? Garantias cruzadas de todos os 

participantes? Cessão de recebíveis da cadeia de pagamentos para as 

bandeiras? Fiança bancária? Reserva financeira? Enfim, várias 

discussões foram havidas, mas a opção mais viável, do ponto de vista 

econômico e financeiro, foi reconhecer a indústria de pagamentos como 

um “sistema de repasse” dos valores financeiros entre os participantes da 

cadeia de pagamentos, determinando a segregação dos recursos 

destinados à liquidação entre os diversos participantes.  

Quando falamos no “sistema de repasse” é importante notar que a 

transação é única desde o momento que o consumidor faz a compra do 

bem ou serviço, até a liquidação para o estabelecimento comercial que 

vendeu o bem ou serviço. O banco emissor, a credenciadora, o 

 
170 COLQUHOUN, Louangela Bianchini. Do “reco-reco” ao open banking: a evolução do mercado de 

pagamentos brasileiro. JOTA, 19 out. 2020. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/reco-

reco-open-banking-evolucao-mercado-pagamentos-brasileiro-19102020. Acesso em: 28 dez. 2021.  
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subcredenciador e a instituição de domicílio somente repassam tais valores, 

são intermediários que apenas existem para assegurar que o valor da transação 

devido pelo portador vai ser liquidado/entregue para o estabelecimento 

comercial no qual aquele portador adquiriu o bem ou serviço. Caso cada elo 

do ecossistema fosse reconhecido como uma transação isolada, a obtenção 

de garantias dos diversos participantes em cada elo da cadeia oneraria o 

ecossistema desnecessariamente. Além do mais, esta hipótese criaria até 

quatro transações isoladas (portador-emissor; emissor-credenciador; 

credenciador-subcredenciador; e subcredenciadora-estabelecimento 

comercial) que na verdade é uma só – ato de compra pelo portador de um bem 

ou serviço junto a um estabelecimento comercial. (grifo nosso)  

 

A segregação de contas e esse destino certo ao dinheiro de terceiros é que permite o 

gerenciamento do risco de liquidez e crédito e garante a confiança tão necessária ao 

desenvolvimento de qualquer relação comercial. A doutrina é uníssona em afirmar que a 

proteção e credibilidade, conferidas pelo sistema de repasse, são a força motriz para a 

rápida expansão dessas formas de pagamentos. Não fosse assim, o Banco Central teria que 

exigir inúmeras garantias dos operadores desse sistema que encareceriam o sistema e a 

utilização desses meios de pagamentos para todos171.  

Como ressaltado na exposição de motivos, essa proteção garante igualdade 

concorrencial, reduz gastos com fiscalização e diminui a necessidade de garantias 

decorrentes da ausência de confiança entre as partes envolvidas. Se não fosse obrigada a 

segregação de patrimônio e houvesse inadimplência generalizada pelas instituições de 

pagamento, dificilmente uma atitude repressiva, portanto posterior à ocorrência do fato, seria 

suficiente para reparar os danos causados.  

A postura de prevenção é muito mais eficaz que a de repressão. Ideia que precisa 

ser incorporada às práticas da administração tributária. 

Aliás, dentre os principais fatores de distinção de uma instituição financeira de uma 

instituição de pagamento estão a titularidade do recurso recebido e a possibilidade de aplicação 

discricionária ou não desse recurso.  

Na abertura de conta-corrente na instituição financeira, o valor depositado passa a 

integrar o patrimônio da instituição financeira e o correntista tem contra ela um direito de 

crédito. A instituição financeira coleta esses recursos e pode aplicar discricionariamente, desde 

que respeitadas as regras do BACEN atinentes ao setor financeiro.  

 
171 Sobre o assunto, vale conferir artigos de Eduardo Salomão Neto, Marcelo Junqueira de Mello, Bruno Balduccini 

e Louangela Bianchini da Costa Colquhoun, no e-book do JOTA, 7 anos da lei dos meios de pagamentos. 

Disponível em: https://conteudo.jota.info/7-anos-lei-meios-pagamentos. Acesso em: 28 dez. 2021. 
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Já as instituições de pagamento não são proprietárias dos valores recebidos de terceiros 

e esse patrimônio é segregado. A finalidade dos recursos recebidos de terceiros é certa: 

transferir às credenciadoras, aos lojistas finais ou a terceiros indicados pelo titular da conta de 

pagamento.  

Essa segregação e proteção do patrimônio de terceiros, efetuada na gestão dos meios de 

pagamento, assim como as escrow accounts dos marketplaces abordadas, têm como grande 

objeto reduzir os gastos decorrentes da ausência de confiança e viabilizar o crescimento 

dos negócios. 

É exatamente sobre esse aspecto que essa pesquisa pretende trazer luz quanto à 

necessidade de reduzir os custos da desconfiança na tributação sobre consumo, mediante 

mecanismos de gerenciamento de riscos e redesenho dos processos de cobrança, que usem 

a tecnologia para indução da confiança.  

Regra 2: Capital social mínimo e patrimônio líquido permanente em percentual 

definido em função do valor médio das transações de pagamentos anuais  

A estipulação de capital social mínimo integralizado e patrimônio líquido permanente 

proporcional ao montante de transações realizadas pelas instituições de pagamento tem como 

objetivo mais uma vez evitar a insolvência e o risco sistêmico que a quebra de uma dessas 

entidades poderia gerar ao mercado. 

As previsões estão nos arts. 9 e 10 da Circular BACEN 3.681/2013, e arts. 17 e 18 da 

Resolução BCB n. 80/2021. 

Regra 3: Liquidação centralizada pela CIP (Câmara Interbancária de 

Pagamentos) e recebimento líquido e automatizado dos montantes devidos a cada 

participante.  

Para ilustrar essa liquidação centralizada, recorre-se ao mercado de cartões de crédito 

para demonstrar seu funcionamento e os elos participantes da cadeia.  

Os participantes do mercado são: 

1) Portadores do cartão de crédito – é o consumidor que paga as contas com cartão. 

2) Emissores do cartão – são as empresas habilitadas pelas bandeiras para emitir os 

cartões e que tem relação direta com o consumidor, como os bancos e fintechs. 

3) Bandeira – são as marcas das bandeiras dos cartões de crédito.  
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4) Credenciadores – fazem a afiliação dos estabelecimentos comerciais para aceitação 

das compras por cartão. Fornecem as maquininhas (POS – point of sale), capturam 

a transação, comunicam a autorização e liquidam a operação com o lojista na data 

contratada. Ex: Cielo, Rede, Getnet, Stone.  

5) Subcredenciadores – que captam clientes lojistas para conectar com as 

credenciadoras ou adquirentes. Podem ainda existir os facilitadores e os gateways 

de pagamento, que fazem a conexão dos estabelecimentos com os credenciadores. 

6) Lojista – recebe o valor disponibilizado pelo portador do cartão, conforme acordo 

com a credenciadora. 

Taxas do mercado de cartões. 

A bandeira cobra uma taxa do emissor e do credenciador.  

O emissor de cartão cobra uma taxa de intercâmbio pela emissão do cartão e 

concessão de crédito ao portador. Em geral, essas taxas são determinadas pela própria bandeira 

do cartão e depende do tipo de transação e dos benefícios atrelados ao cartão, como sistema de 

acúmulo de pontos e demais vantagens. Essas taxas também sofrem regulação do BACEN.  

A credenciadora cobra uma taxa de desconto (MDR - Merchant discount rate) do 

lojista pela viabilização do meio de pagamento em seu estabelecimento. No fim, a remuneração 

da credenciadora se dá pela diferença entre a taxa de desconto e a soma da taxa de intercâmbio, 

cobrada pelo emissor do cartão, com a taxa da bandeira. O resultado é a Net-MDR (Net 

Merchant discount rate), conforme ilustrações a seguir. 

 



131 

 

 

Fonte: Ragazzo (2020), capítulo 1172.  

 

 

 

Fonte: Santos (2020, p. 33)173.  

 

O prazo para o consumidor pagar a fatura ao emissor do cartão de crédito é, em média, 

25 dias após a compra. Já o emissor paga à credenciadora em até 28 dias, já descontada a taxa 

 
172 RAGAZZO, Carlos. Regulação de meios de pagamento [livro eletrônico]. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2020. 
173 SANTOS, Edson Luiz dos; Cavalcanti, Luis Filipe. Payments 4.0. Linotipo Digital. Edição do Kindle, 2020, 

p. 33. 

Figura 18 - Ciclo de participantes das operações de cartão de crédito 

Figura 19 - Fluxo de valores nos cartões de crédito 
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de intercâmbio. Por sua vez, a credenciadora paga ao lojista em até 30 dias já descontada a taxa 

de desconto (MDR).  

Em razão desse prazo alargado para recebimento dos valores vendidos pelos lojistas, 

criou-se no Brasil um segundo mercado atrelado à indústria de pagamentos: a antecipação dos 

recebíveis. Na antecipação, o lojista recebe antecipadamente o valor que só receberia da 

credenciadora em 30 dias, desde que pague uma taxa de desconto maior.  

O BACEN, visando expandir a concorrência no mercado de meios de pagamentos, 

especialmente entre credenciadores, estabeleceu algumas normas que facilitaram o ingresso de 

novos players, ao retirar barreiras que impediam a livre concorrência.  

Entre essas barreiras estava o forte relacionamento entre as credenciadoras líderes com 

os grandes bancos onde os lojistas tinham conta, o que dificultava a concessão de antecipação 

de recebíveis para os lojistas por credenciadores não ligados aos grandes bancos. Os 

credenciadores autônomos pagavam grandes montantes por ano, a título de tarifas bancárias, 

para fazer essas operações. Enquanto isso as credenciadoras que tinham como acionistas os 

grandes bancos tinham isenção tarifária e maior facilidade operacional nessas transações.  

Por essa razão, em 2015, o Banco Central publicou a Circular n. 3.765/15, que 

determinou a centralização financeira das transações com cartões de pagamento para os 

clientes finais, os estabelecimentos comerciais, e entre os participantes do arranjo de 

pagamento. 

Para o cumprimento dessa tarefa foi determinada a instituição de uma entidade 

independente, imparcial e devidamente autorizada pelo Banco Central. Coube à Câmara 

Interbancária de Pagamentos (CIP) esse papel.  

A partir de 2018, todas as transações de pagamento no varejo passaram a ser 

liquidadas na CIP. “Como resultado, as tarifas cobradas para realizar a liquidação das 

transações foram reduzidas sensivelmente e, de certa forma, padronizadas, eliminando uma 

importante barreira desse mercado”174. 

Todos os pagamentos entre os participantes do mercado são feitos em seus 

montantes líquidos e de forma centralizada, por meio da CIP – Câmara Interbancária de 

 
174 SANTOS, Edson Luiz dos; Cavalcanti, Luis Filipe. Payments 4.0. Linotipo Digital. Edição do Kindle, 2020, 

pp. 163-164. 
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Pagamentos, o que padroniza as operações e reduz fortemente os custos de compliance entre os 

participantes.  

A CIP175  nasceu como uma associação civil sem fins lucrativos que integra o Sistema 

de Pagamentos Brasileiro (SPB), que presta inúmeros serviços ao mercado financeiro. No ano 

de 2022 ela foi transformada em CIP SA uma tech company voltada a soluções de segurança e 

compliance das transações financeiras. Ela serve para prover segurança, confiabilidade, 

reduzir custos e riscos para o mercado financeiro.  

O sistema de meios de pagamentos de um país precisa estar bem-estruturado para 

permitir um gerenciamento de riscos e, ao mesmo tempo, promover crescimento econômico e 

não impedir a inovação.  

Se o desenho dos sistemas de pagamentos não for adequado e os riscos não forem bem-

gerenciados, o Custo Brasil sobe e afugenta inovação e investimentos, por isso, conforme 

Nelson Alves de Aguiar Júnior176, é fundamental que: 

o desenho do sistema de pagamentos permita o adequado controle dos 

riscos intrínsecos à liquidação financeira, que podem ser divididos em dois 

tipos. O primeiro, o risco de crédito, que é aquele em que a parte contratante 

(contraparte) não cumpre a obrigação de entrega na data acertada ou em 

qualquer data futura. O segundo, o risco de liquidez, que se caracteriza pelo 

atraso no recebimento dos recursos em relação à data contratada. 

 

A experiência internacional recomenda alguns princípios básicos no desenho dos 

sistemas de pagamentos e dentre estes princípios está a “existência de câmaras de compensação 

e de liquidação (clearings) dotadas de mecanismos próprios que lhes permitam assegurar a 

concretização das operações e pagamentos realizados por seu intermédio”177. 

Assim, em razão da instituição da CIP, que é a grande câmara de compensação e 

liquidação brasileira, todas as transações e transferências diárias de recursos que ocorrem no 

Brasil, exceto as efetuadas em papel moeda, se “transformam em poucas transferências 

interbancárias de fundos de alto valor na conta Reservas Bancárias”, por meio da CIP. É o que 

se denomina compensação multilateral.  

 
175 SLC. Disponível em: cip-bancos.org.br. Acesso em: 10 jan. 2021. 
176 AGUIAR JÚNIOR, Nelson Alves de. Aspectos jurídicos fundamentais do sistema de pagamentos brasileiros. 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 11, jan. 2001, p. 51. 
177 Ibid., p. 52. 

https://www.cip-bancos.org.br/Paginas/SLC.aspx
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Como se pode perceber, o Brasil já conta com um bem desenvolvido sistema de meios 

de pagamentos, cuja liquidação é centralizada e coordenada por uma entidade autônoma e 

profissional.  

Assim, eventual proposta de retenção dos tributos sobre consumo (ICMS e ISS), cuja 

base de cálculo seja o valor das operações comerciais, poderia utilizar da infraestrutura já 

existente dos meios de pagamentos, sem que se impusessem grandes alterações à dinâmica já 

existente do mercado. 

 

4.3.3 Lições a serem extraídas das plataformas de e-commerce e dos meios de 

pagamento para a administração tributária 

 

Feitas essas considerações sobre o funcionamento e regulação dos meios de 

pagamentos, e diante dos novos métodos de se fazer negócios na economia digital, surge a 

indagação: e se na tributação do consumo a confiança voluntária humana fosse substituída 

pela confiança obrigatória, com base em um sistema automático de enforcement?  

Usando uma analogia para ilustrar a proposta, imagine a seguinte situação: uma empresa 

de transporte rodoviário, preocupada com a segurança dos passageiros e com sua imagem 

reputacional, resolve investir no controle de velocidade por parte dos seus motoristas.  

Para cumprir essa tarefa, ela pode fazer campanhas educativas, instalar câmeras nos 

veículos, instituir alertas e punições para os motoristas que ultrapassarem o limite de velocidade 

ou poderia, simplesmente, instalar um novo equipamento de segurança nos veículos que 

impediria os motoristas de ultrapassarem o limite de velocidade desejado. 

Ainda que o motorista quisesse, ele não conseguiria descumprir a lei e as diretrizes da 

empresa. Sem dúvida, o custo financeiro e de oportunidade da empresa seriam reduzidos, pois 

evitaria todos os custos decorrentes da desconfiança, como os custos de vigilância, 

conformidade, punição e eventual indenização aos passageiros por acidentes causados. Além 

disso, haveria ganhos para a sociedade em termos de segurança igualmente. 

É exatamente esse raciocínio que as Administrações Tributárias devem fazer quanto à 

tributação do consumo. Buscar formas alternativas e inovadoras de fazer a fiscalização e a 

conformidade das empresas de uma forma mais eficiente, econômica, automatizada e escalável, 
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que traga benefícios para ambos (empresa e Estado) e beneficie a livre concorrência e a 

sociedade como um todo, com o retorno dos tributos.  

Como foi retratado nos tópicos acima, esse é o novo paradigma de confiança da era 

digital: a confiança induzida por tecnologia.  

Os marketplaces e os meios de pagamento eletrônicos, como visto, possuem o 

adimplemento como regra do sistema, seja pelo uso de tecnologia, seja pela imposição de 

regras de regulação, com normas de prudência, como as impostas pelo BACEN.  

Mesmo que um meio de pagamento resolva inadimplir seus compromissos ou desviar 

recursos de terceiros, isso fica dificultado pela centralização das operações na CIP e pela 

possibilidade de cassação imediata da autorização de operação dessas empresas. Trata-se de um 

esquema de fiscalização preventivo. Se assim não fosse, os custos de conformidade e 

fiscalização, ou mesmo de punição, tornariam proibitivas ambas as atividades. Além disso, 

majoraria o risco de liquidez e de crédito, que o BACEN tanto prioriza controlar.  

A intenção de descrever o funcionamento dos meios de pagamento eletrônicos e 

dos marketplaces foi servir de inspiração para as Administrações Tributárias. Lições como 

a instituição de contas segregadas do patrimônio das empresas de meio de pagamento, assim 

como as contas segregadas (escrow account) usadas pelo Alibaba (marketplace) para induzir 

confiança e cumprimento obrigatório das relações comerciais devem servir de modelo para as 

Administrações Tributárias. 

Atualmente, um comerciante que decida ficar com o ICMS pago pelo consumidor e o 

utilize para investir no mercado, para pagar fornecedor ou funcionários não tem qualquer 

empecilho técnico/legal, senão o temor de uma futura execução fiscal, cujo enforcement é 

baixíssimo, dado o absoluto congestionamento desse meio de cobrança.  

O Brasil, com a liquidação centralizada na CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) 

das operações do varejo feitas por pagamentos eletrônicos, tem um caminho pavimentado para 

a instituição da retenção dos impostos sobre venda quando do repasse das credenciadoras para 

os lojistas, por exemplo.  

No capítulo 6, serão tratadas com maiores detalhes alternativas operacionais de 

viabilização da ideia de retenção do tributo sobre consumo por ocasião do pagamento, para que 

não se dependa exclusivamente da autodeclaração e auto recolhimento por parte do empresário 

contribuinte. 
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Por ora, basta a noção de que em uma época em que a maioria dos negócios são 

viabilizados por confiança distribuída, assegurada por meio de tecnologia, não é sustentável 

que os Estados continuem operando em um sistema baseado exclusivamente na confiança 

pessoal e na autodeclaração e recolhimento por parte do comerciante.  

A tributação sobre o consumo tem que ser habilitada para o uso inteligente da 

tecnologia da informação e de todo potencial nela contido, de modo a se tornar uma 

atividade passível de escalabilidade. 
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5 UM NOVO DESIGN DA TRIBUTAÇÃO DE CONSUMO ADAPTADO À ERA DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

O atual sistema é excessivamente burocrático em termos de obrigações acessórias para 

o empresário e custoso para a administração tributária, especialmente com o aumento das 

transações e dos dados que precisam ser cruzados com as informações prestadas pelos 

contribuintes.  

Originalmente, a administração tributária tinha apenas que checar as declarações dos 

comerciantes, o que hoje se soma à necessidade de cruzar essas informações com os dados 

recebidos dos operadores financeiros (cartões de crédito, débito, PIX e similares), por meio das 

Declarações de Informações de Meios de Pagamento – DIMP, vide Convênio CONFAZ 

134/2016.  

E o pior: trata-se de uma checagem cara e feita posteriormente à ocorrência do fato 

gerador, o que não impede as fraudes e o inadimplemento. Caso constate problemas, a 

administração tributária precisa acionar uma burocrática e cara máquina pública, encarregada 

da cobrança dos tributos e da eventual punição aos infratores. 

 Como demonstrado, o sistema vigente é baseado exclusivamente na confiança de que 

o vendedor repassará o montante do tributo recebido do consumidor.  

É imperioso, portanto, explorar o potencial da tecnologia atual, que já permite que se 

prescinda, na maior parte dos negócios, dessa intervenção específica do contribuinte e de seu 

voluntarismo ético em recolher o tributo que recebeu de terceiros.  

 

5.1 POR UMA REENGENHARIA DE PROCESSOS 

 

A reengenharia de processos é uma estratégia de gestão que analisa o uso intensivo da 

tecnologia para desenho dos fluxos de trabalho e processos dentro de uma organização. Foi 

criada pelos professores Davenport, Short e Hammer178 no início dos anos 90.  

Segundo o artigo de AINSWORTH (2020) e outros: 

 
178 AINSWORTH, Richard; ALWOHAIBI, Mussad; LEAHEY, Andrew J.; LI, Yijin; RAHMAN, Haseena. 

Afghanistan’s New VAT, Part. 1: Invoice Matching or a Unitary Digital Invoice. Tax Notes International, v. 

100, November 30, 2020, pp. 1211-1219.  
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Hammer se opunha ferozmente ao uso de tecnologia para simplesmente 

automatizar velhos modelos de trabalho. Muito comumente a tecnologia é 

usada para automatizar processos já existentes sem que se gaste tempo para 

pensar no que poderia ser alcançado se a tecnologia fosse um atributo central 

do negócio. [...] Davenport complementa as percepções de Hammer. Ele 

enfatiza um foco holístico nos objetivos do negócio e tenta identificar como 

os processos de TI se relacionam com esses objetivos. Ele defende usar TI 

para recriação completa em larga escala em vez de uma otimização iterativa 

dos processos179. 

 

Um exemplo clássico da reengenharia de processos, citado pela doutrina, foi a mudança 

promovida no setor de contabilidade da FORD. O setor contava com mais de 500 funcionários 

encarregados basicamente de fazer uma checagem entre as encomendas de materiais, a chegada 

desses e o pagamento.  

O departamento de compras emitia uma nota de encomenda e a enviava para o 

Departamento da Contabilidade. Quando os armazéns recebiam as encomendas, o encarregado 

enviava a fatura para contabilidade. A contabilidade precisava verificar se aquela fatura 

correspondia a uma nota de encomenda, aguardava a ordem de pagamento do fornecedor e, em 

seguida, mandava à unidade responsável pelo pagamento. 

A maior parte do tempo da contabilidade era gasto checando discrepância entre a nota 

de encomenda, a fatura e a ordem de pagamento. 

Figura 20 - Processo contabilístico da FORD antes da reestruturação 

 

Fonte: Resumo obtido na internet de alunos do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade 

de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra180.  

 
179 AINSWORTH, Richard; ALWOHAIBI, Mussad; LEAHEY, Andrew J.; LI, Yijin; RAHMAN, Haseena. 

Afghanistan’s New VAT, Part. 1: Invoice Matching or a Unitary Digital Invoice. Tax Notes International, v. 

100, November 30, 2020, p. 1212. 
180 Disponível em: https://eden.dei.uc.pt/gestao/forum/temas/classicos/reengenharia.html. Acesso em: 10 jan. 

2022. 
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Pensou-se, então, em agilizar o processo de checagem da contabilidade mediante uso de 

tecnologia, o que reduziria em 20% as despesas com pessoal. 

No entanto, a observância do processo da MAZDA, concorrente da FORD, que fazia 

todo esse serviço com cinco empregados, chamou a atenção da gestão, ainda que fosse uma 

empresa de menor porte. 

Concluiu-se, então, que melhor que otimizar a checagem de informações entre 

encomenda, fatura e pagamento, o ideal era não ter as discrepâncias. Decidiu-se, portanto, por 

reformular o processo, para não haver mais ordem de pagamento. 

Quando o departamento de compras fazia a encomenda, registrava o fato em uma base 

de dados, sem cópia para ninguém. Ao chegar a mercadoria no armazém, o próprio funcionário 

do armazém checava a base de dados dos pedidos e introduzia a aceitação da transação no 

sistema. A comparação é feita de imediato e o próprio computador prepara o cheque para o 

vendedor, que é enviado pela contabilidade. 

 

Figura 21 - Processo contabilístico da FORD depois da reestruturação 

 

Fonte: Resumo obtido na internet de alunos do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade 

de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra181. 

 
181 Disponível em: https://eden.dei.uc.pt/gestao/forum/temas/classicos/reengenharia.html. Acesso em: 10 jan. 

2022. 
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Ao final da implementação do novo processo, a FORD economizou 75% em despesa de 

pessoal182. 

A análise da história da FORD pode ser muito bem-aproveitada para ver como o 

processo de conformidade e fiscalização do ICMS e dos IVAs em geral, descrito no item 3.3.1, 

padece dos mesmos problemas de redundância de informação, de excesso de checagem entre 

documentos diversos, que tomam tempo e dinheiro da administração tributária e dos 

contribuintes.  

A introdução de notas fiscais eletrônicas, livros contábeis/fiscais eletrônicos facilitou 

muito a fiscalização, por automatizar a checagem manual, mas não mudou a essência do 

processo.  

Pelo contrário, com o crescimento dos mais diversos meios de pagamento eletrônicos, 

foi necessário acrescer mais e mais dados à fiscalização por parte da administração. Os 

departamentos de contabilidade das empresas cresceram em obrigações, assim como a 

administração tributária.  

A reengenharia dos processos de compliance, fiscalização e cobrança do IVA é 

imperiosa para transformar uma atividade, hoje, anacrônica e linear em uma atividade 

exponencial, baseada na tecnologia da informação.  

O Estado precisa pensar como uma organização exponencial, da era da economia digital, 

e não mais como uma organização linear tradicional. Para fins de esclarecimento, as 

organizações exponenciais são aquelas que: 

Ao invés de usar exércitos de colaboradores ou grandes instalações físicas, as 

organizações exponenciais são construídas com base nas tecnologias da 

informação, que desmaterializam o que antes era de natureza física e o 

transfere ao mundo digital sob demanda. [...] O propulsor que impulsiona 

esse fenômeno é a informação. Uma vez que todo domínio, disciplina, 

tecnologia ou setor é habilitado para informação e alimentado por fluxos de 

informação, sua relação preço/desempenho começa a dobrar 

aproximadamente a cada ano183. (grifo nosso) 

 

 
182 ALMEIDA, Alfredo. ANTUNES, Licínio; PEREIRA, Nelson. Reengenharia. Universidade de Coimbra. 

Departamento de Engenharia de Informática, Laboratório de Gestão. Disponível em: 

https://eden.dei.uc.pt/gestao/forum/temas/classicos/reengenharia.html. Acesso em: 10 jan. 2022. 
183 ISMAIL, Salim. Organizações exponenciais: por que elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas 

que a sua (e o que fazer a respeito). Salim Ismail; Michael S. Malone; Turi Van Geest. Tradução Gerson 

Yamagami. São Paulo: HSM Editora, 2015, pp. 19-20. 
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Para elucidar melhor o que é uma organização exponencial, cita-se um exemplo do livro 

“Organizações Exponenciais”184. O livro exemplifica a diferença entre uma organização linear 

da era da Revolução Industrial e uma organização exponencial da era da Revolução Digital com 

o caso Navteq versus Waze. 

A Navteq era uma empresa de navegação e mapeamento para GPS (Global Positioning 

System), que dominava essa indústria de sensores de tráfego, tendo praticamente toda Europa 

mapeada. Essa empresa foi comprada por U$ 8,1 bilhões de dólares pela Nokia, que imaginava 

que agregando esse serviço de localização aos seus celulares poderia vencer sua concorrente no 

mercado de celulares: a Apple. 

O que a Nokia não contava era com o surgimento de uma pequena empresa israelense 

chamada Waze. 

Em vez de fazer um enorme investimento de capital em hardware na forma de 

sensores de tráfego, os fundadores da Waze preferiram utilizar o 

crowdsourcing de informações de localização, aproveitando os sensores de 

GPS nos telefones dos usuários – o novo mundo dos smartphones que havia 

acabado de ser anunciado na Apple por Steve Jobs – para capturar as 

informações de trânsito. Em dois anos, o número de fontes de dados de 

tráfego da Waze se igualava ao número de sensores que a Navteq possuía e, 

em quatro anos, esse número era dez vezes maior. 

Além do mais, o custo para adicionar mais uma fonte era essencialmente 

zero. Sem mencionar que os usuários da Waze atualizavam regularmente 

seus telefones – e, portanto, a base de informações da Waze. Em contraste, 

a atualização do sistema Navteq custava uma fortuna. 

[...] A Nokia gastou uma quantidade enorme de recursos para comprar e 

manter bilhões de dólares em ativos físicos, enquanto a Waze simplesmente 

acessou as informações já disponíveis em dispositivos tecnológicos de 

propriedade do usuário. 

O primeiro é um exemplo clássico do pensamento linear; o último, de 

pensamento exponencial. Enquanto a estratégia linear da Nokia era 

dependente da velocidade da instalação física, a Waze se beneficiou da 

velocidade exponencialmente maior em que a informação pode ser 

acessada e compartilhada. 

[...] as organizações lineares raramente causarão uma disrupção em seus 

próprios produtos ou serviços. Elas não têm as ferramentas, a atitude ou a 

perspectiva para isso. O que elas farão, e o que elas foram construídas para 

fazer, é continuar crescendo para tirar proveito da economia de escala. A 

escala – embora linear – é a raison d´être da organização linear185. (grifo 

nosso) 

 

 
184 ISMAIL, Salim. Organizações exponenciais: por que elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas 

que a sua (e o que fazer a respeito). Salim Ismail; Michael S. Malone; Turi Van Geest. Tradução Gerson 

Yamagami. São Paulo: HSM Editora, 2015, pp. 19-20. 
185 Ibid., pp. 36, 37 e 40. 
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O sistema atual de declaração, fiscalização e cobrança do ICMS é uma atividade linear.  

Com o aumento do número de contribuintes e das transações econômicas, bem como 

dos novos meios de pagamento, a administração tributária terá que investir substancialmente 

em capital humano e tecnológico para conseguir fiscalizar, mediante o cruzamento de dados, a 

validade das informações prestadas.  

Além disso, precisará impor mais obrigações acessórias a diversos agentes econômicos, 

para obter as informações necessárias. Em caso de inconsistências ou inadimplemento, ainda 

terá que se valer de meios custosos e anacrônicos de cobrança, como o atual modelo de 

execução fiscal. 

Ora, os dados das operações comerciais já se encontram nos sistemas dos meios de 

pagamento e nas plataformas dos marketplaces, bem como são registrados nos sistemas de 

emissão das notas fiscais eletrônicas.  

A forma mais econômica e fidedigna de obter as informações sobre os valores de venda 

dos comerciantes e prestadores de serviço (base de cálculo do ICMS e ISS) é obter dos próprios 

meios de pagamento e intermediadores, como as plataformas de e-commerce. 

Obter essas informações de terceiros resolve o problema do conflito de interesses e 

da assimetria informacional que leva ao risco moral na relação entre contribuintes e 

administração tributária.  

Introduzir uma terceira parte na relação entre o fisco e os contribuintes vai ao encontro 

das lições de economia comportamental aprendidas com o exemplo da seguradora Lemonade, 

apresentadas no item 4.1.1 deste trabalho.  

A obtenção dos dados necessários ao cálculo dos tributos sobre consumo diretamente 

de fontes fidedignas de terceiros evita ainda o excessivo custo de conformidade dos 

contribuintes (inclusive dos meios de pagamentos e marketplaces com a DIMP – Declaração 

de Informações de Meios de pagamento) e os altos custos administrativos de fiscalização com 

a necessidade de checagem da veracidade dos dados apresentados pelos contribuintes, em razão 

da desconfiança.  

Os meios de pagamento e as plataformas de e-commerce já possuem os dados das vendas 

de forma detalhada e são atualmente obrigados a gerar relatórios para vários entes federativos 

sobre eles.  
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Como exemplo, os operadores financeiros são obrigados a preencher a DECRED – 

Declaração de Operações com Cartões de Crédito186, e a DIMOF – Declaração de Informações 

sobre Movimentações Financeiras para a Receita Federal, e a DIMP – Declaração de 

Informação de Meios de pagamentos187 para as Secretarias de Fazenda dos Estados.  

A DIMP (Declaração de Informação de Meios de pagamentos) é uma obrigação 

acessória imposta às instituições financeiras e de pagamento, incluindo alguns intermediadores, 

como marketplaces de grande porte, que consiste no envio de um arquivo digital que contenha 

as informações sobre transações com cartões de débito, crédito, cartão de loja (private label), e 

demais instrumentos de pagamento eletrônico para as unidades federadas até o último dia do 

mês subsequente às operações, conforme leiaute previsto em ato COTEPE/ICMS. 

Conforme o Convênio ICMS 134/2016188, que trata da DIMP: 

Cláusula segunda. A emissão do comprovante de pagamento de operação ou 

prestação efetuada com cartões de débito, crédito, de loja (private label), 

transferência de recursos, transações eletrônicas do Sistema de Pagamento 

Instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônico deve estar 

vinculada ao documento fiscal emitido na operação ou prestação respectiva, 

conforme disposto na legislação pertinente. 

§ 1º O comprovante da transação, impresso ou emitido por meio digital, 

relativo ao uso dos instrumentos de pagamento de que trata este convênio 

deverão conter, no mínimo: 

I - dados do beneficiário do pagamento: 

a) no caso de Pessoa Jurídica, o CNPJ e o nome empresarial; 

b) no caso de Pessoa Física, o CPF e o respectivo nome cadastral; 

II - número da autorização junto à instituição de pagamento; 

III - identificador do terminal em que ocorreu a transação; 

IV - data e hora da operação; 

V - valor da Operação. 

Cláusula terceira. As instituições e os intermediadores financeiros e de 

pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, 

fornecerão às unidades federadas alcançadas por este convênio, até o 

último dia do mês subsequente, todas as informações relativas às 

operações realizadas pelos beneficiários de pagamentos que utilizem os 

instrumentos de pagamento de que trata este convênio, conforme leiaute 

previsto em Ato COTEPE/ICMS. 

§ 1º As informações descritas no caput serão enviadas respeitando a 

territorialidade dos beneficiários de pagamento. 

§ 2º As instituições e intermediadores definidos no caput desta cláusula 

fornecerão as informações previstas neste convênio, em função de cada 

operação ou prestação, sem indicação do consumidor da mercadoria ou 

serviço, exceto nos casos de importação. 

[...] 

 
186 Instituída em 2003, por meio da Instrução Normativa SRF n. 341/2003. 
187 A DIMP foi instituída pelo Convênio ICMS CONFAZ 134/16, regulamentada pelos Atos Cotepe ICMS 65/18, 

81/20, 29/21, 61/21 
188 Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/CV134_16. Acesso em: 17 fev. 

2022. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/CV134_16
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Cláusula terceira-A. Os intermediadores de serviços e de negócios 

fornecerão às unidades federadas alcançadas por este convênio, até o último 

dia do mês subsequente, todas as informações relativas às operações 

realizadas pelos estabelecimentos e usuários de seus serviços, conforme 

leiaute previsto em Ato COTEPE/ICMS. 

§ 1º Os intermediadores de serviços e de negócios fornecerão as 

informações descritas no caput desta cláusula de todas as operações e 

prestações que envolvam a unidade federada, seja na condição de 

remetente ou de destinatária. 

§ 2º Os intermediadores definidos no caput desta cláusula fornecerão as 

informações previstas neste convênio, em função de cada operação ou 

prestação. (grifo nosso) 

 

Como se pode notar, a DIMP exige um sofisticado nível de detalhamento das 

informações prestadas pelos operadores financeiros, meios de pagamento eletrônico em geral e 

intermediadores de negócios. Nela consta a localização dos remetentes e destinatários das 

operações, a fim de serem notificados, em documentos distintos, os Estados de origem e destino. 

São identificados ainda os valores da operação, o CPF e o CNPJ do beneficiário do 

pagamento, terminal em que ocorreu o pagamento, dia e hora. Dados mais do que suficientes 

para identificação da base de cálculo do ICMS, bem como dos sujeitos ativos e passivos da 

tributação. 

Os meios de pagamento e intermediadores já possuem altíssimos custos de 

conformidade que não têm relação com a sua atividade-fim e tampouco com o cumprimento de 

obrigações acessórias que visem apurar seus tributos próprios.  

Em resumo, arcam com um custoso e sofisticado sistema de informações que visa única 

e tão somente verificar a correção da base de cálculo dos impostos de terceiros (comerciantes e 

prestadores de serviços).  

Vale repetir: todo esse gasto é fruto da ausência de confiança entre administração 

tributária e contribuintes, abordados no capítulo 4 deste trabalho. 

É fundamental reformular os atuais processos de conformidade e cobrança dos tributos 

sobre consumo, a fim de minorar ao máximo esses custos de operacionalização, que aumentam 

a carga tributária efetiva e não geram crescimento econômico ou retorno para a sociedade. 

Fazendo uma analogia com o exemplo Navteq versus Waze, o Estado precisa abdicar 

de agir linearmente como a Navteq, cruzando os dados dos inúmeros contribuintes e 

intermediadores de operação (meios de pagamento e marketplaces), o que envolve altos custos 

de mão de obra e sistemas de tecnologia. Deve passar a agir de forma exponencial e escalável 
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como o Waze, habilitando a cobrança tributária para a era da informação e usando os dados já 

existentes nesses sistemas e a própria infraestrutura dos marketplaces e meios de pagamentos. 

Ambos os ecossistemas dos marketplaces e dos meios de pagamentos, como apontado 

no capítulo 4, já estão preparados para distribuição de montantes líquidos aos participantes da 

operação. O valor devido do tributo seria mais uma informação a ser acrescida nesse sistema e 

retida para o Estado. 

Naturalmente, haverá necessidade de algumas adaptações de sistema desses 

intermediadores para acrescer na sua programação a retenção dos tributos. Em compensação, 

poderiam ser menos onerados com a desnecessidade de preencher a DIMP de forma tão 

pormenorizada, já que o objetivo dela é a correta apreensão do fato gerador do ICMS, e essa já 

estaria devidamente capturada e executada pelos operadores financeiros. 

A retenção de tributos por operadores financeiros não é uma novidade no Brasil. Como 

exemplo, as operadoras de cartão de crédito já fazem retenções de IOF crédito e câmbio. 

Haveria uma economia global para o sistema tributário, em termos de custos de 

conformidade e administrativos, que são custos de oportunidade e uso de dinheiro em atividade 

não produtiva.  

Como bem abordado no artigo de GICO, PLUTARCO e VALADÃO (2012, p. 12-14), 

mencionado no item 3.5.1, as políticas tributárias precisam eleger a forma mais econômica 

e racional de se obter as informações necessárias para o cálculo dos tributos. Ao assim 

fazê-lo, aumentarão a arrecadação líquida e reduzirão a carga tributária efetiva. 

Esse tipo de processo gera menos peso-morto para a economia, com a redução da 

desconfiança existente no relacionamento entre Fisco e comerciantes/prestadores de serviço.  

Em diversos países estão sendo estudadas novas formas de arrecadação para a 

tributação sobre o consumo do tipo IVA, com uso de tecnologia ou com mudança dos 

sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo, a fim de corrigir as possibilidades de 

fraude inerentes ao método do crédito fiscal do IVA. 

É sobre essas propostas que versarão os próximos tópicos deste capítulo. 

 

5.2 PROPOSTAS MUNDIAIS DE REFORMA DOS IVAS 
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A maioria das propostas de reforma dos métodos de cobrança do IVA estudadas tem 

como principal foco o comércio on-line, em especial o transfronteiriço. 

O crescimento do e-commerce internacional, viabilizado por meio das grandes 

plataformas digitais trouxe um problema para a cobrança do IVA em seu modelo tradicional. 

Atualmente, ainda não existe um guia internacional preconizando como fazer a coleta do 

imposto nessas operações digitais internacionais. 

Comerciantes de inúmeros países começam a perceber o perigo que a ausência de um 

método correto de cobrança e fiscalização da tributação do comércio eletrônico, seja ele 

internacional ou nacional, pode trazer à sustentabilidade do comércio local. 

Os organismos internacionais, como a OCDE e a União Europeia, têm pensado em 

alternativas à cobrança tradicional do IVA, a qual requer o registro do vendedor estrangeiro 

como contribuinte em cada país de destino de suas mercadorias e a conformidade com as 

normas tributárias de inúmeros países. 

 O alto índice de não conformidade e a ausência de coercitividade suficiente dos países 

de destino sobre os vendedores situados em outras jurisdições internacionais têm forçado os 

países a pensar em novas alternativas, sob pena de graves danos à economia nacional. 

Entre as opções alternativas de coleta do IVA destacam-se o: 

1) reverse charge mechanism (em que o consumidor do local de destino é 

responsável pelo recolhimento do IVA); 

2)  OSS – One Stop Shop, em que o vendedor se registra em um único país da União 

Europeia, segue as regras tributárias de conformidade desse país, faz um recolhimento unificado 

de todo IVA devido por suas vendas para o bloco econômico e, posteriormente há uma 

compensação entre os países dos valores devidos a cada um; 

3) responsabilização das plataformas digitais pela retenção do IVA, conforme 

recomendação da OCDE189; 

4) uso de blockchain; 

5) responsabilização dos operadores financeiros e meios de pagamentos pela 

retenção dos tributos sobre consumo. 

 
189 ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. The Role of Digital 

Platforms in The collection of VAT/GST on Online Sales. OECD, 2019. 
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Dentre as alternativas mencionadas, entende-se que as que efetivamente propõem uma 

reengenharia na forma de cobrança dos tributos sobre o consumo e que usam o potencial 

tecnológico da economia do século 21 são as duas últimas. 

 

5.2.1 Blockchain 

 

O uso de blockchain mostra-se promissor porque elimina a necessidade do cruzamento 

de informações das notas fiscais (invoice matching), típico do processo tradicional do IVA. 

O blockchain, de forma bem sintética, é um protocolo que induz confiança entre 

desconhecidos. É um livro de registro que opera por meio de mecanismos de consenso (regras 

matemáticas), com incentivos financeiros para os próprios integrantes do ecossistema 

verificarem a autenticidade das transações. Conforme YERMACK (2017, apud OLIVEIRA, 

2019, p. 6)190 e DAI; VASARHELYI (2017, apud OLIVEIRA, 2019, p. 6): 

A tecnologia blockchain é também um banco de dados, que recentemente emergiu na 

arena das criptomoedas e dos contratos inteligentes (smart contracts) como uma 

tecnologia alternativa para o registro de transações. É formalmente definida como um 

banco de dados sequencial de informações protegido por métodos de provas 

criptográficas e que oferece uma alternativa aos livros de registros financeiros 

clássicos (YERMACK, 2017). 

[...] 

É, portanto, um sistema em que as transações armazenadas em blocos são mantidas entre 

diversos computadores conectados a uma rede P2P que utilizam algoritmos para 

verificar as transações (DAI; VASARHELYI, 2017)191. 

[...] 

 

Desse modo, uma transação só ingressa no blockchain se for devidamente autenticada 

pelas partes envolvidas na operação, assim como pelos participantes da rede. Trata-se de uma 

lógica de confiança distribuída que não depende de um intermediário ou autoridade central para 

autenticar as informações registradas. Ou seja, troca-se o registro duplo da operação (nos 

documentos das partes envolvidas) por um registro único e autenticado. Não haveria, portanto, 

 
190 YERMACK, D. Corporate Governance and Blockchains. Review of Finance,[s.l.], p. rfw074, 2017 apud 

OLIVEIRA, Pedro Henrique Duarte. Contabilidade baseada em Blockchain: um estudo exploratório sobre 

possibilidades, desafios, ameaças e oportunidades. Trabalho de conclusão de Curso (MBA em Estratégia de 

Negócio Digitais e Inovação Bancária) - Departamento de Administração de Empresas, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, 2019, p. 6. 
191 DAI, J.; VASARHELYI, M. A. Toward Blockchain-Based Accounting and Assurance. Journal of 

Information Systems, [s.l.], v. 31, no 3, p. 5–21, 2017 apud OLIVEIRA, Pedro Henrique Duarte. Contabilidade 

baseada em Blockchain: um estudo exploratório sobre possibilidades, desafios, ameaças e oportunidades. 

Trabalho de conclusão de Curso (MBA em Estratégia de Negócio Digitais e Inovação Bancária) - Departamento 

de Administração de Empresas, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2019, p. 11 
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a necessidade desse cruzamento de dados existente no método de crédito fiscal do IVA 

tradicional. 

O modelo de cruzar notas fiscais de IVA de saída e de entrada, para posteriormente 

cruzá-las com os dados fornecidos pelos operadores financeiros, a fim de aferir se os valores 

declarados e pagos pelos contribuintes estão corretos, é um modelo anacrônico. É incompatível 

com as possibilidades tecnológicas atuais e com o modo como os negócios, objeto da tributação 

sobre o consumo, são realizados. 

Ainda que se utilize um enorme potencial computacional para cruzar essas informações, 

os casos de fraude de crédito e de apropriações indevidas continuarão a ocorrer.  

Mesmo na Índia, com toda a expertise da segunda maior empresa de tecnologia do país, 

o sistema de cruzamento de notas fiscais se mostrou altamente custoso e ineficiente para evitar 

as fraudes192.  

Em uma série de três artigos, escritos em parceria com estudiosos de IVA dos mais 

diversos países, (Coreia do Sul, Índia, Arábia Saudita, Ilhas Fiji, China e Afeganistão) Richard 

AINSWORTH compara IVAs que se baseiam no método do crédito fiscal tradicional por 

cruzamento de notas fiscais (invoice matching) com IVAs que adotam um sistema de nota ou 

registro fiscal únicos (unitary invoice), como Ilhas Fiji, Samoa e Arábia Saudita. 

A ideia de nota fiscal única, que só existe se for previamente autenticada e validada 

pelos dois elos da operação, elimina a necessidade de a administração tributária cruzar nota 

fiscal do comprador e do vendedor (invoice matching). 

O uso do blockchain para registro dessas operações também permitiria que se abrisse 

mão desse desnecessário e custoso cruzamento de notas fiscais. 

AINSWORTH também explora a possibilidade de se criar uma moeda que use estrutura 

blockchain, destinada exclusivamente ao pagamento de IVA, a VATCoin193. Com isso, seria 

impossível que fraudadores desviassem o IVA pago pelos consumidores a outras finalidades, 

porque o imposto seria pago em uma “moeda” específica, a VATCOIN.  

 
192 AINSWORTH, Richard; ALWOHAIBI, Mussad; LEAHEY, Andrew J.; LI, Yijin; RAHMAN, Haseena. 

Afghanistan’s New VAT, Part.2: Lessons From South Korea, China, And India’s Automation Efforts. Tax Notes 

International, v. 100, December 7, 2020, pp. 1333 e 1345. 
193 AINSWORTH, Richard et al. A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the 

EU’s 2017 Proposal. Tax Notes International, January 22, 2018, pp. 335-358. AINSWORTH, Richard; 

ALWOHAIBI, Mussad; CHEETAM, Mike. A high-Tech Proposal for the U.K and Saudi VATs: Fighting Fraud 

with Mini-Blockchains and VATCoins. Tax Notes International, nov. 2019. 
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Ademais, uma vez habilitada uma rede de informações em blockchain, é possível atrelar 

smart contracts ou contratos inteligentes. 

Um contrato inteligente é um software autônomo que pode tomar decisões 

financeiras. [...] Em suma, um contrato inteligente é um contrato escrito que 

foi traduzido em código e construído como afirmações complexas se-então 

(if-then). O contrato é capaz de autoverificar que condições foram atendidas 

para executá-lo, e ele faz isso puxando dados confiáveis de fontes externas. 

Contratos inteligentes também podem se executar sozinhos ao liberar dados 

de pagamento ou outros tipos de dados. [...] Eles asseguram que um contrato 

será executado como foi escrito. Nenhuma imposição externa é necessária. O 

Blockchain age como intermediário e executor194. 

 

A tecnologia pode ser especialmente útil para construção de estruturas comuns 

(blockchains privadas) de reporte fiscal em comércio internacional, que dispensariam a 

necessidade de cooperação de acesso a dados entre os países e tornaria possível auditorias em 

tempo real e mesmo pagamentos automatizados via smart contracts. 

Reduziria, ainda, o problema da restrita coercibilidade das cobranças tributárias 

internacionais. O SERPRO (Sistema Federal de Processamento de Dados) está desenvolvendo 

um sistema em blockchain para o Brasil (bCONNECT), que facilitará os procedimentos 

aduaneiros em comércio internacional195.  

O uso do blockchain para as empresas e Administração Pública tem ainda como 

vantagem a possibilidade de maior proteção de dados. A própria Receita Federal pretende 

adotar a tecnologia para transferir dados tributários para os órgãos de administração tributária 

dos Estados e municípios196. A tecnologia deve ganhar cada vez mais espaço nos 

aprimoramentos de gestão pública e privada. 

Por fugir ao escopo deste trabalho abordar em minúcias a tecnologia blockchain e os 

estudos desenvolvidos para sua utilização no campo tributário, recomenda-se sobre o tema a 

 
194 LAURENCE, Tiana. Blockchain para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019, p. 30.  
195 Notícia disponível em: https://www.serpro.gov.br/menu/imprensa/Releases/serpro-desenvolve-rede-

blockchain-para-a-receita-federal. Acesso em: 12 mar. 2022. E https://cointelegraph.com.br/news/irs-officially-

launches-bconnect-application-that-links-mercosur-customs-with-blockchain. Acesso em: 20 ago. 2022. 
196 Art. 11, § 2º da Portaria da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil n. 34, de 14 de maio de 2021. 

Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-34-de-14-de-maio-de-2021-320353196. Acesso 

em: 12 mar. 2022. 

https://www.serpro.gov.br/menu/imprensa/Releases/serpro-desenvolve-rede-blockchain-para-a-receita-federal
https://www.serpro.gov.br/menu/imprensa/Releases/serpro-desenvolve-rede-blockchain-para-a-receita-federal
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-34-de-14-de-maio-de-2021-320353196
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leitura dos trabalhos do professor Richard AINSWORTH197, em coautoria com especialistas do 

mundo todo, bem como os trabalhos de Robert MÜLLER198.  

Há ainda um estudo da Deloitte199 sobre o potencial do blockchain no ramo tributário e 

o trabalho da empresa Holandesa Summitto200, que está elaborando um projeto-piloto junto ao 

Ministério de Finanças da Holanda para construção de um sistema de reporte fiscal do IVA em 

blockchain. 

 

5.2.2 Propostas de corresponsabilização dos prestadores de serviços financeiros pela 

cobrança do imposto: VAT Split Payment. 

 

As propostas de corresponsabilização dos prestadores de serviços financeiros pela 

cobrança do IVA ao redor do mundo funcionam sob mecanismos relativamente similares. 

Entretanto, a depender do foco da proposta, se voltada ao comércio local ou ao comércio 

internacional (cross-border), as dificuldades de implementação serão diferentes. 

A cobrança do IVA por meio de instituições financeiras ou de meios de pagamento 

funciona da seguinte forma: o IVA é coletado a cada operação comercial realizada por meio de 

pagamento eletrônico. O tributo é retido do valor total da compra e transferido diretamente para 

uma conta da autoridade tributária, enquanto o restante líquido da venda é transferido para a 

conta bancária do vendedor. 

O operador financeiro seria responsável por identificar o local de consumo (residência 

ou estabelecimento do comprador) e fazer uma divisão do pagamento (split payment). 

Esse sistema de retenção e cobrança do IVA no momento da operação comercial, usando 

a infraestrutura dos meios de pagamentos eletrônicos (VAT Split payment) pode ser feito de 

duas formas primordiais201: (1) por meio de contas segregadas e bloqueadas de IVA (blocked-

 
197 AINSWORTH, Richard et al. A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the 

EU’s 2017 Proposal. Tax Notes International, January 22, 2018, pp. 335-358. AINSWORTH, Richard; 

ALWOHAIBI, Mussad; CHEETAM, Mike. A high-Tech Proposal for the U.K and Saudi VATs: Fighting Fraud 

with Mini-Blockchains and VATCoins. Tax Notes International, nov. 2019.  
198 MÜLLER, Robert. Proposal for an automated Real-Time VAT Collection Mechanism in B2-Commerce using 

Blockchain Technology. International VAT Monitor, maio/jun. 2020, pp. 135-138. 
199 Disponível em: http://governance40.com/wp-content/uploads/2019/06/Blockchain-technology-and-its-

potential-in-taxes-2017-EN.pdf. Acesso em: 12 mar. 2022. 
200 SUMMITTO. Disponível em: https://summitto.com/. Acesso em: 10 fev. 2022. 
201 AINSWORTH, Richard; MADZHAROVA, Boryana. Real-time collection of the value-added tax: some 

business and Legal implications. SSRN Eletronic Journal, out. 2012. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S146708952100004X. Acesso em: 26 fev. 2022. 

http://governance40.com/wp-content/uploads/2019/06/Blockchain-technology-and-its-potential-in-taxes-2017-EN.pdf
http://governance40.com/wp-content/uploads/2019/06/Blockchain-technology-and-its-potential-in-taxes-2017-EN.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S146708952100004X
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VAT accounts) e (2) por um sistema de coleta de IVA em tempo real diretamente para as contas 

da administração tributária (Real-time VAT). 

a) Contas segregadas de IVA. 

Nesse modelo, quando o contribuinte realiza uma operação sujeita ao IVA, o montante 

do IVA pago pelo comprador é destinado a uma conta do vendedor, aberta exclusivamente para 

o recebimento e pagamento de IVA, tal qual representado pela figura seguinte. 

 

Figura 22 - Split de pagamento de IVA em contas segregadas 

 

Fonte: VGD202. 

 

O IVA não vai para uma conta privada do vendedor e, portanto, não há o risco de desvio 

de finalidade do IVA cobrado do consumidor. Algo similar ao que acontece com as contas 

segregadas das instituições de meio de pagamento, impostas pelo BACEN. 

Apesar de a retenção ser feita no momento da operação e destinada a uma conta 

segregada específica de IVA, que não pode ser usada para outros fins, o contribuinte ainda 

precisa preencher relatórios de restituição de IVA dos pagamentos que fez aos seus 

fornecedores e que eram sujeitos a IVA. E essa compensação é feita por períodos determinados 

na lei.  

Essas declarações, entretanto, vem pré-elaboradas por meio dos relatórios fornecidos 

pelas instituições financeiras sobre as contas de IVA à administração tributária.  

 
202 Disponível em: https://pl.vgd.eu/en/newsroom/news-split-payment-instead-the-reverse-charge-from-

november-1-2019/. Acesso em: 20 jan. 2021. 
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Esse modelo de contas segregadas de IVA foi debatido em 2010, quando a União 

Europeia lançou um projeto de reforma da cobrança de IVA, a fim de debater os aspectos mais 

problemáticos do processo atual203. 

Na União Europeia, são atualmente usuários dessa espécie de VAT Split payment com 

contas segregadas de IVA: Itália, Polônia e Romênia. 

Sobre o sistema de cobrança do IVA em contas segregadas, Ekaterina TARHOVA204, 

especialista em IVA, chefe do Comitê da União Europeia sobre IVA e ministra de Finanças da 

Bulgária, faz uma análise sobre a aplicação desse método de cobrança de IVA nos países 

supramencionados e em seu país, Bulgária, que adotou o sistema de contas segregadas de IVA 

no período de 2003 a 2007. 

Na Bulgária, o regime foi suspenso após quatro anos em operação por entenderem que 

os objetivos buscados não foram atendidos e que o custo de conformidade para contribuintes e 

administração tributária aumentaram, assim como houve críticas relacionadas a fluxo de caixa.  

O sistema se mostrou positivo no tocante à rapidez de devolução dos créditos de IVA e 

no combate à fraude do tipo MTIC (Missing trader). Entretanto, não evitou todos os tipos de 

fraude.  

Na Romênia, o sistema foi introduzido em 2017. Era obrigatório para operações B2B 

de contribuintes específicos que tinham dívidas de IVA acima de um determinado patamar ou 

que estavam sujeitos à processo de insolvência. Para os demais contribuintes, era um modelo 

opcional que garantia o desconto de 5% no imposto de renda. 

Entretanto, a União Europeia entendeu que o design do VAT split payment romeno 

violava o livre comércio e regras do bloco econômico, tendo sido mantido a partir de 2020 

apenas o sistema de retenção do IVA opcional, o qual não teve grande adesão dos contribuintes. 

Na Itália, o sistema é obrigatório, desde 2015, apenas nas operações de vendas para 

entes estatais, as vendas B2G205. O maior benefício do sistema para as empresas é a rapidez do 

 
203 AINSWORTH, Richard; MADZHAROVA, Boryana. Real-time collection of the value-added tax: some 

business and Legal implications. SSRN Eletronic Journal, out. 2012, p. 4. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S146708952100004X. Acesso em: 26 fev. 2022. 
204 TARHOVA, Ekaterina. Vat split payment – a tricky matter of aiming at the best design and combination. 

Financial Law Review, n. 21 (1), 2021. Disponível em: https://www.ejournals.eu/FLR/2021/Issue-1/art/19065. 

Acesso em: 27 fev. 2022. 
205 B2G (Business to governments). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S146708952100004X
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recebimento dos créditos de IVA. Em caso de excesso de crédito de IVA, estes podem ser 

compensados com outros tipos de tributos também.  

Na Itália, o saldo do regime se mostrou positivo tanto para a arrecadação e o custo de 

conformidade e os impactos no fluxo de caixa dos contribuintes foram minimizados pela rápida 

devolução/compensação dos créditos de IVA. A existência de um sistema obrigatório de notas 

fiscais eletrônicas (e-invoice) facilitou a implantação do regime no país. 

Na Polônia, o regime foi introduzido como opcional em 2018 e transformado em 

obrigatório em novembro de 2019. Aplica-se às operações B2B de mercadorias e serviços 

sensíveis a fraude. Antes do VAT Split payment, esses mesmos setores estavam sujeitos ao 

reverse charge mechanism, mas como esse sistema se mostrou insuficiente para conter as 

fraudes, optou-se pela adoção do split payment. 

Entre os incentivos para a adoção do novo regime de pagamento de IVA estavam: 

redução do período de devolução dos créditos de IVA, redução do IVA a pagar e redução de 

certas responsabilidades. Pelo pouco tempo em funcionamento como obrigatório, ainda não se 

tem muitos dados sobre os resultados do projeto no combate às fraudes de IVA. 

b) IVA coletado em tempo real pelos meios de pagamentos eletrônicos (VAT 

Split payment, Reténcion de IVA, Withholding VAT, Real time VAT). 

A outra espécie de coleta de IVA imputada aos meios de pagamento não requer a 

abertura de novas contas destinadas exclusivamente ao IVA.  

A retenção e cobrança do IVA é uma informação a mais a ser processada pela indústria 

de meios de pagamentos, que usa a própria infraestrutura de compensação financeira já 

existente para dividir o montante líquido da operação comercial e o tributo incidente entre o 

vendedor e a administração tributária. 
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Essa espécie de tributo retido já é uma realidade em países como Equador206, 

Argentina207, República Dominicana208 e Peru209, que adotam mecanismos similares.  

Utiliza-se a estrutura dos cartões de crédito e débito, assim como dos demais meios de 

pagamento eletrônicos para a retenção. A grande diferença dos regimes se dá no tocante aos 

montantes dos IVAs retidos, se total ou parcial.  

No relatório elaborado pela CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe) sobre boas práticas para reduzir a evasão do IVA em países da América Latina210, a 

retenção do IVA na fonte é indicada como uma prática eficiente a ser adotada.  

A retenção de IVA no pagamento, inclusive, permite que a administração tributária 

preste um outro serviço relevante para o contribuinte: a elaboração de declarações sobre os 

tributos a pagar e os créditos a restituir de IVA. 

É o caso do Chile, que conseguiu implantar uma declaração pré-elaborada de IVA, com 

base nas notas fiscais eletrônicas emitidas e com isso extinguir a necessidade do preenchimento 

por parte do contribuinte de livros fiscais e de formulários de pedido de retorno de crédito de 

IVA211.  

Na Europa, diante dos altos números de evasão de IVA, também já se discute há tempos 

a viabilidade de uma retenção do IVA por ocasião do pagamento. O projeto RT-VAT, Real-time 

VAT212 é um exemplo.  

 
206Resolución n. NAC-DGERCGC20-00000061. Disponível em: 

https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2021-03/1156769__202103042224268455.pdf. Acesso em: 10 

jan. 2022.  
207 Resolución General 4595/2019 AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Disponível em: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-4595-2019-329262. Acesso em: 10 jan. 

2022. E Resolución General AFIP n. 4622/2019. Disponível em: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-4622-2019-330938. Acesso em: 10 jan. 

2022. 
208 Retención del ITBIS en las Transacciones con Tarjeta de Débito/Crédito. Disponível em: 

https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/estudios/Documents/2017/Informe-Retenci%C3%B3n-por-Norma-08-

04.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022. 
209 Régimen de Retenciones del IGV Peru. Disponível em: https://www.gob.pe/7024-regimen-de-retenciones-del-

igv. Acesso em: 10 jan. 2022. Relatório VERTEX. Disponível em: 

https://www.vertexinc.com/sites/default/files/2018-12/Vertex_MindingtheVATGap.pdf. Acesso em: 10 jan. 

2022. 
210 E. González Mata, I. Romero Márquez y R. Padilla Pérez, Buenas prácticas aplicadas em países de América 

Latina para reducir la evásion por saldos a favor em el IVA (LC/MEX/TS. 2019/21), Ciudad de México, Comisión 

Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 2019.  
211 INTER-AMERICAN CENTER OF TAX ADMINISTRATION (CIAT). ICT as a Strategic Tool to Leapfrog 

the Efficiency of tax Administrations. Cidade do Panamá, 2020, pp.. 75-80. Disponível em: 

https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5696. Acesso em: 12 mar. 2022.  
212 O RT-VAT foi desenvolvido por Chris Williams, presidente de uma organização sem fins lucrativos, cujo 

objetivo era encontrar um método de cobrança do IVA mais condizente com o atual estágio da tecnologia e com 

o modo como os negócios são feitos na Economia Digital.  
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A União Europeia, inclusive, encomendou estudo sobre a viabilidade de aplicar a 

divisão de pagamento (split payment) como um método alternativo de cobrança de IVA no 

bloco econômico. 

A conclusão do estudo realizado pela Deloitte, no ano de 2017, foi no seguinte sentido: 

Os resultados da análise não encontraram fortes evidências de que os 

benefícios do pagamento parcelado superariam seus custos. [...] No entanto, a 

análise feita é altamente dependente da concepção específica das opções 

políticas [...] Portanto, um design diferente do mecanismo de pagamento 

parcelado (split payment) (por exemplo, escopo diferente ou escolhas 

tecnológicas) podem chegar a resultados consideravelmente diferentes213. 

(tradução nossa) 

 

A pesquisa entendeu que o mecanismo de split payment tem o potencial de reduzir ou 

mesmo extinguir algumas das fraudes mais danosas do IVA na Europa, como a do missing 

trader (MTIC) e a fraude carrossel214 nas operações transfronteiriças. 

Entretanto, concluiu que a nova proposta traria os seguintes impactos negativos: 

1) aumento dos custos de conformidade dos negócios; 

2) aumento dos custos administrativos das autoridades tributárias; 

3) impacto negativo no fluxo de caixa dos comerciantes e no capital de giro 

disponível, em razão da retenção do valor global do IVA incidente na venda e a 

restituição de créditos de IVA apenas em momento posterior. 

O estudo feito pela Deloitte sobre o VAT split payment, na Europa, é um importante 

alerta para os países que pretendam implantar sistema semelhante. No entanto, é preciso que se 

saiba analisar bem os dados que embasaram as conclusões do estudo, a fim de distinguir o que 

se aplica ou não ao Brasil.  

As conclusões do estudo se basearam: 

1) no estado da arte da tecnologia disponível até o momento (2017); 

2)  na estrutura das Administrações Tributárias dos distintos países componentes do 

bloco econômico,  

 
213 EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR TAXATION AND CUSTOMS UNION, 

Vandresse, B., Cilli, V., Walsh, C. et al. Analysis of the impact of the split payment mechanism as an 

alternative VAT collection method: final report. Publications Office, 2018. Disponível em: 

https://data.europa.eu/doi/10.2778/649636. Acesso em: 20 jun. 2020. 
214 Fraudes explicadas no capítulo 3.  
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3)  nas obrigações acessórias dos negócios europeus nos diversos países e  

4)  em uma análise teórica do VAT Split payment usando a infraestrutura dos meios de 

pagamento, já que não há nenhum modelo implantado de fato na Europa. 

As questões que devem ser feitas para aferir a aplicabilidade ou não da conclusão do 

estudo ao Brasil são 3, conforme se passa a explicar: 

1) Há similaridade fática entre os custos de conformidade europeus e 

brasileiros? Estão sujeitos a obrigações acessórias similares, como declarações fiscais e 

emissão de notas fiscais? 

Ao contrário do Brasil, a maioria absoluta da União Europeia ainda não possui sequer 

um sistema informatizado de emissão de notas fiscais e de declarações fiscais. No Brasil, a 

introdução do SPED, das NFes, NFCes e EFD ICMS IPI tornou o processo de declaração e 

reporte tributário um dos mais evoluídos do mundo, elogiado internacionalmente.  

Todo o custo de investimento que a Europa teria que fazer para tornar obrigatório os 

reportes fiscais eletrônicos e padronizar as administrações tributárias de 27 países-membros, 

integrando com os sistemas das empresas (contribuintes), já foi, em grande parte, feito no 

Brasil.  

O sistema tributário brasileiro, ao contrário do europeu, já tem o caminho pavimentado 

para a implantação de tecnologia de retenção de tributo em tempo real.  

Outra diferença crucial é que a União Europeia é composta por 27 países soberanos, 

com parlamentos e culturas diferentes, que precisariam aprovar esses investimentos e se adaptar 

ao novo sistema. O Brasil é um único país, e em matéria de reporte fiscal e emissão de 

documentos fiscais há uma certa padronização nacional. 

2) Há semelhança entre a estrutura da administração tributária do Brasil e a 

dos países europeus? 

A estrutura da administração tributária brasileira está muito à frente das administrações 

europeias em termos de modernização do reporte fiscal e de coleta de dados dos mais variados 

elos da cadeia de consumo, incluindo meios de pagamento e marketplaces.  

Certamente, o custo administrativo de adaptar a União Europeia para uma coleta de IVA 

em tempo real é muito maior que no Brasil. 
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3) Existem, atualmente, alternativas tecnológicas/operacionais que possam 

auxiliar a questão do fluxo de caixa dos comerciantes e a agilidade no recebimento dos 

créditos?  

A tecnologia evoluiu muito desde a data do estudo, feito em 2017. Para resolver a 

questão do fluxo de caixa dos comerciantes, existem alternativas tecnológicas/operacionais que 

serão abordadas em detalhes no próximo capítulo quando será avaliada a viabilidade do split de 

pagamento e da retenção tributária no Brasil.  

Após as respostas às perguntas formuladas, entende-se que a despeito das conclusões 

do estudo europeu, merece ser investigada a viabilidade desse instrumento de split de 

pagamento da tributação do consumo com as condições reais brasileiras. 

Outro estudo interessante para nortear as discussões e problemas que podem advir da 

implantação de uma retenção tributária do ICMS ou IVA que o substitua é a consulta pública 

efetuada pelo Reino Unido. 

Em março de 2017, o governo do Reino Unido abriu uma consulta pública215 sobre a 

viabilidade técnica de se coletar IVA em tempo real (VAT Split payment), usando a estrutura já 

existente de meios de pagamentos e depositando estes valores diretamente para a administração 

tributária inglesa. 

O foco da proposta era reduzir a evasão tributária no comércio online internacional, que 

chegou ao impressionante montante de 1,5 bilhão de libras não recolhidas a título de IVA em 

2015 e 2016. 

A economia digital trouxe conexão e intercâmbio de informações instantâneas sem 

precedentes. Hoje, é possível comprar praticamente tudo de diferentes países a apenas um 

clique de distância. Para esse novo ecossistema digital é necessário um modelo de tributação 

sobre o consumo eficiente e que se adapte a essas novas práticas de mercado. 

Entre as respostas obtidas pelo governo do Reino Unido, a maioria advindas de 

participantes da indústria de pagamentos e plataformas on-line, alguns problemas com a 

retenção de IVA por meio de cartões de crédito já existentes em outros países foram relatados. 

Entre eles: 

1) problemas de fluxo de caixa; 

 
215 Os documentos sobre a consulta pública estão disponíveis no site do governo em: 

https://www.gov.uk/government/consultations/alternative-method-of-vat-collection-split-payment. Acesso em: 

03 mar. 2022. 

https://www.gov.uk/government/consultations/alternative-method-of-vat-collection-split-payment
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2) custos de implementação e administração do sistema; 

3) custos de conformidade; 

4) eventual mudança de comportamento dos consumidores para formas de pagamento 

menos rastreáveis, como dinheiro vivo. 

Sobre a possibilidade de utilização da infraestrutura tecnológica da atual estrutura de 

pagamentos para a retenção do IVA, muitos respondentes mencionaram a importância de não 

focar a proposta de retenção tributária apenas no funcionamento dos cartões de crédito e débito, 

em razão da constante evolução das tecnologias de pagamento. 

Nos documentos que fizeram parte da consulta pública e na consolidação das respostas 

recebidas dos inúmeros participantes do mercado, alguns pontos de preocupação sobre a 

viabilidade do mecanismo surgiram: 

a) Quem é o melhor elo da cadeia de pagamentos para fazer a retenção do 

tributo? 

Na consulta britânica, o governo entendeu que no tocante ao esquema de cartões, o 

adquirente ou credenciador (merchant acquirer) seria o melhor elo para fazer a retenção, porque 

tem relação contratual com o vendedor e melhores condições de obter o IVA devido. 

Houve, no entanto, a proposta de uma espécie de back up, diante da impossibilidade de 

o adquirente ser o responsável pela retenção. Seria criada uma espécie de lista prévia junto à 

HMRC (Her Majesty Revenue and Customs) dos adquirentes que são agentes de retenção de 

IVA.  

Quando o emissor do cartão do consumidor recebesse um pedido de autorização de 

pagamento, ele consultaria a lista dos adquirentes/credenciadores cadastrados a fim de verificar 

se aquele adquirente solicitante estaria na lista ou não. Se estivesse, o emissor liberaria o valor 

da venda integral, cabendo ao credenciador a retenção do IVA antes do pagamento ao vendedor. 

Se o adquirente/credenciador não estivesse na lista, caberia ao emissor do cartão a retenção de 

um valor fixo de um sexto do valor da operação. 

O esquema ficou representado graficamente da seguinte forma: 
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Figura 23 - Esquema de retenção do IVA (VAT split payment) sugerido no Reino Unido 

 

Fonte: Site da HMRC216. 

 

Caso houvesse um marketplace envolvido na compra, caberia a ele a retenção do IVA, 

no seguinte formato: 

 

Figura 24 - Esquema de retenção do IVA (VAT split payment) quando houver marketplace, 

sugerido no Reino Unido 

 

Fonte: Site da HMRC217. 

 
216 Disponível em: Alternative method of VAT collection – split payment (publishing.service.gov.uk). Acesso em: 

12 mar. 2022. 
217 Ibid. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/687783/Alternative_method_of_VAT_collection___split_payment.pdf
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Em todo caso, há um consenso que a previsão de quem é um agente de retenção de 

tributos deve estar prevista em lei.  

b) Que valor de IVA deve ser retido? Total ou parcial? Quais as consequências 

dessas escolhas? 

Nas respostas à consulta pública inglesa, a maioria dos respondentes entendeu que um 

montante fixo a ser retido de IVA (flat rate) seria o ideal. Essa é a opção usada na Argentina.218 

Muitos apontaram ainda que nos demais países da América Latina, onde já há espécies de IVA 

retido nos meios de pagamento (withholding VAT), só há retenção parcial do IVA e o restante 

permanece de responsabilidade do vendedor o recolhimento, mediante encontro de contas 

periódico com o fisco.  

O governo do Reino Unido, entretanto, entende que um recolhimento apenas parcial do 

IVA não resolveria os problemas de não conformidade no comércio internacional e 

remanesceria a oportunidade de não pagamento do valor correto de IVA. 

Assim, a HMRC sugeriu três possibilidades de montantes a serem retidos, que fossem 

o mais próximo possível do montante total de IVA: 

1) Retenção de um valor fixo.  

Em todas as compras feitas por meio eletrônico, independentemente da natureza da 

operação, incidiria uma taxa padrão de 20% de IVA sobre o valor da operação. Uma taxa 

superior ao IVA que seria devido, caso o vendedor estrangeiro se registrasse e recolhesse o IVA 

segundo as normas do Reino Unido.  

2) Retenção de um valor percentual do tributo devido em cada operação, por 

setor econômico. 

Esse valor percentual pode considerar, por exemplo, uma média histórica do valor pago 

de IVA após a dedução de créditos de um determinado setor (serviços, comércio). Na República 

 
218 Resolución General 4595/2019 AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Disponível em: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-4595-2019-329262. Acesso em: 10 jan. 

2022. E Resolución General AFIP n. 4622/2019. Disponível em: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-4622-2019-330938. Acesso em: 10 jan. 

2022. 
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Dominicana, por exemplo, nas compras de mercadorias efetuadas com cartão de crédito ou 

débito há uma retenção de 30% do valor do IVA ou de 2% do valor total da transação219. 

3) Retenção de uma média por contribuinte equivalente à média de (IVA) 

recolhido pela empresa no ano anterior, a ser informada pelo próprio vendedor ao meio 

de pagamento, após chancela pela Administração Fiscal. 

Ao fim do ano, será feito o encontro de contas com o real valor devido. Opção cogitada 

pelo Reino Unido como uma das possíveis220, por entender ser justa e proporcional. O problema 

dessa opção é a dificuldade de generalizar uma regra para os agentes de retenção cumprirem. 

Os respondentes que participam da indústria de pagamentos e que seriam obrigados à 

retenção entendem que a opção mais difícil de viabilizar é a terceira e que ela não estaria em 

consonância com os princípios estabelecidos pela HMRC do Vat split payment, especialmente 

a simplicidade. A maioria prefere uma taxa fixa, pré-determinada. 

Já os participantes que são os atuais contribuintes de IVA e não estariam envolvidos na 

operacionalização da retenção, elegeram a opção 3 como a mais justa e com menor impacto no 

fluxo de caixa.  

c) Quem deve arcar com os custos de adaptação e manutenção dos sistemas 

financeiros para a retenção dos tributos?  

Nas respostas à consulta britânica, os participantes entenderam que os custos deveriam 

ser arcados pelo governo, até para que este fosse o dono e controlador da tecnologia.  

d) Dados necessários para o split payment. Como os operadores financeiros 

podem obtê-los? A quem compete fornecer o valor correto a ser retido e quais as 

consequências para o vendedor e para o operador financeiro em caso de retenção 

equivocada? 

Os participantes da consulta britânica entenderam que a responsabilidade de determinar 

o correto valor a ser retido deveria continuar a ser do vendedor e que não seria apropriado 

 
219 Retención del ITBIS en las Transacciones con Tarjeta de Débito/Crédito. Disponível em: 

https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/estudios/Documents/2017/Informe-Retenci%C3%B3n-por-Norma-08-

04.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022. 
220Alternative method of VAT collection – split payment – sumary of responses 7 November 2018. Disponível 

em: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/754209/Altern

ative_method_of_VAT_collection_summary_of_responses.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022. 
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transferir a responsabilidade dessa definição, tampouco eventual responsabilidade tributária 

subsidiária pela retenção equivocada. 

e) Em que momento do ciclo de pagamento a divisão do tributo e montante da 

venda deve ser feito? 

No Reino Unido, alguns entenderam que deveriam ser no POS (point of sale) no 

momento da compra e outros no momento do pagamento. Muitos participantes alegaram que 

quando as compras são feitas via marketplaces, que esses seriam os que reuniriam maiores 

informações para fazer o split de pagamentos. 

f) Em caso de cancelamento da venda ou desistência do consumidor após o 

pagamento, como operar a devolução do IVA já retido?  

O vendedor deve devolver o montante total da venda perante o consumidor, ainda que 

parte seja de IVA e já esteja nos cofres públicos? 

Alguns respondentes entenderam que o IVA deve ser devolvido diretamente pela 

HMRC ao consumidor. Outros sugeriram a devolução total do valor da operação pelo vendedor 

e o pedido de restituição do IVA à HMRC, juntamente com o pedido de restituição de eventuais 

créditos de IVA, com um pedido de prioridade, a fim de evitar grandes problemas de fluxo de 

caixa.  

Ao longo dos questionamentos, surgiram propostas de se aplicar uma taxa fixa de IVA 

a ser retido, que facilitaria a retenção, ainda que não resolvesse a situação tributária 

definitivamente. 

Sugeriu-se, ainda, a aplicação do regime apenas a alguns devedores recorrentes que 

fossem previamente identificados em lista fornecida pela administração tributária aos 

operadores financeiros.  

No sumário das respostas recebidas da audiência pública de 2018, o governo do Reino 

Unido221 expôs por qual razão entende que o foco de cobrança de IVA não deve ser apenas 

sobre os marketplaces, mas sim sobre a indústria de pagamento (p. 3): 

O modo como os bens e serviços são comprados on-line tem evoluído 

constantemente. Isso inclui os mecanismos por meio dos quais as pessoas 

pagam pelos produtos. Assim, uma solução holística e de longo prazo não 

deve focar apenas em marketplaces. Em uma economia futura, os 

 
221 Summary of Responses, November 2018. 
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consumidores podem comprar por estruturas que não são marketplaces, mas 

por meio de pagamentos alternativos222. (tradução nossa) 

 

Diante dos feedbacks recebidos, a administração tributária do Reino Unido (HMRC) 

decidiu por montar um grupo para explorar como governo e a indústria de pagamentos podem 

trabalhar em cooperação para desenhar um sistema efetivo de recolhimento do IVA, com o 

modelo devido de remuneração.  

O modelo deve buscar se afastar o mínimo possível do modelo principal de negócio da 

indústria de pagamentos. Serão envolvidos ainda no projeto os órgãos reguladores financeiros 

locais.  

Para a administração tributária do Reino Unido, os princípios ou valores que devem ser 

buscados na construção dessa alternativa de cobrança via split payment são: 

1) ser mais eficiente para os contribuintes e para a administração tributária; 

2) deve ser integrado ao ciclo de pagamento já existente e ser movida por 

tecnologia; 

3) deve ser simples para o vendedor; 

4) ser invisível para o consumidor; 

5) tornar o sistema viável economicamente para ser criado e mantido. 

Por fim, cabe citar ainda entre as pesquisas internacionais que estudam a viabilidade da 

cobrança de tributos sobre o consumo do tipo IVA, por meio das infraestruturas de meios de 

pagamento, os trabalhos do professor da África do Sul, S. P. Van ZYL223 e da professora belga 

e membro da comissão de experts em IVA do Parlamento europeu, Marie LAMENSCH224.  

 
222 No original: The nature of how goods and services are bought online is constantly evolving. […]Therefore, the 

government believes that any holistic, long-term solution cannot focus solely on online marketplaces. It must take 

account of a future economy in which many consumers can buy through non-marketplace channels using evolving, 

alternative payment methods (p. 3). Disponível em: Alternative method of VAT collection - split payment: 

summary of responses (publishing.service.gov.uk). Acesso em: 10 jan. 2022. 
223 VAN ZYL, S. P. The collection of value added tax on online cross-border trade in digital goods, 2013; VAN 

ZYL,  S. P.; SCHULZE, WG. The collection of value added tax on cross-border digital trade – part. 2: VAT 

collection by banks. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, v. 47, n. 3, 

November 2014. Disponível em: https://www.jstor.org.br/stabele/43894813. Acesso em: 10 jan. 2022. 
224 LAMENSCH, Marie. Is There Any Future for the Vendor Collection Model in the 21st Century Economy? In: 

International VAT Monitor, v. 27, n. 3, 2016. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/754209/Alternative_method_of_VAT_collection_summary_of_responses.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/754209/Alternative_method_of_VAT_collection_summary_of_responses.pdf
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O professor na África do Sul, Van Zyl, abordou em seu trabalho de doutorado225 a 

viabilidade de cobrança de IVA no comércio internacional eletrônico, por meio dos bancos e 

operadores financeiros.  

A busca por alternativas de cobrança do IVA no e-commerce internacional surge da 

constatação da insustentabilidade e ineficiência dos atuais mecanismos, como o reverse charge 

mechanism e a necessidade de registro dos vendedores internacionais como contribuintes de 

IVA em todos os países com os quais tenham negócios.  

Segundo o autor, as conclusões da OCDE de inviabilidade do modelo de utilização dos 

operadores financeiros para cobrança do IVA no comércio internacional decorriam de três 

principais fatores: (a) resistência e objeções das instituições financeiras; (b) problemas de 

privacidade que poderiam surgir no relacionamento entre bancos e clientes quando a proposta 

foi feita e (c) percepções desatualizadas, incompatíveis com o atual potencial da tecnologia. 

Dentre os benefícios de um sistema de cobrança do IVA no e-commerce internacional 

que seja realizado por meio das instituições financeiras, Van Zyl aponta a maior facilidade de 

identificação e localização do consumidor. 

O IVA, em regra, é regido pelo princípio de destino, razão pela qual a identificação do 

local de consumo é de fundamental importância para definição das regras aplicáveis à operação 

em termos de recolhimento do IVA.  

Em um cenário de comércio digital internacional e de bens intangíveis, identificar o 

consumidor não é algo banal e requer diligências por parte dos vendedores, já que é possível 

compras com anonimato por meio da internet.  

Os operadores financeiros, entretanto, responsáveis pela intermediação financeira da 

operação conhecem o consumidor com quem tem relações comerciais, já que não é possível o 

anonimato nessa relação. 

É o princípio do “conheça seu cliente”, KYC (know-your-customer), que obriga as 

instituições financeiras a guardarem registros de identificação e localização dos seus clientes, a 

 
225 VAN ZYL, S. P. The collection of value added tax on online cross-border trade in digital goods, 2013. 

Disponível em: thesis_van zyl_sp.pdf;sequence=1 (unisa.ac.za). Acesso em: 20 jan. 2022. 

https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/13089/thesis_van%20zyl_sp.pdf;sequence=1
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fim de evitar crimes financeiros e terrorismo. Instituições financeiras são proibidas de manter 

contas anônimas226.  

Pode-se concluir, portanto, que os operadores financeiros estão mais bem-equipados que 

os vendedores para identificar e localizar o consumidor, especialmente no comércio digital 

internacional.  

Essa dificuldade de identificação dos consumidores por parte dos vendedores no 

comércio digital também é abordada, em alguns artigos227, por Marie Lamensch. 

Entende a autora que os mecanismos atuais usados pela União Europeia, como o 

“reverse charge” e o “one-stop-shop” não são suficientes para aliviar os custos de 

conformidade dos vendedores internacionais e tampouco evitar a sonegação do IVA no 

comércio digital internacional.  

Outro problema relatado na identificação de consumidores pelas plataformas de 

comércio internacional ocorre quando a intermediação financeira não ocorre por meio do 

vendedor, mas sim por terceiros, como os meios de pagamento.  

Segundo a autora, as recomendações da OCDE são de que a viabilidade da cobrança dos 

impostos sobre consumo na era do comércio digital passarão por utilizar das mesmas 

tecnologias e modelos de negócios usados pelas empresas. 

A implementação bem-sucedida de um modelo viável de cobrança de 

impostos sobre o consumo exigirá o aproveitamento das mesmas tecnologias 

que as empresas estão adotando para suas iniciativas de comércio eletrônico. 

Inerente a isso está a necessidade de vincular os mecanismos de cobrança com 

os modelos de negócios subjacentes para maximizar o retorno do investimento 

necessário para as empresas e o governo228. (tradução livre da autora) 

 

 
226 FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF). International Standards on combating Money laudering 

and the financing of terrorism and proliferation: the FATDF Recommendations, 2021, p. 15, item D10, 

costumer due diligence. Disponível em: https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf. Acesso em: 28 

fev. 2002. 
227 LAMENSCH, Marie. Is There Any Future for the Vendor Collection Model in the 21st Century Economy?. In: 

International VAT Monitor, v. 27, n. 3, 2016; LAMENSCH, Marie; SARASWAT, M. From Clicks to 

Compliance: A Data Conduit to Collect VAT. In: International VAT Monitor, v. 28, n. 5, 2017; LAMENSCH, 

Marie. Are ‘reverse charging’ and the ‘one-stop-scheme’ efficient ways to collect VAT on digital supplies? World 

Journal of VAT/GST LAW, v. 1 issue 1, 2012. 
228 No original: Successfully implementing a viable consumption tax collection model will require harnessing of 

the same Technologies that businesses are adopting for their electronic commerce initiatives. Inherent in this is the 

need to link collection mechanisms with the underlying business models to maximise the return on the necessary 

investment for coth business and government. OCDE. Taxation and Electronic Commerce, implementing the 

Ottawa taxation framework conditions, 2001, p. 190. Disponível em: 

https://www.oecd.org/tax/consumption/Taxation%20and%20eCommerce%202001.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022. 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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Por essa razão, sugere a professora a investigação de meios de cobrança de IVA que 

utilizem da tecnologia já existente dos meios de pagamentos e das informações KYC (know-

your-customer) das instituições financeiras.  

Sugere, então, duas possibilidades a serem exploradas para cobrança do IVA no 

comércio internacional digital: 1) a atuação das instituições financeiras como agentes coletores 

de impostos e 2) disponibilização das informações KYC (know-your-customer) aos vendedores. 

No tocante à primeira proposta, como observa Lamensch, o pagamento por meios 

eletrônicos é condição fundamental do e-commerce. Sugere, então, uma integração entre os 

softwares das empresas vendedoras e das empresas de meio de pagamento.  

O valor do IVA a ser retido seria calculado de acordo com o valor da venda, introduzido 

no sistema pelo vendedor e a localização do consumidor, fornecida pelo meio de pagamento.  

As alíquotas aplicáveis seriam obtidas via sistema, conforme dados previamente 

inseridos. Para esse cálculo do imposto ser viável, é necessário que haja uma facilidade de 

identificação da alíquota devida. No caso do exemplo dado pela autora, o comércio 

internacional de bens e serviços digitais para União Europeia deve ter uma alíquota padrão, 

segundo Diretiva Europeia do IVA (LAMENSCH, 2012, p. 15).  

O consumidor faria um só pagamento e caberia à instituição financeira a divisão dos 

valores do tributo e do montante líquido ao vendedor. Ressalta a professora belga que essa não 

seria a primeira vez que instituições financeiras são obrigadas à retenção de tributos. Além do 

mais, os custos de adaptação do sistema não seriam grandes, porque são baseados em dados 

que já são coletados nessas operações.  

Outras vantagens apontadas são as de que: 

1) os sistemas bancários já investem em segurança de seus sistemas e a união de esforços 

entre governo e empresas para assegurar essa segurança seria algo benéfico;  

2) existem menos bancos que vendedores para serem fiscalizados, o que pode reduzir os 

custos de operacionalização do sistema; 

3) os bancos, ao contrário dos vendedores, não têm interesse em esconder ou subdeclarar 

os valores as transações comerciais por questões tributárias (impostos de consumo e de 

importação); 

4) evitam-se as fraudes e a apropriação indébita do tributo, porque os vendedores não têm 

acesso ao IVA cobrado e os créditos das compras anteriores (VAT refunds) só são 

concedidos se o pagamento tiver sido de fato feito. 
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Na segunda proposta, as informações das instituições financeiras seriam compartilhadas 

com os vendedores para que estes continuassem responsáveis pelo recolhimento. A 

desvantagem dessa proposta é que não evita a apropriação indébita do tributo e pode existir 

problemas de privacidade e proteção de dados, haja vista as legislações gerais de proteção de 

dados de cada país.  

Em outro artigo229, Lamensch conclui que o modelo de recolhimento do IVA por meio 

dos vendedores não é mais compatível com a economia globalizada do século 21. Ressalta que 

o modelo tradicional de cobrança tem incrementado de forma proibitiva os custos de 

conformidade dos negócios e, ainda assim, não tem repercutido em maior eficiência 

arrecadatória. Modelos que utilizem de novas tecnologias e permitam o recolhimento 

automatizado do tributo devem ser explorados. 

Ressalta como dificuldade inerente à cobrança do IVA no comércio internacional, a 

ausência de enforcement necessário do país a quem é devido o IVA (princípio de destino) sobre 

o vendedor situado em outro país. Destaca que na tributação direta da renda, os países 

visualizando essas dificuldades, começaram a instituir retenções dos tributos na fonte para 

contribuintes não residentes. 

A retenção de IVA pelos agentes financeiros, especialmente no comércio internacional, 

possibilita a atribuição de valor correto às mercadorias, sem a subvalorização comum da 

autodeclaração do vendedor, com o fim exclusivo de reduzir imposto de importação, imposto 

sobre consumo (IVA) e outros incidentes no comércio internacional. 

Esse novo modelo de cobrança permitiria a redução de agentes de alfândega necessários, 

especialmente considerando a inviabilidade de fiscalização de todo comércio on-line 

internacional. 

Outra vantagem do recolhimento tributário pelos operadores financeiros apontada por 

Van Zyl é a da maior rapidez na devolução de créditos de IVA. 

Entre as dificuldades de implementação de uma retenção do IVA pelos operadores 

financeiros, os estudos de Van Zyl indicaram a complexidade de identificação das alíquotas a 

serem retidas. 

 
229 LAMENSCH, Marie. Is There Any Future for the Vendor Collection Model in the 21st Century Economy?. In: 

International VAT Monitor, v. 27, n. 3, 2016. 
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Os operadores financeiros podem identificar melhor o aspecto espacial do IVA e o 

sujeito ativo. Entretanto, eles não estão equipados para calcular o aspecto quantitativo do IVA, 

que requer o conhecimento da base de cálculo e da alíquota. 

A base de cálculo é fácil obter. As alíquotas aplicáveis, entretanto, dependem de 

conhecimento da legislação tributária e do status do vendedor perante a administração 

tributária. Em jurisdições em que há inúmeras alíquotas, os operadores financeiros teriam 

problemas de identificação.  

Sugere, assim, a possibilidade de uma classificação internacional dos produtos230 e das 

alíquotas aplicáveis. Essa medida requer, entretanto, grande cooperação internacional. Outra 

possibilidade aventada é a de que a responsabilidade pela definição da alíquota seja do próprio 

vendedor, de modo que eventual fornecimento de informações falsas ao operador financeiro 

seria de inteira responsabilidade do vendedor.  

Outro problema a ser enfrentado diz respeito aos custos de adaptação dos sistemas 

financeiros a essa cobrança de IVA. VAN ZYL (2013, p. 326-328)231, citando outros estudiosos 

sobre o tema, entende que os operadores financeiros certamente não incorporarão esses custos 

sem repassá-los de algum modo para os clientes, da mesma forma como os vendedores sempre 

fizeram, embutindo no preço das mercadorias seus custos administrativos. 

Assim, sugere a permissão da cobrança de uma taxa por operação, por parte dos 

operadores financeiros, a fim de custear essa estrutura. O pagamento deve ter correlação com 

os custos efetivamente incorridos, como caráter compensatório.  

Apresentadas as propostas de reforma do IVA estudadas ao redor do mundo e diante do 

diagnóstico da tributação sobre o consumo brasileira feito no capítulo 3, passa-se no capítulo 

seguinte a abordar a viabilidade da implementação dessas novas formas de cobrança e 

fiscalização ao Brasil. A análise terá como base a realidade fática e legislativa do ambiente 

institucional brasileiro. 

  

 
230 Como já existe no Sistema Harmonizado de Bruxelas. Disponível em 

https://www.io.gov.mo/pt/legis/int/rec/660. Acesso em: 20 ago. 2022. 
231 VAN ZYL, S. P. The collection of value added tax on online cross-border trade in digital goods, 2013. 

Disponível em: thesis_van zyl_sp.pdf;sequence=1 (unisa.ac.za). Acesso em: 10 jan. 2021. 

https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/13089/thesis_van%20zyl_sp.pdf;sequence=1
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6 DESAFIOS E POTENCIALIDADES DO BRASIL PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DE UMA TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO NA ERA DIGITAL 

 

6.1 AS PROPOSTAS INTERNACIONAIS DE REFORMA DO IVA E A 

REALIDADE BRASILEIRA. A ESCOLHA PELA RETENÇÃO DO TRIBUTO 

PELOS MEIOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICOS (SPLIT PAYMENT). O 

PORQUÊ DA ESCOLHA 

 

Dwayne Spradlin, cofundador da Innocentive, uma plataforma responsável por 

mobilizar o poder das multidões (crowdsourcing) para resolver problemas complexos de 

empresas ou organizações, através de desafios remunerados, escreveu um artigo intitulado: 

“Are you solving the right problem?” (Você está resolvendo o problema certo?), publicado 

na Harvard Business Review232. 

Nesse artigo, ele relata toda a sua experiência de anos de consultoria de resolução de 

problemas complexos prestada às mais diversas organizações e conclui que “o rigor com o 

qual um problema é definido é o fator mais importante para a descoberta de uma solução 

adequada”. 

Ao longo deste trabalho, procurou-se traçar um panorama amplo dos problemas que 

envolvem a tributação sobre o consumo no Brasil e no mundo, mais especificamente no tocante 

aos impostos do tipo valor agregado (IVA), como o ICMS. 

Diante desse diagnóstico, entendeu-se que um dos problemas principais da tributação 

de valor agregado é o método do crédito fiscal e todos os processos de conformidade, 

fiscalização e cobrança criados em torno dele, conforme item 3.5 desse trabalho. 

Do método de crédito fiscal decorrem os problemas de: 

1) excessivos custos de conformidade e fiscalização do ICMS; 

 
232 SPRADLIN, Dwayne. Are you solving the right problem? Harvard Business Review, set. 2012. Disponível 

em: 

https://surgicalinnovation.weebly.com/uploads/9/4/4/2/94420591/hbr__are_you_solving_the_right_problem_.pd

f. Acesso em: 04 mar. 2022. 

https://surgicalinnovation.weebly.com/uploads/9/4/4/2/94420591/hbr__are_you_solving_the_right_problem_.pdf
https://surgicalinnovation.weebly.com/uploads/9/4/4/2/94420591/hbr__are_you_solving_the_right_problem_.pdf
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2) altos índices de evasão e fraude, como as empresas de fachada, criadas para 

geração de créditos fictícios de ICMS (vulgarmente denominadas empresas 

“noteiras”)  

3)  apropriação indébita tributária (Lei 8.137/90, art. 2°, inciso II); 

4) excessiva dependência do Judiciário com o congestionado e caro sistema de 

execução fiscal para cobrança dos créditos tributários; 

5) violações à livre concorrência; 

6) estímulo ao inadimplemento do tributo, em face da baixa probabilidade de 

punição tributária e penal. 

Por isso, dentre as propostas de mudanças na forma de cobrança do imposto de valor 

agregado (IVA), aquelas que estipulam a possibilidade de incumbir os intermediadores 

financeiros das operações comerciais da retenção do tributo são as que interessam diretamente 

a este trabalho.  

A parte comum aos modelos de negócios da era digital, seja de tangíveis ou intangíveis, 

bens ou serviços, online ou offline é o pagamento. Essa variável deve ser, portanto, o foco do 

redesenho do processo da tributação sobre o consumo, para adoção da tática do follow the 

Money (siga o dinheiro). 

A necessária reestruturação do modelo de cobrança dos tributos sobre consumo na era 

digital não é uma questão de “se”, mas sim de “quando”. A prova disso está nas várias propostas 

mundiais de mudanças ao processo tradicional de cobrança do IVA, dada sua ineficiência.  

Em breves linhas, será explicado o porquê da escolha por esse método em detrimento 

de outros possíveis, como a retenção via marketplaces ou a implantação de sistemas em 

blockchain.  

 

6.1.1 Retenção via marketplaces versus retenção via operadores financeiros 

 

A retenção tributária do IVA via marketplace é uma opção mais interessante que o 

método de cobrança tradicional do IVA e recomendada pela OCDE, no tocante aos desafios da 

economia digital. Entretanto, o foco das propostas de reforma do IVA na OCDE são operações 

realizadas via e-commerce internacional.  
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No Brasil, a evasão e as fraudes do ICMS não são concentradas apenas no comércio 

internacional. Em verdade, os maiores problemas são domésticos. Igualmente, a inadimplência 

contumaz e os esquemas de empresas de notas frias são muito comuns em comércios 

tradicionais offline, como atacado, varejo e vendas de combustível, e não apenas no comércio 

online.  

Uma solução que contemplasse apenas as vendas por e-commerce não resolveria os 

maiores problemas da tributação sobre consumo brasileira e ainda criaria desigualdades entre 

os nichos online e offline, o que não é recomendável pela OCDE, conforme conferência de 

Ottawa, em 1998233, que preconizou a neutralidade como um princípio da tributação do 

comércio eletrônico.  

Conforme bem observado pela HMRC (administração tributária do Reino Unido) na 

consulta feita sobre o VAT Split Payment, os mecanismos pelos quais as mercadorias são 

compradas estão em constante evolução e os próprios marketplaces operam de formas muito 

diversificadas, de modo que focar na retenção apenas por essas plataformas pode ser uma 

solução que não resista ao longo prazo e a uma análise mais holística do problema. 

Ainda existe muita confusão conceitual sobre o que seria um marketplace, dada a 

imensidão de modelos de negócios existentes nas plataformas virtuais. Muitos doutrinadores 

insistem em reduzir esse fenômeno mundial a um mero intermediador, como um shopping 

virtual. Exemplo dessa variedade de modelos de negócios pode ser encontrada no quadro 

resumo feito por Luísa Grandes234, em sua dissertação de mestrado sobre marketplaces na 

FGV/EAESP: 

 

 

 

 

 

 

 
233 Disponível em: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdforumonelectroniccommerce.htm. Acesso em: 10 jan. 

2022. 
234 GRANDES, Luisa Ancona. Relacionamento no varejo eletrônico: um estudo de caso do marketplace e seus 

parceiros.  Dissertação (Mestrado em gestão internacional), FGV-EAESP, 2013. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/11022. Acesso em: 10 fev. 2022. 
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Figura 25 - Modelos de oferta no e-commerce 

 

Fonte: Grandes (2013)235. 

 

GRANDES (2013) destaca a característica fundamental que diferencia um marketplace 

de um simples shopping virtual ou de um mero intermediador. 

A diferença deste modelo para os demais agregadores está no conceito de one- 

stop-shop, ou seja, concentra as operações e a experiência de compra, desde a 

busca até o checkout, numa mesma plataforma. O marketplace não redireciona 

os consumidores ao site de terceiros, e por concentrar toda a experiência na 

sua plataforma, o consumidor torna-se um cliente do marketplace, já que é 

com ele que se relaciona diretamente, mesmo que o lojista terceiro realize a 

entrega do produto236. 

 

Fica claro que argumentos que tentam explicar e sintetizar o marketplace como meros 

intermediadores ignoram a complexidade e a variedade de modelos de negócios existentes, com 

o fim de padronizar algo para fins tributários. É a tentativa contínua do doutrinador tributário 

de adaptar a realidade fluida da economia atual a modelos comerciais da época do Constituinte 

de 88 ou a épocas ainda mais longínquas. 

 
235 GRANDES, Luisa Ancona. Relacionamento no varejo eletrônico: um estudo de caso do marketplace e seus 

parceiros.  Dissertação (Mestrado em gestão internacional), FGV-EAESP, 2013. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/11022. Acesso em: 10 fev. 2022. 
236 Ibid. 
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A responsabilidade do marketplace com os produtos vendidos por meio de sua 

plataforma é, além de jurídica, reputacional. O negócio do marketplace é também venda de 

confiança. É do interesse da plataforma que o consumidor se sinta seguro em consumir de um 

terceiro desconhecido, porque sabe que se algo der errado terá a plataforma como 

intermediadora da solução. Se este apoio não existir, perdem os dois: seller e plataforma.  

Por essa variedade de modelos de plataformas de e-commerce que se entende que a 

responsabilidade de retenção deve focar naquilo que elas têm em comum: o pagamento. Todas 

as instituições de meio de pagamento devem seguir regras uniformizadoras do BACEN de 

liquidação financeira, o que facilita o regramento da retenção. 

Além disso, conforme abordado no capítulo 4, os marketplaces no Brasil, por 

determinação do BACEN, são equiparados aos subcredenciadores, quando operam volumes 

negociais altos, o que abrange a maior parte dos grandes marketplaces, visto que se trata de um 

mercado concentrado. Assim, na prática, toda intermediação financeira desses marketplaces é 

feita pelos meios de pagamentos e passa pela liquidação centralizada via CIP.  

Ou seja, a retenção por operadores financeiros é mais abrangente que a retenção via 

marketplace, porque pretende resolver o problema da cobrança do ICMS no comércio online e 

offline e reduzir a dependência atual de sobreutilização do Judiciário para cobrança de créditos 

tributários, ainda que sem nenhuma discussão jurídica envolvida. 

 

6.1.2 Blockchain versus retenção via operadores financeiros 

 

A utilização de blockchain atrelada a smart contracts tem a potencialidade de evitar a 

necessidade de checagem de notas fiscais para crédito do IVA (invoice matching) e automatizar 

a cobrança da tributação sobre o consumo. 

Por essa razão, provavelmente, muito em breve, todos os países do mundo terão que 

estudar essa nova tecnologia. A confiança distribuída provida pelo blockchain é o futuro e já 

começa a ser usada por muitos modelos de negócios e pela Administração Pública, como 

mencionado no item 5.2.1. 

Por ora, considerando o atual estágio do Brasil, que já possui um sistema fiscal de 

reporte eletrônico e em tempo real com as notas fiscais eletrônicas e considerando o moderno 

sistema bancário brasileiro, entende-se que o custo de trocar todo o sistema por um sistema em 
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blockchain é muito alto e poderia encontrar resistência da administração pública e dos 

empresários. 

Em contrapartida, a retenção tributária via estrutura dos meios de pagamentos 

centralizados na CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) já teria um caminho mais maduro, 

que exigiria menores esforços, menos custos e provavelmente traria bons resultados. 

Existem, certamente, óbices e dificuldades, assim como potencialidades e benefícios. 

Uma vez habilitada a estrutura de pagamentos para retenção de tributos sobre o consumo, outros 

tributos conexos poderão ser retidos, como os do simples nacional, por exemplo. 

A ideia do presente capítulo é estruturar as dificuldades e óbices encontrados, a fim de 

identificar se são problemas jurídicos, tecnológicos, operacionais ou políticos. Ao definir a 

natureza desses problemas, pode-se endereçar melhor a resolução aos especialistas de cada área 

ou até mesmo ao crowdsourcing, que permite a solução de problemas complexos via inovação 

aberta. 

 

6.2 LIMITES E DESAFIOS DA OPÇÃO ESCOLHIDA. ADAPTAÇÕES 

NECESSÁRIAS. 

 

Por óbvio, a proposta de retenção dos tributos sobre consumo por ocasião do pagamento, 

utilizando a infraestrutura já existente dos meios de pagamento, não resolverá todos os 

problemas apontados no capítulo 3, mas pode resolver alguns dos problemas mais graves. 

A fim de verificar a viabilidade da proposta no Brasil, serão analisadas as objeções e 

críticas levantadas em outros países que já implementaram ou estudaram a viabilidade de um 

split payment do IVA, em especial a consulta pública feita no Reino Unido, por ter contado 

com a perspectiva de vários segmentos da economia. 

Serão igualmente levantados desafios tipicamente brasileiros relacionados ao ambiente 

institucional do país.  

 

6.2.1 Valor do tributo a ser retido, fluxo de caixa e restituição do crédito 
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Conforme visto no capítulo 5, na consulta pública feita pelo Reino Unido sobre a adoção 

de um VAT split payment por meios dos operadores financeiros, um dos itens mais polêmicos 

e que gerou mais dúvidas foi a definição de qual valor do IVA deveria ser retido, se integral 

ou parcial e baseado em quais critérios.  

A definição dessa questão está intrinsecamente ligada a duas outras igualmente 

relevantes (fluxo de caixa e restituição do crédito) e que certamente surgirão no debate 

brasileiro. Serão analisadas em seguida algumas opções possíveis no Brasil e suas 

consequências. 

A) Retenção do ICMS total, conforme valor destacado na nota fiscal. 

A crítica mais comum dos contribuintes ao regime de retenção do ICMS por ocasião do 

pagamento, que pode ser antevista no Brasil, é a de que se for retido o valor do ICMS constante 

da nota fiscal, o Estado estaria retendo mais tributo que o devido. 

Essa objeção de cunho jurídico é relacionada à interpretação do princípio da não 

cumulatividade do ICMS no Brasil, previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal. 

Como explicado no item 2.2, a nomenclatura imposto de valor agregado é usada pela 

doutrina de forma genérica e acaba por abarcar uma variedade de tributos não cumulativos, cuja 

forma de apuração permite que a cada etapa da cadeia produtiva o tributo incidente sobre a 

operação seja apenas sobre o valor agregado naquela etapa ou algo muito próximo disso. 

Tecnicamente falando, só seria tributo sobre valor agregado aquele que, de fato, apenas 

tributasse o valor agregado, mediante o método da adição (conforme explicação detalhada no 

item 2.2). 

Entretanto, o ICMS, assim como a maioria dos tributos sobre consumo do mundo, ora 

denominados IVA (imposto de valor agregado), ora imposto sobre bens e serviços, como o GST 

(Goods and services tax), não são impostos de valor agregado, em termos técnicos, pois se 

utilizam do método da subtração indireta, também conhecido como imposto contra imposto, 

para definição do valor do tributo a pagar.  

No método de apuração imposto contra imposto, o tributo não cumulativo incide sobre 

o valor total da operação. Esta é a base de cálculo legal do ICMS, conforme pode ser visto 

no art. 13 da Lei Complementar n. 87/96, que rege o ICMS. 
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Permite-se, porém, que, periodicamente, o contribuinte ou prestador de serviços sujeitos 

ao ICMS, deduzam do montante de ICMS a pagar os eventuais créditos de ICMS que tenham 

de suas aquisições anteriores tributadas com ICMS e que tenham previsão de dedução na lei. 

Assim, eventual retenção do valor total de ICMS incidente na operação e destacado na 

nota fiscal não seria equivocado do ponto de vista jurídico, pois esta é a base de cálculo legal.  

Um argumento que reforça essa afirmação pode ser constatado no julgamento da 

denominada do Recurso Extraordinário n. 574.706, em que o Supremo Tribunal Federal julgou 

a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins, sob o argumento de que, por ser receita 

de terceiro (Estado), não integraria o conceito de faturamento das empresas e, portanto, deveria 

ser excluído da base de cálculo de PIS/Cofins. 

Por ocasião dos embargos de declaração opostos pela União Federal, foi debatido o 

valor de ICMS que deveria ser abatido do faturamento, se o valor incidente sobre o total da 

operação e destacado na nota fiscal ou o valor efetivamente pago/recolhido pelo contribuinte 

após a dedução dos créditos de ICMS existentes.  

O argumento principal da União era de que parte do ICMS destacado na nota fiscal se 

convertia, sim, em faturamento, porque apenas a diferença entre o valor do ICMS destacado na 

nota fiscal e os créditos de ICMS do contribuinte iam para o Estado a título de ICMS devido 

especificamente por este contribuinte.  

Os contribuintes, por sua vez, ancorados em pareceres e defesas de tributaristas, como, 

por exemplo, Heleno Torres e José Eduardo Soares de Melo237, defenderam que o ICMS a 

ser abatido só poderia ser um: o destacado em nota, pois este é o tributo incidente na 

operação, conforme art. 13 da Lei Complementar n. 87/96. 

Em artigo sobre o tema, Heleno Taveira Torres238 assim dispôs: 

A Lei Complementar n. 87/96, no seu art. 23, condiciona o direito ao crédito 

à idoneidade da documentação, escrituração nos prazos e condições da 

legislação. Só há um ICMS devido na operação, que é o destacado na nota 

fiscal.  

O “ICMS devido” não passa de uma ficção que não guarda relação com 

o fato gerador do ICMS e sua base de cálculo, pois o contribuinte pode, em 

 
237 “No caso específico do ICMS, a base de cálculo deve representar a quantificação compreendida na ‘operação 

mercantil’, e na ‘prestação de serviços de transporte interestadual/intermunicipal, e de comunicação’, ou seja, ‘o 

preço das mercadorias e dos serviços”. MELO, José Eduardo Soares de Melo. ICMS: Teoria e Prática. 2. ed. São 

Paulo: Dialética, 1996, p. 125. 
238 TORRES, Heleno Taveira, A saga do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, em consultor jurídico de 

05/09/2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/consultor-tributario-saga-icms-base-

calculo-piscofins. Acesso em: 06 mar. 2022. 

https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/consultor-tributario-saga-icms-base-calculo-piscofins
https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/consultor-tributario-saga-icms-base-calculo-piscofins
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razão de sua operação, acumular créditos de ICMS e não ter débitos 

suficientes para utilizar todos os créditos.  

[...] 

Por isso, somente o “ICMS destacado” pode ser assumido como medida 

segura para a referida exclusão, nos termos do art. 13, § 1º, I, da Lei 

Complementar n. 87/96. O valor do ICMS efetivamente recolhido não possui 

estes atributos, na medida que é influenciado pelo acúmulo de créditos ao 

longo da cadeia. (grifo nosso) 

 

A dedução do ICMS destacado em nota fiscal, incidente sobre o valor total da operação, 

foi a posição aceita pelo STF, com os votos vencidos dos Excelentíssimos Ministros Nunes 

Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.  

Trechos do voto da Exma. Relatora, Min. Carmen Lúcia239, citando lição de Roque 

Carrazza, deixam claro essa conclusão: 

O tributarista Roque Antonio Carrazza escreveu sobre a compensação: 

“[...] Vai daí que, juridicamente, o ICMS não é um imposto sobre o valor 

agregado [...] que grava o valor total da operação. 

[...] 

Enfatize-se que o ICMS incide sobre todo o valor da operação, pelo que o 

regime de compensação importa na circunstância de, em algum momento da 

cadeia de operações, somente haver saldo a pagar do tributo se a venda for 

realizada em montante superior ao da aquisição e na medida dessa mais valia, 

ou seja, é indeterminável até se efetivar a operação, afastando-se, pois, da 

composição do custo, devendo ser excluído da base de cálculo da contribuição 

ao PIS e da Cofins”. (grifo nosso) 

 

Em síntese, há argumentos jurídicos suficientes para sustentar que eventual retenção do 

ICMS destacado em nota fiscal, incidente sobre o valor total da operação, seria válida e não 

violaria a não cumulatividade, desde que garantida, em algum momento definido em lei, a 

restituição os créditos de ICMS das aquisições anteriores. 

Não se desconhece, entretanto, a possibilidade de que a questão viesse a gerar litígios e 

objeções de outra espécie, como, por exemplo, a alegação de que a retenção do valor integral 

do ICMS implicaria uma quebra do fluxo de caixa a que os contribuintes estão acostumados e 

uma redução do capital de giro.  

 
239 STF, ED no RE 574.706, DJe 12/08/2021, Voto da Min. Relatora Carmen Lúcia, fls. 16-17. 
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Esse argumento foi um dos mais alegados na consulta pública do Reino Unido240, assim 

como na pesquisa empreendida pela Deloitte241, em 2017, para a União Europeia sobre o VAT 

split payment. 

O argumento de quebra de fluxo de caixa é um argumento de cunho econômico e 

operacional, não jurídico, mas que deve ser levado em consideração justamente porque, como 

visto nos itens 2.4 e reforçado por ADAMS (1928) e JAMES (2015), a política tributária não 

pode ignorar as forças de pressão de um país e a tensão entre os interesses econômicos políticos 

e a expertise técnica. 

Eventual proposta que prejudique a atividade econômica dos contribuintes teria 

resistências a sua implantação e, portanto, conciliar interesses é também parte da elaboração de 

políticas públicas eficientes. 

O aperfeiçoamento do sistema tributário não pode ser feito em descompasso com as 

consequências econômicas e sociais que podem ser causadas, especialmente se a ideia é 

melhorar o ambiente institucional tributário brasileiro para todas as partes envolvidas: 

contribuintes, Estado e sociedade. 

Este trabalho, ao apontar possíveis dificuldades na implantação do mecanismo da 

retenção, tentará, dentro do possível, fazer sugestões de como lidar com os problemas 

encontrados ou propor a quem endereçar o estudo de possíveis soluções. 

Especificamente no tocante ao argumento de quebra de fluxo de caixa, entende-se que 

caso se opte por reter o valor destacado em nota fiscal (ICMS total), as compras anteriores feitas 

pelo contribuinte também terão o ICMS total retido, o qual estará à disposição do Estado. 

Portanto, ao mesmo tempo em que a retenção do tributo ocorreria em tempo real ou 

quase real, a restituição dos créditos também poderia ser feita com a mesma rapidez, já que o 

fluxo de caixa do Estado estará positivo. 

Uma vez registrados os créditos em nome do contribuinte de ICMS por meio das 

informações de retenção prestadas pelos agentes retentores (operadores financeiros), parece ser 

uma questão operacional e tecnológica a restituição dos créditos em tempo rápido, o que pode 

ser feito por meio de sistemas de pagamentos instantâneos ou transferências bancárias 

 
240 Disponível em: https://www.gov.uk/government/consultations/alternative-method-of-vat-collection-split-

payment. Acesso em: 30 jun. 2021. 
241 Disponível em: https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-

01/split_payment_report_execsummary_2017_en.pdf. Acesso em: 30 jun. 2021.  
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programadas por parte da administração tributária, uma vez recebidas as informações. Algo 

similar ao que ocorre com a restituição do imposto de renda pessoa física.  

Para que esses créditos sejam devolvidos de forma automatizada via sistema são 

necessárias algumas mudanças legislativas no sistema da não cumulatividade brasileira e na 

jurisprudência que entende que o crédito de ICMS dedutível é o crédito físico. 

Essa concepção de crédito físico, intimamente ligada à origem da não cumulatividade 

brasileira em um imposto sobre a indústria, não permite que se tenha certeza sobre a 

interpretação do fisco e do Judiciário sobre o que de fato será considerado insumo. O que, por 

sua vez, acarreta litígios sem fim, realizações de perícia que adentram os processos de 

fabricação dos contribuintes, a fim de definir se algo é ou não insumo essencial do produto ou 

serviço.  

Ter que entrar em minúcias do processo produtivo das empresas para definir se elas têm 

direito a crédito ou não é absolutamente incompatível com o tamanho atual da economia e seu 

dinamismo. Inclusive, mesmo no conceito de crédito financeiro do IVA, predominante em 

países europeus e defendido pelas propostas de reforma tributária brasileira242, por exemplo, 

ainda há a ressalva doutrinária de que o crédito só é possível se o bem ou serviço sobre o qual 

incidiu o IVA for usado no processo produtivo da empresa. Se for usado para fins pessoais dos 

empregados ou sócios, não gera direito a crédito, porque se considera seu comprador como 

consumidor final, sobre quem o IVA deve incidir e porque configuraria um benefício fiscal não 

extensível as demais pessoas físicas (MOREIRA, 2020, p. 79-80). 

Em uma época em que bens são utilizados de forma concomitante para fins pessoais e 

profissionais ou econômicos, tendo como grande exemplo plataformas que fazem da 

capacidade ociosa dos bens pessoais uma forma de renda extra (como Uber e Airbnb), essa 

dinâmica do imposto de valor agregado, de ter que adentrar no processo produtivo da empresa 

para definir o que gera ou não crédito de IVA, criada no século 20, parece não se adaptar bem 

à economia do século 21. É importante, portanto, que a comunidade acadêmica e empresarial 

mundial debata a viabilidade desse sistema para os anos vindouros. 

Especificamente no Brasil, a existência de inúmeros regimes especiais do ICMS, que 

levam em conta benefícios fiscais ou mesmo formas diferenciadas de pagamento com cunho 

 
242 Exemplo: PEC 45/2019 e PEC 110/2019. 



180 

 

subjetivo, ligadas à pessoa do contribuinte, dificultam uma padronização de devolução de 

créditos ou mesmo de definição do valor de ICMS devido na nota fiscal. 

É imperioso, portanto, a redução desses regimes especiais e dos benefícios fiscais se o 

Brasil quiser habilitar os processos de cobrança do ICMS ou eventual IVA que o substitua para 

a era da informação.  

Uma cobrança automatizada e escalável reduziria a incerteza tributária, os custos de 

conformidade e fiscalização e a litigiosidade. 

É preciso que o Direito permita que a tecnologia da informação o ajude. Para isso, é 

necessário dar maior certeza às normas tributárias, sem tantas exceções. 

Para uma retenção e restituição de créditos de ICMS ou IVA de forma automatizada é 

recomendável:  

1) substituir o crédito físico pelo crédito financeiro amplo;  

2) evitar a multiplicidade de benefícios fiscais e regimes especiais de recolhimento 

em função do contribuinte; 

3) diminuir o número de alíquotas de ICMS, mas não necessariamente impor 

alíquota única, em razão dos interesses sociais e políticos sempre presentes no 

processo legislativo e das diferentes estruturas dos setores econômicos que 

podem justificar alíquotas diversas. 

Feitas as considerações sobre as consequências de retenção do ICMS destacado na nota, 

pelo valor incidente na operação, passa-se a considerar outras possibilidades e seus 

desdobramentos. 

B) Retenção de um valor fixo. 

Em países como a Argentina243, o valor de IVA retido nas operações feitas por cartão 

de crédito/débito e outros meios de pagamentos eletrônicos é feito em uma alíquota fixa e baixa 

sobre o valor da operação. 

O imposto retido é, portanto, uma antecipação do IVA a ser recolhido pelo contribuinte 

ao final de um período determinado em lei. Serve ao fim de ser um indicativo da existência da 

 
243 Resolución General 4595/2019 AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Disponível em: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-4595-2019-329262. Acesso em: 10 fev. 

2022. E Resolución General AFIP n. 4622/2019. Disponível em: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-4622-2019-330938. Acesso em: 10 fev. 

2022.  
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operação para fins de fiscalização e como uma antecipação de fluxo de caixa ao Estado, ainda 

que pequena.  

Algo similar ao que existe no Brasil em operações no mercado de capitais, com o IRRF 

(Imposto de Renda Retido na Fonte)244, previsto no art. 8º, § 3º da Lei n. 9.959/2000. 

Essa é alternativa preferida dos operadores financeiros por facilitar o cumprimento da 

obrigação de retenção. Igualmente, essa medida não compromete de forma significativa o fluxo 

de caixa dos contribuintes. 

Entretanto, para o objetivo de minimizar os problemas de custos de conformidade, 

fiscalização e cobrança do ICMS, essa proposta não é tão satisfatória como medida geral. 

Isso porque, para fins de informação para a fiscalização, essa retenção no Brasil é 

desnecessária, visto que, por meio da DIMP (Declaração de informações dos meios de 

pagamentos), as instituições de meios de pagamento já prestam essas informações sobre os 

valores transacionados pelos contribuintes às administrações tributárias.  

A retenção de apenas uma parcela fixa e pequena do ICMS devido implicaria a 

manutenção de todo o sistema de conformidade, cobrança e fiscalização. Não evitaria, 

igualmente, a possibilidade das fraudes com empresas emissoras de notas fiscais frias e a 

apropriação indébita tributária ou inadimplemento contumaz. 

O Reino Unido, por exemplo, entendeu pela ineficiência de uma retenção de IVA em 

pequeno valor fixo ao final de sua consulta pública. 

A hipótese, porém, não precisa ser totalmente descartada. Em setores em que vigorem 

altos índices de evasão e dificuldade de fiscalização, como, por exemplo, nas vendas via 

marketplace, pode ser uma alternativa interessante, melhor que a responsabilização do próprio 

marketplace. 

O mercado de marketplace é um mercado complexo de se fiscalizar, por misturar vários 

tipos de negócios em um único lugar. Ainda existe muita sonegação245 e uma dificuldade grande 

de responsabilização dos concorrentes estrangeiros que operam em concorrência com os 

brasileiros e que não se adequam às normas tributárias brasileiras. 

 
244 Lei 9.959/2000, art. 8º, § 3º.  
245 Segundo estimativa feita pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), a evasão fiscal na venda de 

lojistas internacionais em 2020 representou de 19 a 20 bilhões de reais, sendo 80% a 90% proveniente da Ásia. Já 

a evasão das redes brasileiras chega a cerca de 4 ou 5 bilhões de reais. Disponível em: https://www.idv.org.br/sala-

de-imprensa/grandes-redes-montam-ofensiva-contra-marketplaces-estrangeiros/. Acesso em: 10 fev. 2022. 
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No Brasil, um grupo de representantes do varejo já percebeu esse perigo e criaram o 

Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV)246, para debater propostas que visem a 

diminuir a concorrência desleal, criada pela informalidade reinante no e-commerce 

internacional, chamada pelo grupo de “camelódromo digital”247. 

Dentre as propostas do grupo há o apoio da maior responsabilização das plataformas 

pelo recolhimento dos tributos dos sellers nela cadastrados e atribuição de responsabilidade de 

retenção do tributo por operadores logísticos, como os Correios e afins, das compras 

internacionais. 

Entende-se, porém, que se o foco da responsabilização for o próprio marketplace, a 

medida não será eficaz contra os concorrentes estrangeiros, pois ainda que descumpram a 

legislação ficarão impunes pela dificuldade de coerção estatal sobre eles. Prejudicará ainda mais 

a vida dos marketplaces locais. 

Por outro lado, a responsabilização dos operadores logísticos, tal como proposto pelo 

grupo, gera uma limitação importante: só se aplica à venda de bens tangíveis. Igualmente, o 

serviço postal não tem uma informação essencial para a retenção do tributo: o valor da compra. 

Se essa informação for prestada pelo marketplace estrangeiro, não há garantia de que ela seja 

fidedigna, como já ocorre hoje.  

Outro fator que precisa ser considerado é a constante evolução do modelo de negócio 

dos marketplaces. Por exemplo, há um grande marketplace, muito conhecido, que já faz 95% 

de todas suas entregas no Brasil, sem depender dos Correios, o que dificultaria a proposta de 

responsabilidade dos operadores logísticos pela retenção248.  

Por sua vez, a responsabilização dos operadores financeiros abarca tanto marketplaces 

nacionais como internacionais e bens tangíveis e intangíveis (considerando a hipótese de uma 

instalação de IVA no Brasil que abarque bens e serviços). E o mais importante: o meio de 

pagamento tem a informação crucial para a retenção do tributo: o valor da operação. 

 
246 Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Disponível em: www.idv.org.br. Acesso em: 10 fev. 2022. 
247 METRÓPOLES. Sites de compra do exterior driblam impostos e sufocam varejo nacional. Disponível em: 

https://www.metropoles.com/brasil/sites-de-compra-do-exterior-driblam-impostos-e-sufocam-varejo-nacional. 

Acesso em: 23 fev. 2022. E em IDV. Grandes redes montam ofensiva contra 'marketplaces' estrangeiros. 

Disponível em: https://www.idv.org.br. Acesso em: 23 fev. 2022. 
248 Vide notícia disponível em: https://www.idv.org.br/noticia/invasao-amarela-o-futuro-do-mercado-livre-na-

america-latina/. Acesso em: 10 fev. 2022. 

https://www.idv.org.br/sala-de-imprensa/grandes-redes-montam-ofensiva-contra-marketplaces-estrangeiros/


183 

 

A fixação de alíquota fixa e menor nesse caso se justificaria pela facilitação da tarefa de 

retenção dos operadores financeiros dada a multiplicidade de circunstâncias e setores de 

atividade econômica que vendem nessas plataformas.  

A retenção pelos operadores financeiros e instituições de meio de pagamento do ICMS 

ou de eventual IVA futuro que o substitua, em uma alíquota fixa sobre o montante das vendas 

feitas via plataformas seria uma medida importante de justiça fiscal, proteção da concorrência 

nacional e do comércio físico. 

A prova disso está no apoio de parte da classe empresarial249, à volta de um tributo sobre 

transações financeiras, por considerarem uma incidência tributária mais democrática e de 

dificílima sonegação. Esse pleito surge em razão da preocupação extrema com a concorrência 

desleal no país. Os comércios tradicionais, além de pagarem impostos sobre consumo, 

sonegados por muitas plataformas internacionais, ainda arcam com pesados custos tributários 

na folha de pessoal.  

Um dos líderes do movimento chegou a afirmar: “Apenas rastreando o sistema 

financeiro é que se sabe tudo o que se passa na economia”250. Afirmação que vai ao encontro 

da estratégia defendida nesta pesquisa de seguir o dinheiro na tributação sobre o consumo. 

No entanto, na proposta investigada por esta pesquisa não haveria criação de um novo 

tributo, com novo critério material. Não se propõe incidência sobre simples transferências 

financeiras (moeda), mas sobre o consumo, como já ocorre. O que haveria seria um regime 

diferenciado de recolhimento, com antecipação de parte do tributo devido, via retenção, e outra 

parte via encontro de contas mensal. 

A solução não resolve definitivamente o problema da evasão, tampouco dos custos de 

conformidade, mas mitiga, dentro do viável, a absoluta sonegação praticada por alguns 

concorrentes, dada a ausência de coerção suficiente do atual sistema aos sonegadores, em 

especial os estrangeiros.  

 
249 INSTITUTO UNIDOS BRASIL e FRENTE PARLAMENTAR DO EMPREENDEDORISMO, vide matéria 

disponível em: https://www.terra.com.br/economia/com-o-avanco-da-concorrencia-digital-parte-dos-

empresarios-agora-defende-a-volta-da-cpmf,5885f1925c58173b3745a390bd687e2c6htx1gt0.html. Acesso em: 15 

fev. 2022.  
250 Matéria disponível em: https://www.terra.com.br/economia/com-o-avanco-da-concorrencia-digital-parte-dos-

empresarios-agora-defende-a-volta-da-cpmf,5885f1925c58173b3745a390bd687e2c6htx1gt0.html. Acesso em: 15 

fev. 2022. E https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-o-avanco-da-concorrencia-digital-parte-dos-

empresarios-agora-defende-a-volta-da-cpmf,70003860990. Acesso em: 15 fev. 2022. 
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Por essa razão, vários países já estão adotando, por exemplo, retenção de IVA nas 

vendas internacionais de bens intangíveis e serviços, por visualizarem ser a única medida 

efetiva e economicamente viável de impedir a completa sonegação. 

C) Retenção de uma alíquota média histórica de ICMS por setor econômico. 

A opção de retenção do ICMS destacado em nota fiscal, como exposto anteriormente, 

pode ter a objeção da classe empresarial se não resolvida a questão do fluxo de caixa. No 

entanto, a resolução efetiva da questão do fluxo de caixa requer algumas alterações legislativas 

sobre a não cumulatividade do ICMS, em especial o entendimento sobre o crédito físico. 

Por sua vez, a alternativa de retenção de um valor fixo e pequeno em todas as compras 

feitas por meios eletrônicos não resolve os problemas fulcrais da tributação sobre o consumo 

brasileira.  

A opção ora proposta é uma sugestão que minimiza o potencial de evasão e fraude do 

ICMS, gera fluxo positivo para o Estado, não interfere de forma significativa no fluxo de caixa 

do contribuinte e pode reduzir os custos de conformidade, fiscalização e cobrança, se bem 

implementada. 

Trata-se, portanto, de uma possibilidade de retenção que considera o atual estado do 

ambiente tributário brasileiro, sem grandes alterações legislativas.  

A proposta seria começar o teste da retenção do tributo em um setor de atividade 

econômica específico, de preferência um mercado offline (B2C) e local, que tenha problemas 

de sonegação e violação à concorrência. Uma vez implantado o projeto-piloto, deve-se colher 

os feedbacks e fazer alterações baseadas nas críticas e sugestões. Algo similar ao que as 

empresas fazem com os seus MVPs (minimum viable product ou produto mínimo viável). 

O valor a ser retido a título de ICMS poderia considerar uma média do ICMS recolhido 

pelo setor e sua proporção em relação ao montante total das operações. Exemplo: a alíquota 

predominante sobre determinado setor é de 18% sobre o valor da venda, mas, após a dedução 

dos créditos de ICMS, a alíquota efetiva incidente sobre aqueles estabelecimentos é de 14% do 

valor da venda. 

Esse valor seria calculado pela administração tributária com base em dados do setor 

econômico e do porte das empresas, identificado por CNAE principal (Código Nacional de 
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Atividades Econômicas e média de faturamento). A definição das alíquotas médias251 poderia 

ser objeto de prévio debate com representantes do setor, como uma espécie de chancela e de 

parceria entre Estado e contribuintes. 

Assim, o operador financeiro seria incumbido de reter esse montante (alíquota efetiva 

média) das operações realizadas pelos contribuintes do setor. 

A vantagem dessa opção é que, por ser uma média histórica do ICMS efetivamente 

recolhido pelas empresas de determinado setor econômico, as objeções de prejuízo ao fluxo de 

caixa perderão força. O critério é proporcional e justo, porque reflete a realidade. Essa 

circunstância pode gerar o apoio dos empresários ao sistema.  

Por outro lado, para os operadores financeiros, a prévia estipulação de uma alíquota a 

ser retida do montante das operações, definida por setor econômico, facilita a operacionalização 

dessa retenção. 

Do ponto de vista estatal, a retenção de uma média é melhor que o atual sistema de 

autodeclaração e recolhimento pelo contribuinte em períodos posteriores ao fato gerador, por 

gerar fluxo de caixa seguro e positivo e evitar a sonegação total do tributo. 

Um questionamento legítimo que pode surgir acerca dessa opção é como o operador 

financeiro poderá identificar o ramo de atividade do vendedor e aplicar a alíquota correta. Por 

se tratar de uma questão que envolve aspectos operacionais e tecnológicos dos meios de 

pagamento, vendedores e administração tributária será tratado em tópico específico, logo em 

seguida.  

A retenção de uma alíquota média por setor de atividade econômica ao invés do ICMS 

total incidente na operação e destacado na nota pode ter as seguintes vantagens: 

1) menos objeção por parte dos empresários quanto à quebra do fluxo de caixa; 

2) maior justiça fiscal, pois evita a apropriação indébita tributária e a violação 

concorrencial dos devedores intencionais; 

3) melhor fluxo de caixa para o Estado e menor dependência da cobrança via execução 

fiscal; 

4) desestímulo à prática de empresas “noteiras”; 

 
251 Não se desconhece que a instituição de uma média poderá sempre causar desvios, por haver maior tributação 

de uns em detrimentos de ouros, mas isso poderia ser resolvido no ajuste final individualizado de cada contribuinte. 
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5) redução dos custos de fiscalização e cobrança do Estado; 

6) redução dos custos de conformidade dos contribuintes, pois as retenções permitiriam 

que o encontro de contas ao fim do mês sobre créditos e débitos de ICMS fosse 

facilitado até mesmo com a produção de declarações pré-elaboradas pela 

administração tributária, tal qual a Receita Federal consegue fazer com o Imposto 

de Renda, por meio das informações a ela prestadas. 

A retenção de uma alíquota média, porém, tem o inconveniente de não retirar a 

necessidade por completo do encontro de contas mensal com o fisco. Ela facilita a declaração 

e a compensação entre créditos e débitos e equilibra o fluxo de caixa de Estado e contribuinte. 

A eliminação total das obrigações acessórias de declaração e compensação entre 

créditos e débitos de ICMS, porém, não será possível também pela existência de vendas em 

dinheiro vivo, que não passam pelos operadores financeiros e que precisam ainda ser 

declaradas. Enquanto se adotar a não cumulatividade, sempre restará certo grau de 

conformidade por parte das empresas quanto a essa contabilização de créditos a deduzir. 

A fim de se conferir definitividade a esse percentual de ICMS retido que reflete a média 

do mercado e evitar a necessidade de todo custo de encontro de contas periódico para aferição 

dos créditos após um certo período, pode-se pensar na aprovação de um benefício fiscal junto 

ao CONFAZ, nos termos do art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição Federal e Lei Complementar 

n. 24/75. 

Possibilidade semelhante já foi debatida por ocasião do julgamento das Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade (ADIs 2.675 e 2.777) e RE 593.849 (Tema 201), onde se entendeu que 

o regime de substituição tributária analisado na ADI 1851 era opcional, decorrente de um 

benefício fiscal, razão pela qual poderia ser definitivo o valor de ICMS fixado em pauta fiscal 

de substituição tributária. 

Nos demais casos, como eram regimes obrigatórios de substituição tributária, o STF 

entendeu que eventual ocorrência do fato gerador (venda) por preço menor que o previsto em 

pauta fiscal legitimaria a devolução da diferença de ICMS recolhido a maior. Com essa decisão, 

o instituto da substituição tributária no Brasil, previsto no art. 150, § 7º da Constituição Federal, 

praticamente perdeu toda sua utilidade, pois a praticidade de fiscalização e cobrança em um 

grupo concentrado de grandes contribuintes foi trocada pela fiscalização pormenorizada de 

todos.  
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Se a retenção do ICMS for estabelecida como um regime opcional, com cunho de 

benefício fiscal haveria desnecessidade do encontro de contas ao fim do mês no tocante às 

vendas feitas por meios eletrônicos de pagamento.  

A fim de ter atratividade, a alíquota a ser fixada deve ser um pouco inferior à média de 

mercado. Isso atrairia a atenção dos contribuintes e reduziria custos de fiscalização e cobrança 

e os níveis de evasão. 

A adesão ao regime favorecido de retenção tributária deve conter requisitos de análise 

do comportamento do contribuinte. Deve ser um estímulo de facilitação arrecadatória para os 

bons contribuintes. Seria de bom tom proibir a adesão de sonegadores e dos devedores 

contumazes ao regime de retenção com redução das alíquotas acima mencionado. 

Para os “maus” contribuintes, a regra seria a retenção na média de mercado sem a 

redução de alíquota prevista no benefício fiscal ou mesmo a retenção do ICMS destacado na 

nota fiscal, haja vista que o argumento de quebra de fluxo de caixa não pode ser considerado 

por quem reiteradamente não recolhe o ICMS e o utiliza para outros fins.  

O STF e STJ já declararam válidas as normas que impedem a adesão ao gozo de 

benefícios fiscais a empresas em irregularidade fiscal, conforme REsp 1.761.544/SP, RE n. 

403.205/RS e RE n. 627.543 (Tema 363), como relata Julia Silva CARNEIRO252 (2021, pp. 

180-181). No Tema 363, o STF declarou legítima a vedação de acesso ao simples nacional 

baseado na situação de irregularidade fiscal da empresa.  

Abordadas as possibilidades sobre o valor a ser retido de ICMS pelos operadores 

financeiros e as consequências para fins de fluxo de caixa e restituição de crédito, passa-se a 

analisar outras questões que afetam diretamente a implementação de um sistema de retenção 

tributária tal qual proposto. 

 

6.2.2 Dados necessários para o split payment. Como obter o valor correto a ser retido? 

 

Para identificar o valor do tributo a ser retido via split de pagamento, o agente retentor 

precisa de dois dados fundamentais: valor da operação e alíquota aplicável.  

 
252 CARNEIRO, Júlia Silva Araújo. O devedor contumaz no direito tributário: premissas teóricas, conceito e 

regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2021. 
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O valor da operação ele sempre saberá. No entanto, para determinar qual alíquota deve 

ser aplicada, ele precisa de informações prestadas pelo contribuinte, no caso o vendedor. A 

dificuldade de obtenção da alíquota aplicável e a eventual transferência desse ônus para os 

agentes de pagamento são, inclusive, as maiores objeções da indústria de pagamentos à 

imposição dessa obrigação de retenção. 

Passa-se a seguir a cogitar alternativas de como minimizar esse problema e facilitar o 

acesso a essa informação crucial.  

A fim de determinar o modo como os operadores de meios de pagamento podem obter 

os dados necessários para retenção do tributo é preciso que se defina qual das opções 

apresentadas no item 6.2.1 será a escolhida no tocante ao valor a ser retido. 

No caso da retenção de um valor fixo, como ocorre na Argentina, bastaria ao operador 

financeiro reter o percentual definido em lei sobre o valor da operação. 

No caso da retenção do ICMS destacado em nota fiscal ou no caso de retenção de uma 

média do mercado, a responsabilidade pela informação do valor a ser retido continuaria a ser 

do vendedor. 

Quando um estabelecimento pretende se habilitar para receber pagamentos eletrônicos 

via cartão de crédito/débito, ele precisa procurar uma credenciadora ou adquirente que lhe 

forneça os meios necessários para tanto. 

Essa relação entre estabelecimento e credenciadora é regida por um contrato de 

adesão253 em que ficam estipulados os deveres e direitos do relacionamento comercial das 

partes, bem como tarifas e remunerações devidas. 

Neste contrato, fica estipulado que o estabelecimento “não poderá efetuar transações em 

segmentos ou ramos de atividade diferentes daquele(s) constante(s) em seu pedido de 

cadastro”254 na credenciadora, (ainda que esses segmentos constem de seu objeto social), sem 

 
253 SOUZA, Leonam Machado de Souza. Contrato de Cartão de crédito: relação entre “estabelecimento e 

credenciadora”. R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 16, n. 62, abr.-set. 2013, pp. 165-200. Um exemplo desse tipo de 

contrato pode ser visualizado no modelo de credenciamento da CIELO. Disponível em: 

https://www.cielo.com.br/docs/Contrato_de_Credenciamento_Consolidado_novo.pdf. Acesso em: 15 fev. 2022. 
254 Vide contrato de adesão da CIELO, cláusula 3º, § 3º.  

Parágrafo Terceiro – O CLIENTE não poderá efetuar TRANSAÇÕES em segmentos ou ramos de atividade 

diferentes daquele(s) constante(s) no seu pedido de cadastro na CIELO (ainda que esses segmentos constem de 

seu objeto social) sem autorização da CIELO, e tampouco a realizar atividades que representem infração a leis ou 

regulamentos vigentes no país ou que sejam vedados pelas INSTITUIDORAS DE ARRANJO DE PAGAMENTO, 

bem como realizar TRANSAÇÕES quando sua situação estiver suspensa, baixada ou inativa perante a Receita 

Federal e/ou Secretarias de Fazenda Estaduais e demais órgãos competentes. Disponível em: 

https://www.cielo.com.br/docs/Contrato_de_Credenciamento_Consolidado_novo.pdf. Acesso em: 15 fev. 2022. 

https://www.cielo.com.br/docs/Contrato_de_Credenciamento_Consolidado_novo.pdf
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prévia autorização da credenciadora e tampouco realizar atividades que representem infração à 

lei. 

Há, portanto, aderência ao pedido de cadastramento, de modo que só se pode realizar 

operações no sistema de cartões se a transação estiver relacionada com a atividade apresentada 

no momento de celebração do credenciamento. 

O contrato entre estabelecimento e credenciador, portanto, é um instrumento viável de 

obtenção da alíquota aplicável de retenção tributária. Especialmente considerando a ideia de 

atrelar a segmentos de atividade econômica uma alíquota média relacionada ao setor 

econômico, prevista no item 6.2.2, item “c”.  

As retenções seriam feitas de acordo com a alíquota da atividade cadastrada pelo 

estabelecimento, vinculada à divulgação pela administração tributária das alíquotas aplicáveis 

a cada atividade econômica.  

Seria uma espécie de certificado fornecido pela administração tributária de qual alíquota 

deve ser retida para aquela atividade preponderante do contribuinte. Esse processo de 

enquadramento e definição da alíquota média de atividade econômica, como sugerido 

anteriormente, pode e deve ser precedido da oitiva de representantes do setor econômico e da 

possibilidade de questionamento administrativo do enquadramento determinado a cada 

empresa.  

Quando do repasse do valor ao lojista, seria descontado, além das usuais taxas do 

mercado de cartão, o ICMS incidente naquela operação.  

Outra possibilidade é a introdução de um campo obrigatório no sistema das máquinas 

de cartão (POS – point of sale) do valor do tributo a ser retido, a ser preenchido na hora pelo 

vendedor. Caso o vendedor não o preenchesse, o sistema cobraria automaticamente uma 

alíquota fixa mais alta que a média do setor, a fim de incentivar o correto preenchimento pelo 

vendedor. 

Para se reter o valor exato destacado em nota fiscal, seria necessário que os operadores 

financeiros tivessem acesso de alguma forma ao campo da NFe ou NFCe, que contenha os 

dados da alíquota a ser retida de ICMS. Para isso, a nota teria que ser emitida antes do 

pagamento, o que para muitos empresários pode representar um entrave ou obstáculo à venda.  

Por isso, a ideia de uma alíquota média por setor que poderia ser obtida via contrato de 

credenciamento da operadora de cartão e do vendedor, ou mesmo por meio de um link com o 
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portal do governo que identificasse o POS (point of sale, vulgo “maquininha de cartão”) ou 

CNPJ do estabelecimento vendedor com uma alíquota média por setor, parece tornar viável 

essa retenção. 

Não haveria o custo de conformidade de o operador financeiro ter que saber da 

legislação tributária e calcular o montante. Esse montante a ser retido já viria informado 

previamente (via contrato com o vendedor) ou via link entre instituições de pagamentos e 

sistemas da administração tributária.  

Lamensch, em seu artigo “International – From Click to Compliance: A Data 

Conduit to collect VAT”, escrito em coautoria com o especialista em inovação e novas 

tecnologias, Mack Saraswat, elaboraram um protótipo de como poderia funcionar um iVAT, 

um IVA inteligente que: “coletaria IVA de todas as vendas on-line internacionais por meio 

de um portal de IVA seguro, que afunilaria todas as transações e transmitiria os dados da 

operação dos bancos ou intermediários financeiros para um portal seguro do governo”255. 

O modelo permitiria que o consumidor efetuasse o pagamento do tributo diretamente à 

autoridade tributária do país em que residisse, por meio da sua identificação e de seus status 

como consumidor final, no portal da administração fiscal. O esquema proposto funcionaria 

conforme a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
255 Tradução livre da autora. Trecho constante do artigo: LAMENSCH, Marie; SARASWAT, Mack. International 

– From Click to Compliance: A Data Conduit to collect VAT. International VAT Monitor, v. 28, n. 5, set. 2017. 



191 

 

Figura 26 - iVAT de Lamensch e Saraswat 

 

Fonte: Lamensch e Saraswat (2017). 

 

Essa comunicação entre os intermediadores financeiros e um portal unificado da 

administração tributária por ocasião do pagamento que identificasse o vendedor e a alíquota a 

que está submetido, para retorno da informação ao sistema do intermediador financeiro, é algo 

que deve ter sua viabilidade tecnológica estudada pelos especialistas em tecnologia, porque 

seria de grande utilidade para a revolução na forma de se cobrar tributos na era digital.  

No caso das transferências bancárias, as retenções seriam feitas pelos bancos dos 

vendedores quando do recebimento dos valores, mediante submissão dessas receitas à alíquota 

correspondente à atividade ou setor econômico exercido pela empresa, previamente fornecido 

por ela em seu cadastro na instituição financeira. Maiores detalhes dessa retenção nas 

transferências serão tratados no item 6.2.3. 



192 

 

Todas as hipóteses aventadas são sugestões absolutamente passíveis de melhoramento. 

São ideias em estado bruto, que precisam ser elaboradas mediante a abertura do problema para 

os envolvidos, a fim de se ter uma solução viável e satisfatória, que seja aderente aos atuais 

sistemas já existentes e implique o menor custo de adaptação possível. 

Acredita-se que a inovação aberta e o crowdsourcing são o presente e futuro da 

resolução de problemas complexos. Nenhuma instituição ou pessoa tem todos os recursos 

humanos suficientes para resolver os problemas, sob todas as perspectivas envolvidas.  

Até mesmo a Agência Espacial Americana (NASA) se abriu para a inovação aberta na 

resolução de seus problemas. Usou da plataforma de inovação aberta Innocentive para criar um 

modelo preditivo de erupções solares, e o desafio foi vencido por um engenheiro de 

radiofrequência aposentado, residente em uma área rural, que conseguiu melhorar o tempo de 

previsão dos fenômenos e a acurácia das previsões em mais de 100% do modelo construído 

pelos experts da NASA256.  

O crowdsourcing ou inovação aberta permite que pessoas das mais variadas formações 

e perspectivas participem da solução de problemas sem o viés de especialistas, que muitas vezes 

podem bloquear a criatividade na solução de problemas complexos, por enxergarem o problema 

sempre do ponto de vista de seu campo do conhecimento e de experiência prévias. 

Seria importante, portanto, abrir o debate a todos os envolvidos: vendedores, indústria 

de pagamentos e instituições financeiras, Banco Central, órgãos de fiscalização tributária e 

departamentos jurídicos das empresas e Procuradorias dos Estados. 

 

6.2.3 Em que momento do ciclo de pagamento a divisão do tributo e montante da 

venda deve ser feito? A quem compete a retenção? 

 

Essa pergunta precisa considerar os meios de pagamentos envolvidos na operação.  

Para o caso dos cartões de crédito e débito, e considerando o esquema de pagamento 

dessa cadeia, demonstrado no item 4.3.2 deste trabalho, o elo da cadeia que se mostra mais 

habilitado para inserir a informação de retenção do tributo na futura liquidação a ser processada 

na CIP é a credenciadora ou adquirente do cartão. 

 
256 SPRADLIN, Dwayne. Você está resolvendo o problema certo? Harvard Business Review. Disponível em: 

https://hrbr.uol.com.br/voce-esta-resolvendo-o-problema-certo. Acesso em: 15 fev. 2022. 

https://hrbr.uol.com.br/voce-esta-resolvendo-o-problema-certo
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No caso de pagamento por transferências bancárias (TED, DOC), também processadas 

pela CIP, seria papel do banco do estabelecimento vendedor fazer a retenção do tributo ao 

receber uma transferência na conta da pessoa jurídica. 

No caso das transferências, assim como no PIX, seria recomendável a introdução de 

uma pergunta adicional no aplicativo do banco por ocasião da operação. A pergunta seria se a 

operação de transferência decorre de uma operação comercial (compra de bem ou serviço) ou 

simples transferência por motivos diversos.  

Uma vez que a pergunta fosse respondida como sendo operação comercial, geraria um 

código de transação específico que cairia em uma obrigação do sistema do banco de reter o 

tributo conforme a atividade do cliente. Essa atividade constaria de cadastro prévio do 

estabelecimento comercial com o banco após a introdução, por lei, da nova obrigação de 

retenção. 

Pode-se ainda entender que, no caso de transferências para contas de pessoas jurídicas, 

todas deveriam sofrer retenção por uma presunção de que, pelo princípio da entidade contábil, 

a empresa só deveria receber em sua conta bancária valores relacionados a sua atividade-fim. 

 É algo a ser debatido por ocasião de uma proposta legislativa, a fim de entender em que 

hipóteses as contas jurídicas podem receber valores que não tenham cunho comercial para se 

decidir pela presunção ou pela adoção de um mecanismo adicional de classificação das 

transferências nos aplicativos das entidades financeiras. Assim, evita-se, por exemplo, 

tributação de transferências feitas como mera restituição de pagamentos feitos em nome de 

terceiros, por motivos diversos. 

Obviamente, pode acontecer de o cliente, por solicitação do vendedor ou em busca de 

um desconto, fazer a transferência para a conta da pessoa jurídica, como sendo mera 

transferência, ou para conta de pessoa física. Prática essa que já ocorre atualmente como medida 

para escapar da tributação e da fiscalização ou das taxas cobradas pelas operadoras de cartões 

de crédito e débito. No segundo caso, de transferência do valor da operação comercial para 

conta de pessoa física, há uma burla ao princípio da entidade contábil e uma evasão tributária.  

Ocorre que tanto as transferências para pessoa jurídica como para pessoas físicas ligadas 

a empresas já são monitoradas por grande parte das malhas fiscais estaduais. Acima de 

determinado volume de transações, há alertas que chamam a atenção da malha fina das 

secretarias estaduais para evasão e que são alvo de investigação.  
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Assim, essas práticas que visam a burlar o sistema de retenção sempre existirão e já 

existem hoje, mas a administração tributária, ao automatizar a maioria das cobranças via 

retenção, terá maior possibilidade de se dedicar à expertise de detecção de fraudes mais 

estruturadas que fogem aos cruzamentos habituais de dados. 

O que se verifica é que a maioria dos contribuintes brasileiros é adimplente, mas sofre 

com os procedimentos burocráticos de apuração e pagamento do tributo e com a falta de 

conhecimento diante de um sistema de difícil compreensão. 

Em verdade, o que se percebe como desejo da maioria dos empresários é apenas saber 

quanto têm a pagar de imposto, com certeza e segurança, para repassar aos preços. Se esse 

processo for automatizado e eles não tiverem que contratar vários consultores para o simples 

cálculo e pagamento do tributo, melhor ainda, pois sobra tempo para que eles possam pensar 

nos seus negócios.  

 

6.2.4 Qual a extensão da responsabilidade dos agentes de retenção? 

 

Conforme abordado nos itens anteriores, o vendedor continuaria sendo o contribuinte e 

o operador financeiro o responsável pela retenção do tributo, nos termos das definições do art. 

121 do Código Tributário Nacional: 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 

obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

Essa responsabilidade tributária de retenção deve ser prevista por lei, de acordo com o 

art. 128 do Código Tributário Nacional e do art. 5º da Lei Complementar n. 87/96, que dispõem: 

Código Tributário Nacional 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário 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. 

 

Lei complementar n. 87/96 
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“Art. 5º - Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do 

imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os 

atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo.” 

 

Da leitura conjunta dos artigos 121, inciso II e artigo 128 do Código Tributário Nacional, 

fica claro que a lei pode eleger terceira pessoa que não seja o contribuinte, desde que haja 

conexão desta pessoa com o fato jurídico tributário ou com a pessoa do contribuinte.  

A doutrina majoritária, nela incluindo-se Luciano Amaro257, Maria Rita Ferragut258, 

Ricardo Mariz de Oliveira259 e Andréa Darzé260, entende que um dos limites à imposição de 

responsabilidade a terceiros, a ser observado pela lei, é a possibilidade de o responsável se 

ressarcir da cobrança tributária sem onerar o próprio bolso. 

Neste sentido, vale conferir as seguintes lições. Para FERRAGUT (2007, pp. 11): 

O responsável diferencia-se do contribuinte por ser necessariamente um 

sujeito qualquer (i) que não tenha praticado o evento descrito no fato jurídico 

tributário; e (ii) que disponha de meios para ressarcir-se do tributo pago 

por conta do fato praticado por outrem. (grifo nosso) 

 

Esse limite, como pondera FERRAGUT (2007), serve para se evitar que a eleição do 

responsável viole o princípio da capacidade contributiva, bem como para que não haja efeito 

confiscatório sobre o patrimônio de terceiros. Se o responsável não tiver como transladar o ônus 

econômico ao contribuinte, que é quem de fato manifesta a riqueza buscada pelo tributo, haveria 

então violação à capacidade contributiva e efeito confiscatório.  

Conclui FERRAGUT (2007, p. 15): “o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa eleita 

pela lei, desde que o tributo que estiver sendo pago seja subtraído da parcela de riqueza 

manifestada pelo fato jurídico”. (grifo nosso) 

Assim também entende Ricardo Mariz de Oliveira: 

O responsável não pode ser um terceiro apanhado aleatoriamente pela lei, 

pois, como ensina o professor Alcides Jorge Costa, a vinculação deve 

permitir à terceira pessoa controlar o fato gerador e que lhe permita ver-

se reembolsado do imposto que pagou, ou seja, trata-se de vinculação no 

sentido de o responsável poder agir para cumprir a obrigação sem 

suportar o ônus da exação”261. (grifo nosso) 

 
257 AMARO, Luciano, Direito Tributário Brasileiro, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 294. 
258 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: conceitos fundamentais. In: Responsabilidade 

Tributária. Maria Rita Ferragut, Marcus Vinícius Neder (coord.), fls. 9-26, p. 15. São Paulo: Dialética, 2007. 
259 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
260 DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade tributária: solidariedade e subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010. 
261 OLIVEIRA, op. cit., p. 448. 
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No mesmo sentido, Andréa Darzé262: “a validade da norma de responsabilidade, nesses 

casos, fica condicionada ao estabelecimento de mecanismos que assegurem ao responsável a 

possibilidade de não ter seu patrimônio ou renda desfalcado em virtude da arrecadação”.  

Ao condicionar a imposição de responsabilidade à exigência de vinculação ao fato 

jurídico tributário ou ao sujeito que o realizou, a lei complementar positivou a repercussão 

econômica do tributo, tornando-a jurídica, “na medida em que assegura que as quantias exigidas 

pelo Estado a título de tributo correspondam efetivamente a um percentual da manifestação da 

riqueza tomada como hipótese normativa”. (DARZÉ, 2010, p. 106) 

Coloca-se, portanto, a possibilidade de ressarcimento do responsável perante o 

contribuinte como um limite à responsabilidade tributária de terceiros, desde que não decorrente 

de ato ilícito. 

O ressarcimento do responsável pode se dar por reembolso ou retenção. O reembolso 

ocorre nas hipóteses de substituição tributária para frente do ICMS, IPI e em alguns casos de 

PIS/Cofins ou quando a lei autoriza o responsável solidário a se reembolsar dos demais 

devedores, como no caso do IPTU, ITBI e ISS. 

Já o ressarcimento por retenção se dá nas hipóteses de IRRF (Imposto de Renda Retido 

na Fonte), ISS retido pela fonte pagadora e INSS descontado pela fonte pagadora. 

A responsabilidade que se propõe aos meios de pagamento quanto ao tributo sobre 

consumo (ICMS e ISS) é do tipo por retenção.  

A responsabilidade por retenção na fonte é tida como espécie de responsabilidade do 

tipo substituição tributária. DARZÉ (2010) divide a substituição tributária em 3 espécies: 1) 

convencional, 2) para frente, 3) para trás.  

Na substituição convencional, o legislador escolhe outra pessoa, que não o 

realizador de um único fato jurídico tributário, para ocupar com exclusividade 

o polo passivo da obrigação. O critério de discrímen que a afasta das outras 

modalidades de substituição reside na circunstância de a responsabilidade se 

referir a apenas um evento tributário, não a uma cadeia deles. Exemplo típico 

desta subespécie de substituição é a retenção na fonte263. 

 

O modelo de retenção dos tributos sobre consumo pelos meios de pagamento ora 

proposto é um modelo muito próximo ao que existe na retenção do Imposto de Renda pela fonte 

 
262 DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade tributária: solidariedade e subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, 

p. 105 
263 Ibid., p. 198. 
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pagadora (art. 45, Parágrafo Único do CTN264), no ISS pelo tomador de serviços (art. 6º da Lei 

Complementar n. 116/2003) 265, e no IOF câmbio e crédito266 pelos agentes financeiros nas 

operações por eles viabilizadas (art. 6º da Lei 8.894/94). 

Assim, para analisarmos a responsabilidade ora proposta de retenção dos tributos sobre 

o consumo pelos meios de pagamento, interessante estudar as lições aplicáveis ao Imposto de 

Renda retido na fonte, que guarda grande similaridade com a sugestão de responsabilidade por 

retenção ora proposta.  

Conforme lição de Mary Elbe Queiroz267, na tributação na fonte do imposto de renda, a 

retenção pela fonte pagadora constitui uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte 

quando do momento do ajuste ou da apuração da base de cálculo.  

Caso a fonte pagadora “não proceda à retenção e ao recolhimento do imposto, no curso 

do ano calendário de ocorrência do fato gerador, o Fisco poderá exigir o respectivo valor do 

imposto da fonte, por constituir-se em mera liberalidade da fonte pagadora assumir o ônus do 

imposto”268. 

O modelo da retenção do Imposto de Renda pela Fonte pagadora, bem resumido no 

Parecer Normativo COSIT n. 1, de 24 de setembro de 2002269, estipula que a responsabilidade 

pode ser substitutiva da responsabilidade do contribuinte ou em caráter supletivo. 

No caso de retenção exclusiva na fonte pagadora, a responsabilidade do agente retentor 

é substitutiva da responsabilidade do contribuinte, assumindo todos os ônus caso não retenha o 

tributo, como multas, juros de mora e principal tributado. 

 
264 Art. 45 - Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de 

atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos 

tributáveis. 

Parágrafo Único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de 

responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. 
265 Art. 6º - Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade 

pelo crédito tributário 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, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

§ 1º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa 

e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. 
266 Art. 6º - São contribuintes do IOF incidente sobre operações de câmbio os compradores ou vendedores da 

moeda estrangeira na operação referente a transferência financeira para ou do exterior, respectivamente.  

Parágrafo Único. As instituições autorizadas a operar em câmbio são responsáveis pela retenção e recolhimento 

do imposto 
267 MAIA, Mary Elbe G. Queiroz. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, 

conceitos, regra-matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transnacional, lançamento, 

apreciações críticas. Barueri/SP: Manole, 2004.  
268 Ibid., p. 159. 
269 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=30876&visao=anotado. 

Acesso em: 15 fev. 2022. 
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Já no caso de retenção por antecipação do tributo, quando ainda haverá um ajuste de 

contas entre o contribuinte e a administração tributária, a responsabilidade é supletiva. O agente 

retentor é obrigado pelo montante devido a título de antecipação, mas o contribuinte ainda 

continua obrigado pelo tributo e por eventuais diferenças a recolher quando do ajuste de contas 

em sua declaração. 

A apuração definitiva do tributo ainda fica a cargo do contribuinte. 

Como vimos, as retenções propostas não abarcam a totalidade das operações tributadas, 

porque ainda existem as operações à vista e a complementação do ICMS devido ou o 

abatimento de créditos.  

Assim, ainda haveria a obrigação remanescente de ajuste ao final dos períodos mensais, 

mas esse ajuste e essa declaração seriam bem mais simples e facilitados para o contribuinte, tal 

qual ocorre com as retenções do Imposto de Renda Pessoa Física e os ajustes na declaração 

anual, que vem pré-elaborada com essas retenções.  

A responsabilidade dos operadores financeiros pela retenção dos tributos sobre consumo 

(ICMS) seguiria a mesma lógica. 

Não se desconhece as críticas feitas pela doutrina no tocante à responsabilização de 

intermediários (marketplaces) por tributos devidos pelos comerciantes. As críticas são mais 

voltadas às leis estaduais brasileiras que dispuseram acerca da responsabilidade tributária dos 

marketplaces pelos impostos devidos pelos sellers na venda de mercadorias, mas, por vezes, 

são usadas para criticar a retenção por operadores financeiros também. 

As críticas mais comuns são: 

1) impossibilidade fática de o marketplace e o operador financeiro, por serem meros 

intermediadores, saberem o montante do tributo a ser retido, que depende de dados 

específicos da venda, do vendedor e do consumidor; 

2) não enquadramento do marketplace ou operador financeiro na responsabilidade 

solidária do art. 124, I, do CTN, pois esta exigiria vínculo jurídico e não apenas 

econômico para a responsabilização. 

As críticas, porém, não parecem extensíveis para o caso da retenção dos operadores 

financeiros, como se passa a demonstrar.  
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Paulo Ayres Barreto270, em texto que analisa criticamente a responsabilização dos 

marketplaces pelos tributos dos vendedores, coloca como condicionantes constitucionais à 

imposição de responsabilidade: a competência tributária, a capacidade contributiva, a 

razoabilidade e a segurança jurídica.  

Assim, entende que o responsável deve guardar estreita relação com a operação de 

circular mercadoria, porque nesta operação estaria o signo presuntivo de riqueza tributável. 

Dispõe ainda que: 

A sujeição passiva tributária, a capacidade contributiva exige que o sujeito 

passivo da obrigação tributária exprima riqueza própria na realização do fato 

gerador, hipótese em que será o contribuinte, ou, pelo menos, tenha condições 

de acessar a riqueza de terceiro exprimida na operação, por meio do 

exercício do direito de retenção, por exemplo.[...] 

Destaque-se que o acesso do responsável à riqueza exprimida na operação 

tributada deve ser aferido em conformidade com a realidade da operação em 

questão. Trata-se de exigência do postulado da razoabilidade, que 

demanda a congruência das normas com a realidade fática, não se 

podendo ignorar as condições externas de realização do direito271. (grifo 

nosso) 

 

Vale rememorar que a capacidade contributiva buscada em um imposto indireto do 

tipo valor agregado é a capacidade contributiva do consumidor. O tributo é construído de 

tal forma que possa ser transferido integralmente ao consumidor final. A repercussão legal 

obrigatória é uma das vertentes necessárias da neutralidade pretendida pelo imposto de 

valor agregado. 

Essa verdade ficou cristalina na passagem do voto do Min. Edson Fachin por ocasião 

do julgamento do RHC 163.334272: 

A partir disso, soa até mesmo em certo ponto inapropriado falar-se em ICMS 

próprio, na medida em que o tributo a ser recolhido pelo contribuinte de 

direito não é objeto de livre disposição e não constitui receita ou 

faturamento de sua propriedade, visto que circula em seus cofres apenas a 

título de trânsito contábil. 

Cabe enfatizar ainda que o ICMS é um tributo voltado a alcançar a 

capacidade contributiva do consumidor, como se observa, por exemplo, a 

partir da interferência da seletividade e essencialidade na imposição tributária. 

Nesse sentido, diferentemente das demais espécies tributárias, todas, a rigor, 

passíveis, economicamente, de suporte final pelo consumidor, é da natureza 

e estrutura do ICMS a tributação de fatos presuntivos de riqueza que são 

materializados pelo próprio consumidor, a desvelar contornos específicos 

 
270 BARRETO, Paulo Ayres. Limites normativos à responsabilidade tributária das operadoras de marketplace. 

Revista de Direito Tributário Atual, n. 45. São Paulo: IBDT, 2. semestre 2020, pp. 625-650.  
271 Ibid., p. 628. 
272 RHC 163.334/SC, Relator Min. Roberto Barroso, DJE 13/11/2020. 
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do fenômeno dessa repercussão tributária. Nessa linha, bem aponta Ricardo 

Rachid de Oliveira: “[...] embora não se desconsidere que a repercussão é 

fenômeno econômico que abarca todos os tributos e, de resto, todos os custos, 

só é possível classificar os tributos em diretos e indiretos com base no 

fenômeno da repercussão, quando o regime jurídico do tributo for 

estruturado visando a essa repercussão. [...] Foi a Constituinte que, ao 

estatuir os princípios da não cumulatividade e seletividade para o IPI e ICMS, 

direcionou a respectiva carga econômica ao consumidor final, buscando 

atingir parcela da riqueza deste último. [...] tanto no ICMS quanto no IPI, 

impostos em relação aos quais a Constituição prevê a seletividade, não está 

em causa a capacidade contributiva do comerciante, mas sim a do 

consumidor, já que daquele não se exige que suporte o respectivo encargo 

econômico.” (A relevância penal da inadimplência tributária. Curitiba: Juruá, 

2013, pp. 92-93, grifei.) 

 

Prossegue o Excelentíssimo Ministro:  

[...] a importância jurídica da divisão dos tributos em diretos e indiretos 

situa-se num patamar normativo logicamente anterior ao Código 

Tributário Nacional, que é o princípio da capacidade contributiva, 

consagrado na Constituição da República. [...] Tanto com o manejo da técnica 

de substituição tributária quanto com a instituição de tributos indiretos, o 

legislador busca tributar riqueza que se encontra na titularidade de 

pessoa distinta daquela eleita para figurar no polo passivo da relação 

jurídica tributária. 

Já no caso dos tributos indiretos, a técnica utilizada é modificar a hipótese 

de incidência contemplando, em sua materialidade, um fato que é 

realizável por pessoa distinta daquela cuja parte da riqueza o Estado 

pretende apropria-se. 

Tal ocorre normalmente quando o índice de manifestação de capacidade 

contributiva, de que fala Regina Helena Costa, é o consumo. Nessas hipóteses, 

embora se pretenda alcançar a riqueza do consumidor, quem é 

normalmente posto no polo passivo da relação jurídica tributária, é quem 

fornece o objeto do consumo, o que é feito com descrição da materialidade 

da hipótese de incidência não de um fato realizável pelo consumidor, mas, 

sim, pelo fornecedor. 

Dentre essas técnicas há a substituição tributária e a repercussão jurídica. Em 

ambas, o sujeito passivo da obrigação, embora seja obrigado ao pagamento do 

tributo, não é quem arca com o ônus econômico respectivo, o qual é suposto, 

no primeiro caso, pelo substituído, e, no segundo, contribuinte de fato. Embora 

sejam institutos distintos, a análise acurada de ambos permite avaliar de 

quem é a riqueza apropriada pelo Estado no seu mister de fazer com que 

todos contribuam para a manutenção das despesas coletivas. (A relevância 

penal da inadimplência tributária. Curitiba: Juruá, 2013, pp. 89-90, grifei.) 

 

No mesmo sentido, é preciosa a lição de Sacha Calmon e Misabel Derzi273 tratando 

sobre o princípio da não cumulatividade do ICMS, ao alertarem que se trata em verdade de um 

 
273 COELHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel Abreu Machado. ICMS não cumulatividade e temas afins, 

p. 109. In: O princípio da não cumulatividade. Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais: Centro de Extensão Universitária, 2004 (Pesquisas Tributárias, Nova Série, 10). 
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tributo sobre o CONSUMO e que o nome a ele dado pela legislação brasileira de imposto sobre 

circulação de mercadorias tem como objetivo psicológico desvincular o tributo do consumidor 

leigo e atrelá-lo ao empresário: 

É importante notar que tanto o ICMS quanto o IPI não são impostos que 

devam ser suportados, economicamente, pelo contribuinte de direito (o 

comerciante ou industrial). São, a rigor, impostos sobre o consumo, não 

devendo onerar a produção ou o comércio. [...] Aliás, um dos fundamentos 

mais importantes para a adoção do princípio da não cumulatividade repousa 

na neutralidade da concorrência [...]. 

Tais tributos não oneram a força econômica do empresário que compra 

e vende ou industrializa, porém a força econômica do consumidor, 

segundo ensina Herting. [...] 

Entretanto, não apenas no Brasil, mas em diversos sistemas tributários 

forâneos, o legislador abandonou a expressão imposto sobre o consumo 

para adotar outras, como imposto sobre operação de circulação, imposto 

sobre a produção industrial. Não se trata de uma preocupação técnica, 

voltada a ajustar o nome ao formalismo jurídico. Antes, por motivos 

psicológico-tributários, quer-se vincular o imposto ao empresário, 

tornando-o pouco perceptível aos olhos dos consumidores leigos e não 

empresários.  

 

O ICMS não busca, portanto, a capacidade contributiva do vendedor, prova disso se viu 

nos seguintes julgamentos do STF: 

1) RE 574.706, em que se retirou o ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins por 

entender que este valor não é receita do vendedor e não se caracteriza como 

faturamento ou patrimônio deste, mas mero trânsito contábil; 

2) RHC 163.334, que julgou que cobrar ICMS próprio do consumidor e não o 

recolher ao Estado, de forma contumaz e com dolo de apropriação, caracteriza o 

crime do art. 2º, II, da Lei 8.137/90; 

3) ADIs 2.675 e 2.777 RE 593.849, entenderam pelo direito à restituição do ICMS 

recolhido a maior, quando o valor final da mercadoria for inferior ao presumido 

em pauta fiscal de substituição tributária. O fundamento foi o de que caso não 

devolvido o ICMS, este não seria neutro, por não ter sido repassado 

integralmente ao consumidor e ter sido arcado pelo vendedor, o que violaria a 

livre concorrência. 

A designação do vendedor como o sujeito passivo dos IVAs mundiais e do ICMS se deu 

por circunstâncias fáticas, pela clamada razoabilidade apregoada por Barreto, que “demanda a 

congruência das normas com a realidade fática, não se podendo ignorar as condições externas 

de realização do direito”.  
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Quando a maioria dos IVAs, como o ICMS, foram criados, vivia-se uma realidade 

predominantemente de comércio local e de bens tangíveis. O elo mais fácil de apreender o signo 

presuntivo de capacidade contributiva do IVA (consumo) era o comerciante, que recebia os 

valores financeiros pelas operações efetuadas. Seria inviável fiscalizar e cobrar de todos os 

consumidores um a um, elegeu-se, portanto, o vendedor como o contribuinte. 

Na atualidade, porém, há um elo dessa cadeia de consumo que consegue apreender 

fidedignamente a capacidade contributiva do consumidor e evitar o descumprimento de 

recolhimento do tributo pelo vendedor. Este sujeito é o operador financeiro, que viabiliza os 

pagamentos em meio eletrônico. Ele tem a capacidade fática para a retenção e está intimamente 

ligado ao signo presuntivo de riqueza buscado pelo imposto de valor agregado, que é o 

consumo.  

Nos casos em que o vendedor tenha contrato direto com o operador financeiro, a 

atividade por ele exercida e que está autorizada a ser processada pelos equipamentos de 

pagamento da credenciadora consta do contrato e a definição da alíquota a ser retida pode ser 

obtida dessa informação ou fornecida pelo vendedor, como debatido no item 6.2.2. 

Nas hipóteses em que o marketplace é o credenciado junto ao operador financeiro, nas 

vendas por ele intermediadas, deve fornecer ao operador financeiro a alíquota a ser retida de 

acordo com o seu contrato com o vendedor, em que consta a atividade e porte por ele exercido.  

O marketplace tem as informações se o vendedor é contribuinte do Simples Nacional274 

ou do ICMS e sabe o tipo de mercadoria vendida. Prova disso é que a maioria das plataformas 

dispõe de serviços antifraude que analisam o perfil do consumidor e o produto comprado para 

detectar com antecedência compras não legítimas, feitas por fraudadores com dados roubados. 

Vale notar que a própria União Europeia paulatinamente tem reconhecido a importância 

de incluir os operadores de pagamento na atividade de arrecadação tributária. Por ora, 

entretanto, instituiu a obrigação de que os meios de pagamento disponibilizem, a partir de 2024, 

as informações sobre as transações por ele realizadas, conforme Diretiva UE 2020/284 do 

Conselho, de 18 de fevereiro de 2020275. Os dados a serem fornecidos são muito similares aos 

ora cobrados na DIMP (Declaração de Meios de Pagamentos) brasileira. 

 
274 Por identificação do CSOSN, que significa Código de Situação da Operação do Simples Nacional. 
275 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0284&from=PT. 

Acesso em: 15 fev. 2022. 
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A Espanha, por sua vez, reuniu uma comissão de experts em economia e direito 

tributário, que trabalhou durante um ano para elaborar um documento com propostas de reforma 

tributária276. O resultado, o “Libro Blanco sobre La Reforma Tributaria”, publicado em março 

de 2022, tem, entre suas propostas (a de número 42), a sugestão de atribuição de 

responsabilidade aos meios de pagamento da retenção do IVA incidente nas vendas a 

consumidor final, realizadas via comércio eletrônico internacional. 

Item 2.2.1.1 

Para los provedores de servicios/bienes digitales diretamente al consumidor 

final la posible solución seria similiar: um sistema de registro simplicado 

(com información respecto a los tipos de gravamens aplicables, los tipos de 

cambio a aplicar, las facturas) obligación de repercusión y mecanismos de 

retención em las entidades financeiras, fundamentalmente mediante el 

control de los pagos com tarjeta277. (grifo nosso) 

 

Propuesta 42 

Dadas las possibilidades de elusión que siguen existiendo em el comercio 

electrónico y sin perjuicio dela transposición y aplicación efectiva de la 

Directiva 2020/284 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, mediante la que se 

pretende luchar contra el fraude del IVA en el comercio electrónico trans-

fronterizo, el Comité recomienda explorar a nivel europeo, a medio o largo 

plazo, la posibilidad de designar como obligado al pago en los supuestos en 

que el adquirente es un consumidor final, a los proveedores de servicio de 

pago. Esta medida se considera más efectiva en la medida en que, además 

de aportar información sobre las operaciones realizadas, supondrían una 

garantía de cobro, al estar muchos de estos proveedores establecidos dentro 

de la UE278. (grifo nosso) 

 

Parece uma questão de tempo as administrações tributárias perceberem que apenas 

receber mais dados e informações sobre as operações dos inúmeros meios de pagamento não 

prevenirá as fraudes dos tributos do tipo IVA, como o ICMS. Detectar fraudes após ocorridas 

 
276 Disponível em: https://www.ciat.org/espana-publica-el-libro-blanco-para-la-reforma-del-sistema-tributario/. 

Acesso em: 23 ago. 2022.  
277 Libro Blanco, p. 492. Disponível em: https://www.ciat.org/espana-publica-el-libro-blanco-para-la-reforma-del-

sistema-tributario/. Acesso em: 23 ago. 2022. Tradução livre: contra a fraude do IVA no comércio eletrônico 

transfronteiriço, o Comitê recomenda explorar a nível europeu, a médio ou largo plazo, a posibilidade de designar 

como responsável a pagar o IVA, nas hipóteses em que o adquirente é um consumidor final, os provedores de 

serviço de pagamento. Esta medida é considerada mais eficaz na medida em que, além de portar informações 

sobre as operações executadas, supõe uma garantia de cobrança, além de os meios de pagamento estarem 

estabelecidos dentro da UE (União Europeia). 
278 Libro Blanco, Propuesta 42, p. 498. Disponível em: https://www.ciat.org/espana-publica-el-libro-blanco-para-

la-reforma-del-sistema-tributario/. Acesso em: 23 ago. 2022. Tradução livre: Dadas as possibilidades de evasão 

que continuam a existir no comércio eletrônico e sem prejuízo da transposição e aplicação efetiva da Diretiva 

2020/284 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2020, através da qual se pretende combater a fraude ao IVA no 

comércio transversal correio eletrônico transfronteiriço, o Comitê recomenda que se explore a nível europeu, a 

médio ou longo prazo, a possibilidade de designar como devedores os prestadores de serviços de pagamento 

nos casos em que o adquirente seja um consumidor final. Esta medida é considerada mais eficaz na medida 

em que, para além de fornecer informação sobre as operações realizadas, representaria uma garantia de 

cobrança, uma vez que muitos destes prestadores estão estabelecidos na UE. 
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tem um custo de recuperação imensamente maior que a prevenção, que pode ser feita via 

retenção. 

Por fim, entende-se que a previsão de responsabilidade poderia se dar por lei ordinária 

local em face das autorizações do art. 121 e 128 do CTN e da Lei Complementar n. 87/96279. 

Entretanto, no caso do ICMS seria mais prudente a edição de lei complementar de caráter 

nacional, tal qual foi feito no art. 6º da Lei Complementar n. 116/2003 do ISS e no art. 45, 

parágrafo único do CTN para o Imposto de renda retido na fonte. 

A previsão em lei complementar nacional evitaria litígios sobre o veículo normativo 

adequado para a previsão de responsabilidade e permitiria que os operadores financeiros 

efetuassem as retenções tributárias devidamente amparados em lei. Especialmente 

considerando que no caso do ICMS há quem entenda que a previsão de responsabilidade por 

substituição em ICMS reclama a previsão em lei complementar, conforme art. 155, § 2º, inciso 

XII, alínea “b” da Constituição Federal.  

 

6.2.5 Quem deve arcar com os custos de adaptação e manutenção dos sistemas 

financeiros para a retenção dos tributos? 

 

A existência de uma infraestrutura de liquidação central dos pagamentos e transferências 

eletrônicas via Câmara Interbancária de Pagamentos é uma vantagem do Brasil para 

implantação de um sistema de retenção de tributos via operadores de pagamento. 

A retenção de tributos pode ser mais uma informação a ser incluída nessa grande câmara 

de compensação e liquidação, com a administração tributária participando com as contas 

destinadas a pagamento dos impostos, tal qual os bancos e instituições de pagamento participam 

e recebem suas taxas de comissão pela intermediação financeira. 

A necessidade de retenção dos tributos pelos operadores financeiros gerará custos de 

adaptação dos sistemas dessas empresas. Entende-se como razoável que o sistema seja 

construído em conjunto entre administração tributária e setor financeiro, a fim de que o novo 

sistema seja o mais aderente possível a já existente infraestrutura da indústria de pagamentos. 

 
279 No mesmo sentido, entendem Juliana Furtado, Paulo Conrado e Camila vergueiro, conforme ARAÚJO, Juliana 

Furtado Costa. Responsabilidade tributária. Juliana Furtado Costa Araújo, Paulo Cesar Conrado, Camila 

Campos Vergueiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pp. 37-38. 
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Nesse sentido, mostra-se interessante a criação de um sandbox280, com a participação 

de representantes do mercado e do Estado, que permita a experimentação do novo modelo em 

um ambiente controlado. A criação do PIX (Pagamento Instantâneo) se deu em formato 

colaborativo entre Estado e mercado. 

O Banco Central anunciou, em dezembro de 2018281, a intenção de lançar um sistema 

de pagamentos instantâneos e estabeleceu as características básicas do sistema. Para tanto, criou 

um comitê consultivo permanente, cuja composição incluiu representantes do mercado 

financeiro e empresas de tecnologia. Após dois anos de trabalho, foi lançado o PIX, em 

novembro de 2020.  

É válido ressaltar que com o pleno funcionamento de um serviço de retenção de tributos 

pelos operadores financeiros, muitas das obrigações acessórias dos próprios operadores de 

meios de pagamento, como a DIMP, podem ser reduzidas ou mesmo eliminadas. Da mesma 

forma, haverá redução nos custos de fiscalização e cobrança por parte do Estado.  

Essa redução de custos estatais decorrente da racionalização e modernização da 

cobrança pode ser vertida para o desenvolvimento do novo sistema, tal qual ocorreu na criação 

do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). 

Não é nenhum absurdo também pensar em um sistema de indenização ou compensação 

aos operadores financeiros pelo desenvolvimento e adaptação dos sistemas que possa ser 

cobrado, talvez, por um valor fixo por operação processada, a ser descontado do valor da 

operação. 

Quando o Estado cobra o tributo administrativamente ou judicialmente é o contribuinte 

que no fim arca com essa cobrança, pois o custo é repassado nos tributos. A redução da 

utilização da cobrança judicial e dos gastos com fiscalização podem permitir, inclusive, uma 

redução do ônus tributário para o contribuinte. 

 

 
280 Sandbox – é um ambiente de teste controlado e limitado em que se podem testar inovações de regulação sem 

comprometer o sistema como um todo. Sobre o tema: CAVALCANTI, Eduardo Muniz; e OLIVEIRA, Luciana 

Marques Vieira da Silva. Sandbox tributário: O MVP na reforma tributária. Disponível em: 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/sandbox-tributario-o-mvp-na-reforma-tributaria-29072020. 

Acesso em: 21 ago. 2022. 
281 Comunicado n. 32.927, de 21 de dezembro de 2018. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/especialnor/Comunicado32927.pdf. Acesso em: 15 fev. 

2022. 
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6.2.6 Efeitos colaterais da retenção. Mudança de comportamento dos consumidores 

para formas de pagamento com dinheiro vivo? 

 

O modelo de cobrança dos tributos sobre consumo por meio da retenção dos meios de 

pagamento e operadores financeiros não tem o poder de evitar a evasão tributária de transações 

feitas em dinheiro vivo, tampouco reduz os gastos em compliance e fiscalização dessas 

operações. 

Entretanto, atualmente, as compras feitas em dinheiro vivo já fogem ao radar de 

fiscalização automatizado das Secretarias de Fazenda estaduais e municipais. Essas operações 

requerem fiscalização individualizada, in loco, específica. Ou seja, nada mudará nessas 

operações. 

Não se vislumbra, porém, como pode ser alegado por alguns contribuintes, que a 

retenção dos tributos nos meios de pagamento eletrônicos provocará uma volta aos pagamentos 

em dinheiro vivo para fugir da fiscalização.  

Isso porque os negócios que não aceitarem pagamentos eletrônicos perderão clientes e 

oportunidades de negócio, especialmente via internet. Hoje, com o PIX, cartões de crédito e 

débito e descontos para pagamento via aplicativo, quem não usar dos meios eletrônicos de 

pagamento será excluído da maioria dos negócios realizados. 

Vive-se a era da informação. O pagamento em dinheiro vivo não traz consigo um dos 

bens mais valiosos na atual economia: dados para mapeamento de padrões de consumo e 

comportamento. É por essa razão, inclusive, que na China alguns negócios já não aceitam 

pagamento em dinheiro vivo, porque querem mais do que o pagamento em dinheiro, querem os 

dados dos consumidores.  

O Banco Central brasileiro também está estudando a criação de um Real Digital282, que 

seria uma moeda digital que reduziria os custos de impressão de dinheiro e traria maior 

rastreabilidade das transações econômicas no país. 

 
282 Sobre o assunto, conferir notícia em: https://livecoins.com.br/banco-central-escolhe-aave-e-mais-8-empresas-

para-desenvolver-real-digital/. Acesso em: 21 ago. 2022. 
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Pesquisa Febraban283, realizada em 2021, mostrou que mais de 85% dos pagamentos no 

Brasil são feitos por meios eletrônicos. Estatísticas do BACEN284 sobre os instrumentos de 

pagamento mostram igualmente a franca decadência da utilização de dinheiro vivo.  

É, portanto, uma tendência sem volta a evolução para uma economia cashless.  

 

6.2.7 PIX e a necessidade de as autoridades financeiras e tributárias interagirem na 

implementação de políticas públicas 

 

O PIX (Pagamento Instantâneo) se mostrou um sucesso absoluto de adoção pela 

população. Segundo dados do BACEN285 sobre pagamento de varejo e cartões no Brasil, no 

segundo trimestre de 2021, o número de transações feitas por PIX foi correspondente a 12,93% 

do total de operações realizado no trimestre, mais do triplo da soma de transações feitas com 

TED, DOC e outros. 

Ainda se mostra atrás do volume de transações feitas pelos instrumentos mais usuais no 

comércio como o cartão de crédito (19,58%) e cartão de débito (21,44%), mas em franco 

crescimento. 

 

Figura 27 - Participação percentual dos instrumentos no volume de número de transações 

 

Fonte: BACEN. 

 
283 Disponível em: https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/financial-services/articles/pesquisa-febraban-

tecnologia-bancaria.html. Acesso em: 15 fev. 2021. 
284 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/spbadendos. Acesso em: 15 fev. 2022. 
285 Ibid. 
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Quando se analisa o volume financeiro (R$) transacionado por instrumento, os números 

do PIX (5,88%) superam os números do cartão de crédito (1,86%) e cartão de débito (1,13%). 

 

Figura 28 - Participação percentual dos instrumentos no volume financeiro transacionado 

 

Fonte: BACEN. 

 

Essas estatísticas permitem duas constatações importantes: 

1) a fiscalização tributária deve ter meios de identificar as transações realizadas por 

PIX, assim como já consegue fiscalizar aquelas realizadas por meio de cartões 

de crédito e débito; 

2) há muitas operações realizadas por PIX que não contêm cunho comercial, mas 

são decorrentes de simples transferências entre pessoas físicas e jurídicas por 

motivos variados. 

As operações em cartão de crédito e débito já estão dentro da rotina de fiscalização das 

Secretarias de Fazenda, que cruzam as informações prestadas pelas operadoras de cartões com 

os dados declarados pelos contribuintes em livros fiscais eletrônicos e nas notas fiscais. 

O PIX, por sua vez, é uma forma nova de pagamento e precisa haver uma colaboração 

entre órgãos fiscais (Receita Federal, Secretarias de Fazenda e BACEN) para que a facilidade 

no meio de pagamento, que beneficia o consumidor e o comerciante, não seja um meio de 

evasão tributária, por dificultar o trabalho de fiscalização tributária. 

Por essa razão, foi incluída a obrigação de os bancos enviarem, via DIMP (Declaração 

de Informações de Meio de pagamento), para as Administrações Tributárias os dados das 



209 

 

transações realizadas em PIX por pessoas jurídicas e físicas, bem como introduzida a 

necessidade de indicação do meio de pagamento usado na operação em campo própria da Nota 

Fiscal (vide nota técnica 2020.006286). Esses dados serão, portanto, cruzados com os dados 

declarados pelos contribuintes de ICMS. 

No caso de pessoas físicas, estipulou-se um parâmetro para o envio das declarações. 

Somente serão reportados recebimentos de pessoa física, cujo montante mensal seja igual ou 

superior a R$ 3.375,00 e, simultaneamente, tenha recebido 30 ou mais transações via PIX em 

um mês287.  

Há ainda outras exceções de informe das operações do PIX. A fim de facilitar o 

cruzamento de informações e evitar autuações errôneas, mostra-se importante a introdução de 

algum tipo de campo (código) no PIX, em que o usuário possa identificar aquele pagamento 

como sendo decorrente de uma compra e venda de mercadoria ou serviço ou mera transferência 

por outros motivos que não a realização de uma transação comercial. 

Esse campo seria o responsável para que o banco tivesse igualmente a responsabilidade 

de retenção do tributo, tal qual proposto com as transferências para contas jurídicas no item 

6.2.3. 

Isso auxiliaria o filtro das malhas fiscais e evitaria a necessidade de checagem de 

inúmeros dados. Uma crítica que pode surgir sobre a necessidade desse novo código 

identificador do PIX é o de que o usuário pode mentir sobre a natureza da operação e o 

comerciante não emitir a nota e nem declarar a operação. 

Esse problema já existe atualmente com as transferências e pagamentos à vista. É em 

decorrência dessa prática evasiva que os dados de transferência PIX de pessoas físicas e 

jurídicas são enviados para as secretarias, para não virarem o novo modelo de escapar à 

fiscalização. 

Em caso de informação falsa e eventual detecção pela administração tributária após 

auditoria, o único responsável pelo tributo e por sua ocultação seria o contribuinte, no caso o 

vendedor da mercadoria ou serviço.  

 
286 Disponível em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VlNSI1qsiIA=. Acesso 

em: 15 fev. 2022. 
287 Vide item 1100 do Manual v. 7 da DIMP. Disponível em: 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/arquivo-manuais/DIMP.pdf. Acesso em: 15 fev. 2022. 
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Os bancos só teriam responsabilidade pela retenção no caso de ter sido informado se 

tratar de uma operação comercial e não terem procedido à retenção tributária.  

O PIX, atualmente, é compensado e liquidado em uma câmara específica, própria para 

as operações via PIX, com liquidez imediata. As retenções tributárias, portanto, teriam que ser 

processadas nessa câmara.  

O Banco Central, como responsável por essa nova forma de pagamento, deve manter 

contato e abertura com os órgãos fiscais para pensarem o sistema de forma conjunta, a fim de 

se evitar a introdução de mais obrigações acessórias aos contribuintes e operadores financeiros, 

porque o sistema PIX, da forma como pensado, não se preocupou com a gestão tributária.  

Por se tratar de uma forma de pagamento em franca expansão, é imperioso que se reflita 

sobre os reflexos dessa novidade em outros ramos do Direito, como o Tributário. 

 

6.3 VANTAGENS ESPERADAS DA RETENÇÃO DO TRIBUTO PELOS 

OPERADORES FINANCEIROS 

 

Conforme exposto no decorrer do item 6.2 deste trabalho, existem várias opções para se 

começar a testar o modelo de retenção via split de pagamento do ICMS por meio dos operadores 

financeiros. 

Entende-se que a melhor forma de começar o teste é realizando consultas públicas 

voltadas aos participantes do mercado, às administrações tributárias, às empresas de meio de 

pagamento, às empresas de tecnologia, ao meio acadêmico e ao público em geral, para expor a 

ideia e colher sugestões de possíveis alternativas de funcionamento do sistema, tal qual feito 

pelo Reino Unido. A abertura aos interessados permite a construção de um modelo cooperativo 

e inovador que possa beneficiar a todos.  

Em seguida, o ideal é testar um projeto-piloto, uma espécie de sandbox288, com um setor 

econômico específico offline, que atue primordialmente na venda a consumidor final B2C (mais 

exposto à sonegação) e verificar os resultados para posteriores aprimoramentos. 

 
288 Sandbox – espécie de espaço controlado de teste para experimentar inovações. 
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Verificou-se que se nada mudar na forma de apuração do ICMS, a implantação, via lei, 

de um sistema de retenção do tributo pela divisão do pagamento (split payment) usando a 

infraestrutura dos meios de pagamento é viável, conforme propostas apresentadas no item 6.2. 

Entretanto, a depender da solução adotada, não serão resolvidos, com total eficiência, a 

maioria dos problemas que uma retenção dessa espécie poderia solucionar, caso ocorressem 

concomitantemente mudanças legislativas mais profundas, como a pacificação do conceito de 

crédito, a redução das múltiplas alíquotas, a diminuição ou extinção dos regimes especiais e 

benefícios fiscais, entre outras medidas citadas ao longo do trabalho. 

Como visto, em razão da necessidade de se compensar créditos anteriores e da 

indefinição conceitual do que seriam os créditos passíveis de compensação, os custos dos 

processos de conformidade e fiscalização e a alta litigiosidade continuariam presentes, ainda 

que em menor proporção. 

A grande dificuldade de implantação de uma cobrança automatizada do ICMS é a 

necessidade de gerar mecanismos de automação também do crédito a restituir, a fim de não 

gerar reclamações de quebra de fluxo de caixa e de violação à não cumulatividade.  

O elevado grau de incerteza acerca do valor de tributo devido, após compensados os 

créditos, decorre da indefinição do que gera direito a crédito, dos vários regimes especiais e dos 

benefícios fiscais. 

Por isso, a proposta de utilização de uma alíquota pouca coisa inferior à alíquota média 

efetiva do setor econômico, atrelada a um regime opcional de cobrança, devidamente aprovado 

pelos Estados, nos termos do art. 155, § 2º, XII, h, da Constituição, que dispensasse o encontro 

de contas dos créditos nas operações realizadas por meios de pagamento eletrônicos, seria uma 

opção que reduziria significativamente os custos de conformidade, fiscalização e cobrança.  

Por outro lado, a retenção ainda que parcial do ICMS, pelos operadores financeiros, já 

seria capaz de reduzir as fraudes, a evasão e o volume de créditos inadimplidos, que são 

atualmente cobrados via execução fiscal e perdidos pelo Estado no congestionamento judicial. 

No caso dos tributos que não são regidos pela não cumulatividade, como o ISS, essa 

adoção de um sistema de retenção por ocasião do pagamento parece muito mais simples, visto 

que não há que se lidar com problemas de restituição de crédito, fluxo de caixa e ajuste do 

tributo a pagar.  
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As alíquotas do ISS são menos variáveis, o que torna a retenção ainda mais plausível. 

Seria uma outra opção, portanto, iniciar o teste com essa espécie de tributo sobre o consumo. 

Seria igualmente uma excelente forma de evitar que os municípios pequenos deixassem 

de arrecadar por falta de estrutura administrativa suficiente. 

Com o crescimento de uma economia cada vez mais voltada para serviços, a tendência 

é que a base de cálculo do ISS, especialmente no comércio online, cresça cada vez mais e 

precise ser reformulado seu método de cobrança, em especial para abarcar os intangíveis e 

evitar sonegações.  

Medidas que confiram mais certeza ao tributo são fundamentais para que os processos 

de conformidade, fiscalização e cobrança se tornem mais eficientes e econômicos. 

Nesse sentido, se mantida a tributação do consumo por um tributo de valor agregado ou 

não cumulativo, são indicadas medidas legislativas que proponham: 

1) a eliminação de regimes especiais direcionados a determinados contribuintes; 

2) a adoção do crédito financeiro amplo, em vez do crédito físico; 

3) a redução do número de alíquotas, para contemplar poucas alíquotas por setor 

econômico, considerando as especificidades de cada atividade econômica, a fim 

de evitar que uma única alíquota possa provocar mais peso morto à economia e 

deficiências alocativas; 

4) uma maior padronização das obrigações acessórias pelos Estados; 

5) a unificação da base tributária de bens e serviços com divisão dos montantes 

arrecadados entre Estados e municípios, a fim de evitar os eternos litígios de 

competência tributária; 

6) a previsão em lei complementar nacional da retenção tributária do tributo sobre 

consumo por ocasião do pagamento da operação comercial, feito por meios 

eletrônicos, via operadores financeiros. 

A tecnologia para se cobrar o imposto sobre consumo, seja ele ISS, ICMS ou outro que 

venha a ser criado para substituí-los, já existe e pode ser acoplada à existente infraestrutura do 

setor de pagamentos. 

É preciso, porém, que o Direito colabore com a racionalização e simplificação do 

sistema tributário para que este possa ser adaptado à era da tecnologia da informação, 
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automatizando as cobranças e reduzindo os custos de operacionalização, que são custo de 

oportunidade para a sociedade como um todo. 

Os gastos com conformidade, fiscalização e cobrança tomam tempo e dinheiro, que 

poderiam ser investidos em crescimento econômico e bem-estar social.  

Um processo de cobrança do imposto incidente sobre consumo mediante retenção no 

momento do pagamento, a exemplo de como operam os marketplaces e a indústria dos meios 

de pagamentos, se devidamente implantado, pode conter o potencial de: 

1) reduzir a níveis irrisórios a evasão ou inadimplência do tributo; 

2)  permitir a redução de esforço fiscalizatório redundante, bem como a otimização 

da máquina estatal de fiscalização, que pode direcionar seus recursos para 

melhorar seus demais serviços; 

3) diminuir os gastos de compliance dos empresários com obrigações acessórias e 

judicialização; 

4) promover a neutralidade concorrencial do imposto sobre valor agregado e 

estimular a livre concorrência dos mercados; 

5) permitir a redução da carga tributária como consequência da diminuição da 

evasão; 

6) tornar o mercado brasileiro atrativo para investimento nacional e estrangeiro e 

estimular o empreendedorismo; 

7) garantir o retorno dos impostos à sociedade; 

8) reduzir a sobreutilização e congestionamento do Judiciário para cobrança de 

tributos sobre consumo, como ocorre com a execução fiscal; 

9) encurtar o tempo de cobrança dos tributos e a impunidade fiscal, a fim de reduzir 

o incentivo econômico da sonegação hoje existente. 

 

6.4 REFLEXÕES NECESSÁRIAS 

 

Dentro dessa lógica de otimização do sistema tributário, uma reflexão incômoda se 

mostra necessária. Há muito tempo, o mundo acadêmico preconiza a não cumulatividade e os 
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impostos de valor agregado como uma das melhores criações tributárias. Ousar refletir sobre 

sua adequação ou não aos tempos atuais é tratado quase como heresia ou imprudência.  

O peso da tradição, a dificuldade de repensar dogmas e conhecimentos tão cultuados e 

consolidados colabora com a ausência de maiores debates sobre o tema. Como estudado por 

Adam GRANT (2021)289, o repensar causa desconforto de identidade para quem antes tinha 

certezas, gera insegurança quanto ao novo e apego ao passado. 

Os argumentos contra qualquer proposta de imposto cumulativo são o de que ele geraria 

acúmulo de imposto ao longo da cadeia econômica, prejudicaria os pequenos empresários que 

não conseguem verticalizar a produção, prejudicaria as exportações e seria mais fácil de evadir 

que o tributo não cumulativo, por não ter a preconizada autofiscalização do IVA. 

Entretanto, como demonstrado ao longo deste trabalho, o IVA brasileiro sobre o 

consumo, o ICMS, com suas várias regras de restrição de crédito e com o condicionamento ao 

crédito físico também gera cumulatividade. Não se aplica aos pequenos empresários, que 

recolhem pelo regime simplificado do simples nacional. Causa desequilíbrios federativos de 

acúmulo de crédito de ICMS nos Estados exportadores e é altamente sonegável e susceptível a 

fraudes, em razão da vulnerabilidade do método do crédito fiscal, baseado em autodeclaração 

do vendedor e pagamento voluntário. Além disso, tem um custo enorme de conformidade e 

fiscalização envolvido. 

Nos tempos atuais, um tributo cumulativo sobre o consumo ou incidente apenas no 

varejo, como o Retail Sales Tax dos EUA, não teria contra si o problema de ser mais fácil de 

evadir que o tributo não cumulativo, pois sua retenção pelos meios de pagamento é muito mais 

simples e viável. Por outro lado, a questão do acúmulo de tributo, existente também no modelo 

atual do ICMS, pode ser resolvido por uma calibragem de alíquota ideal, que considere a 

alíquota efetiva histórica recolhida pelos setores que hoje apuram pelo regime não cumulativo. 

No Brasil, quase 90% das empresas ativas adotam regimes simplificados de tributação, 

que dão maior certeza ao empreendedor do tributo devido, como o lucro presumido e o simples 

nacional. Muitas vezes, empresas do regime de lucro presumido recolhem mais tributo do que 

seria devido, porque a base de cálculo presumida é maior que a real. 

Todavia, o custo de se apurar o lucro real, com todas suas obrigações acessórias e as 

incertezas de interpretação de normas, que geram necessidade de consultorias tributárias e 

 
289 GRANT, Adam. Pense de novo: o poder de saber o que você não sabe. Tradução Carolina Simmer, 1. ed. Rio 

de Janeiro: Sextante, 2021. 



215 

 

contábeis, parecem não compensar o trabalho que a adoção desse regime traz. Os contribuintes, 

ao que tudo indica, preferem a tranquilidade e a simplicidade de saberem quanto têm a pagar 

de tributo para calcular como repassar esse valor nos preços.  

Há, portanto, indícios de que uma pesquisa de usuário sobre a experiência tributária 

brasileira chegue à conclusão de que o contribuinte prefere um tributo cumulativo com alíquota 

mais reduzida e calibrada de acordo com as especificidades de cada setor econômico, sem tantas 

obrigações acessórias de guarda de documentos e relatórios para o Fisco. 

É preciso que se desenvolvam estudos sérios, com dados empíricos que sopesem os 

custos despendidos em operacionalização de um sistema não cumulativo e as vantagens efetivas 

trazidas por este tipo de tributação no Brasil. 

Precisam ser medidos e colocados em uma balança: 

1) custos de conformidade das empresas para cumprimento das obrigações 

acessórias e pagamento do tributo (gastos com sistemas de informática e controle 

empresarial, com advogados, contadores e administradores envolvidos 

exclusivamente no processo de apuração e planejamento tributário); 

2) custos de fiscalização (gastos da administração tributária com pessoal e sistemas 

de obtenção e cruzamento de dados, notificação de devedores); 

3) custos de cobrança (administrativa e judicial, via execução fiscal); 

4) custos de litígio administrativo e judicial (valores gastos com contencioso 

administrativo e judicial); 

5) nível de neutralidade efetiva do tributo em termos concorrenciais e alocativos;  

6) carga tributária efetiva, que engloba além do valor do tributo cobrado os custos 

de operacionalização; 

7) nível de transparência e simplicidade do tributo para os cidadãos e contribuintes; 

8) eficiência arrecadatória e índices de evasão e inadimplência. 

A tendência inevitável que se constata é que a economia do século 21 tem características 

muito diversas da economia da segunda metade do século 20, quando idealizado o IVA. 

Algumas características da economia digital que são claras e que talvez não se adequem bem à 

lógica de um IVA: 

1) economia global sem fronteiras, facilitada pelos grandes marketplaces; 
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2) encurtamentos das cadeias de produção com novas tecnologias, como IOT (internet 

of things), impressão 3D e digital twins (gêmeos digitais); 

3) tendência à concentração de mercado dos grandes marketplaces, que detêm grandes 

estruturas de marketing, logística, segurança para pagamento e induzem confiança no 

consumidor; 

4) crescimento do comércio de bens e serviços intangíveis, desmaterialização da 

economia. 

Alguns estudiosos que ousaram trazer o assunto à baila, como Marcos Cintra290 e 

Roberto Campos291, foram, por vezes, condenados por grande parte do meio acadêmico como 

se estivessem falando absurdos. E os argumentos mais comuns para rebater as afirmações por 

eles realizadas acerca dos impostos sobre valor agregado costumam ser uma repetição acerca 

dos méritos do IVA idealizado, que não foi implantado em lugar nenhum do mundo, ou uma 

afirmativa no sentido de que é o melhor sistema tributário porque a maioria dos países usam. 

Marcos Cintra292 retrata bem o fato da inviabilidade dos paradigmas tradicionais de 

tributação sobre o consumo, em especial a tributação sobre valor agregado, conseguirem captar 

todas as inovações do mercado e da tecnologia para tentar adaptar a realidade à previsão legal: 

A complexidade crescente dos sistemas fiscais faz multiplicar as instâncias de 

controle. Faz adensar as redes captadoras de informação. Faz proliferar os 

rituais de exercício da cidadania fiscal que passam a consumir mais 

tempo e mais energia dos cidadãos contribuintes, tornando-se sufocantes 

e alimentando, neles, mais do que a aversão ao imposto, o rancor contra 

os aparelhos burocráticos fiscalizadores. O mal-estar fiscal decorre, desde 

logo, do sentimento de impotência do indivíduo em face do poder coercitivo 

do Estado. Agrava-se o estresse fiscal à medida que as obrigações fiscais se 

pulverizam e os regimes fiscais se diversificam, ensejando uma competição 

crescente, entre os agentes econômicos, por situações fiscalmente mais 

vantajosas. 

Esse empenho de energia, a contragosto, em mesquinhas atividades-meio a 

serviço da instrumentalidade fiscal, desperdiçada no acúmulo de papéis, 

documentos, provas, cuidados, prazos, truques, cálculos, planejamentos, 

socorrendo-se em auxiliares, contadores, advogados, consultores, gera 

notável desconforto e coloca o contribuinte, a cada momento, no limiar 

da inadimplência, da evasão, da delinquência, da desobediência e da 

revolta fiscal. (grifo nosso) 

 

 
290 CINTRA, Marcos. A verdade sobre o Imposto único. Eficiência, comodismo, sonegação, obsolescência, 

interesses corporativos, cumulatividade. Fatos e mitos da reforma tributária no Brasil. 1. ed. São Paulo: LCTE, 

2003.  
291 CAMPOS, R. O. O funeral da nota fiscal. Veja, 23/7/1999; e CAMPOS, R. O. Como sair do manicômio fiscal. 

Folha de São Paulo, 12/9/1999. 
292 CINTRA, op. cit. 
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O capítulo 3 deste trabalho demonstrou a enormidade de obrigações acessórias a que 

estão sujeitos os contribuintes do ICMS e que geram mais uma gama de atividades 

fiscalizatórias por parte da administração tributária. As características de um IVA como 

neutralidade, simplicidade, autofiscalização não se concretizam na prática tributária brasileira. 

Conforme afirmou Roberto Campos293, citado por Marcos Cintra294 em seu trabalho: 

Os tributos sobre valor agregado, os IVAs, tidos como justos e eficientes, 

perfeitos enfim, escondiam uma outra realidade, bem menos atraente que ideia 

original, e cujas deformações eram ampliadas em países com organização 

federativa: a exacerbação burocrática, a galopante corrupção, a exasperadora 

complexidade, os proibitivos custos de arrecadação, a irresistível evasão, a 

convidativa sonegação295. 

[...] 

A sonegação criou uma vantagem comparativa perversa. Permite a 

sobrevivência de empresas ineficientes na produção, desde que ousadas na 

sonegação; e deixa morrer as que são competitivas na produção, mas tímidas 

na sonegação296. 

[...] 

O imposto bom é o insonegável e de cobrança automatizada. Qualquer 

imposto sonegável é socialmente injusto. E se a cobrança depende de 

documentos declaratórios torna-se um desperdício297. 

 

O professor Marcos Cintra defende a criação de um imposto não declaratório, incidente 

sobre impulsos eletrônicos de transferências financeiras, que, segundo ele, seria mais 

compatível com a economia atual, evitaria sonegação e teria baixíssimo custo de 

operacionalização. 

Apesar de ter tido apoiadores do projeto, como o economista e ex-ministro Roberto 

Campos, a ideia do então parlamentar não vingou. Provavelmente, as razões da não 

concretização da proposta legislativa tenham a ver com: (1) a conexão do novo imposto à CPMF 

(Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras), que sofreu impopularidade por 

parcela da população, (2) o ineditismo mundial da proposta e (3) a resistência da comunidade 

científica a uma mudança de paradigma.  

 
293 CAMPOS, R. O. O funeral da nota fiscal. Veja, 23/7/1999; e CAMPOS, R. O. Como sair do manicômio fiscal. 

Folha de São Paulo, 12/9/1999. 
294 CINTRA, Marcos. A verdade sobre o Imposto único. Eficiência, comodismo, sonegação, obsolescência, 

interesses corporativos, cumulatividade. Fatos e mitos da reforma tributária no Brasil. 1. ed. São Paulo: LCTE, 

2003.  
295 Ibid., p. 10. 
296 Ibid., p. 11. 
297 CAMPOS, R. O. In: CINTRA, Marcos. A verdade sobre o Imposto único. Eficiência, comodismo, sonegação, 

obsolescência, interesses corporativos, cumulatividade. Fatos e mitos da reforma tributária no Brasil. 1. ed. 

São Paulo: LCTE, 2003, p. 16.  
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O trabalho de Thomas Kuhn298 sobre a evolução da ciência e a construção de paradigmas 

trata exatamente sobre essa questão. Para o autor, um paradigma consistiria em “realizações 

científicas universalmente reconhecidas, que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”. 

Durante um longo período, chamado pelo autor de ciência normal, esse paradigma 

prevalece e toda produção científica parece apenas aprimorar o conhecimento já existente. Até 

que algumas anomalias começam a surgir e a não mais se encaixarem no paradigma proposto.  

Quando essas anomalias, que não permitem o funcionamento perfeito do paradigma, 

não podem mais ser ignoradas, começam investigações sobre novos modelos, que se adequem 

à nova realidade. Essas pesquisas podem levar a uma crise do paradigma e a uma revolução 

científica.  

A aceitação da nova realidade e a troca de um paradigma por outro não é, porém, um 

movimento suave e fácil de ser aceito. Geralmente, envolve uma ruptura. O abandono do antigo 

paradigma só se concretiza quando o novo paradigma proposto se mostra suficientemente 

pronto para resolver as anomalias observadas.  

A prova disso está na grande rejeição que precursores de mudanças de paradigma, como 

Copérnico e Einstein tiveram.  

A proposta do professor Marcos Cintra299 é a troca dos tradicionais impostos 

declaratórios, com autodeclaração, auto recolhimento, por impostos automáticos, independente 

da vontade humana, cuja capacidade contributiva possa ser captada por impulsos eletrônicos, 

como as transações financeiras. 

O presente trabalho não chega a propor uma mudança tão grande quanto a de Marcos 

Cintra, apesar de reconhecer a qualidade de sua reflexão e do seu trabalho.  

Segundo GRANT (2021, p. 38), “pesquisas mostram que, quando estamos lidando com 

alguém que resiste a transformações, é importante reforçar o que vai permanecer igual. Pensar 

em mudanças se torna mais interessante quando se inclui continuidade”. 

A presente pesquisa tentou contribuir com a racionalização da tributação sobre o 

consumo, atualmente existente, mantendo a ideia de uma tributação sobre valor agregado, 

 
298 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 

12. ed. São Paulo: Perspectivas, 2013.  
299 CINTRA, Marcos. A verdade sobre o Imposto único. Eficiência, comodismo, sonegação, obsolescência, 

interesses corporativos, cumulatividade. Fatos e mitos da reforma tributária no Brasil. 1. ed. São Paulo: LCTE, 

2003. 
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mas otimizando os processos de operacionalização do tributo. Propôs-se colocar a 

tecnologia hoje existente e o novo paradigma de confiança das relações sociais e comerciais do 

século 21 como o eixo central do redesenho dos processos de conformidade, cobrança e 

fiscalização da tributação sobre consumo brasileira. 

Notou-se, porém, que, de fato, a tributação sobre valor agregado tem dificuldades graves 

de adaptação à forma de se fazer negócios atual e não se adequa bem a determinados setores 

econômicos, cujo principal insumo e ativo são os dados e que não teriam créditos a abater na 

concepção clássica de um IVA. Para esses setores, assim como para setores de serviço, a 

instituição de um IVA de alíquota alta e o aumento dos custos de conformidade gerariam um 

peso-morto para a economia e um encarecimento do custo de vida para a população.  

Diante da nova realidade da economia do século 21, é importante que novos estudos, 

que mantenham o consumo como base tributável, verifiquem se a instituição de tributos 

cumulativos ou incidentes apenas na venda a varejo, com alíquotas menores e adequadas por 

setor econômico, cobrados por meio de retenção no pagamento, não teriam efeitos econômicos 

mais benéficos que a insistência na tributação do consumo pelo método do valor agregado. 

Um tributo cumulativo que fosse cobrado automaticamente pode ter como vantagens 

permitir que os contribuintes não gastem tempo e dinheiro calculando seus tributos e nem 

precisem se preocupar com a concorrência desleal de sonegadores, tampouco necessitem gastar 

com diversas consultorias para lidar com a complexidade fiscal e elaborar planejamentos 

tributários agressivos.  

Obviamente, pela limitação da presente pesquisa, não se pode afirmar com certeza que 

a instituição de um tributo cumulativo ou na venda a varejo retido no pagamento seria mais 

adequada, porque essa afirmação requer alguns estudos de índole econômica. Entende-se, 

porém, que essa espécie de estudo deve ser feita, considerando o ICMS e todos seus custos 

inerentes.  

É importante investigar até que ponto o apego a uma ideia, cujas vantagens não se 

verificaram na prática, tem impedido o progresso na área da política tributária.  

Um repensar ativo, coletivo, livre de preconceitos, que considere a realidade atual da 

economia do século 21 e dados concretos da realidade socioeconômica brasileira é urgente e 

necessário. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O objetivo maior do presente trabalho foi promover um repensar sobre a configuração 

da tributação do consumo adotada pelo Brasil e por muitos países que se utilizam da tributação 

de valor agregado, a fim de avaliar se os processos de cobrança, conformidade e fiscalização 

desses tributos ainda são adequados à realidade da economia digital do século 21.  

Para realizar essa reflexão foi necessário entender a origem e os objetivos que levaram 

à adoção em massa de impostos do tipo IVA pelos países, a partir da segunda metade do século 

20. Somente entendendo o porquê e a origem do sistema vigente, pode-se questionar se este 

ainda é adequado à realidade socioeconômica atual e aos objetivos para os quais ele foi pensado.  

O capítulo 2 fez um resgate histórico da origem da tributação de valor agregado, que 

teve sua concepção teórica delineada pelos irmãos Siemens, na Alemanha, e pelo norte-

americano Thomas Adams, por volta de 1920, mas foi primeiramente implantada no Japão300 e 

no continente Europeu na França com a TVA (taxe sur la valeur ajoutée). 

Na Europa, a ideia de um imposto não cumulativo sobre a cadeia produtiva visava a 

substituir vários tributos cumulativos, em cascata, sobre o faturamento.  

Os objetivos com o novo tributo não cumulativo eram: 

1) evitar distorções competitivas entre os agentes econômicos causados pelo 

acúmulo de impostos ao longo da cadeia, que supostamente induzia a 

verticalização da produção e favorecia os maiores empresários; 

2) desonerar as exportações e recuperar competitividade no mercado internacional; 

3) dar maior transparência à carga tributária; 

4) evitar a sonegação com a preconizada autofiscalização entre os contribuintes 

pelo método do crédito fiscal. 

A recuperação da indústria no pós-guerra e a criação do Mercado Comum Europeu 

tornaram a adesão à nova espécie de tributo sobre valor agregado um requisito para os países 

que quisessem ingressar na zona de livre comércio europeu. 

Ao longo dos anos, a doutrina se consolidou em torno do que seriam as características 

de um IVA ideal, que podem ser resumidas em três grandes normas de design: 

 
300 SULLIVAN, Clara K. The Tax on Value added. New York and London: Columbia University Press, 1965. 
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1) Incidir sobre uma base ampla de consumo (incluindo bens e serviços e todas 

etapas, desde a produção até a venda a varejo) a uma alíquota única; 

2) Ser cobrado através do método de crédito, apurado por meio das notas fiscais 

(inovice-credit method), que permita abater os impostos pagos nas etapas 

anteriores dos impostos devidos nas vendas subsequentes; 

3) Adotar o princípio do destino, segundo o qual o tributo é devido no local do seu 

consumo. 

Adotadas estas regras idealizadas, defendia-se que o IVA traria neutralidade 

concorrencial, autofiscalização, transparência, simplicidade e favoreceria o livre comércio 

internacional. Esses méritos do IVA ideal são defendidos como a maior razão para a adoção em 

massa do IVA ao redor do mundo.  

Essa justificativa decorrente dos méritos do IVA, porém, não se sustenta a um escrutínio 

empírico, como relatado pela professora australiana Kathryn James em seu doutorado, 

transformado no livro The rise of the value-added tax301. 

Os dados demonstram que praticamente nenhum país do mundo conseguiu implantar o 

IVA no formato ideal. Todas as três normas do design ideal têm dificuldades de implantação. 

Foi exatamente a conclusão sobre a inviabilidade prática de implantação de um IVA ideal nos 

Estados Unidos302 que fez com que aquele país se tornasse uma relevante exceção à adoção da 

tributação sobre valor adicionado. 

A implantação da regra 1, base ampla e alíquota única, a mais descumprida no mundo, 

é incompatível com um processo legislativo democrático que envolve forças de poder típicas 

de cada país e que lutam por regras tributárias favorecidas para seus setores, seja por questões 

de equidade, por razões econômicas ou por essencialidade de atividades. 

É nessa norma que a tensão entre expertise e democracia em matéria de política 

tributária se mostra patente. Como observado por ADAMS (1929), a essência do processo 

legislativo tributário é um conflito de interesses, onde todos querem amenizar suas cargas 

tributárias e fazer valer seu poder político.  

 
301 JAMES, Kathryn. The rise of the value-added tax. Monash University, Faculty of Law, Cambridge: 

University Press, 2015. 
302 JAMES, Kathryn. The rise of the value-added tax. New York: Cambridge University Press, 2015, p. 351. 
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A regra 2 do IVA idealizado prevê a adoção do método do crédito fiscal, que permite 

abatimento de impostos pagos nas etapas anteriores. É a norma que mais gera litígios no mundo 

e que dá margem às maiores fraudes tributárias, responsáveis pela frustração arrecadatória.  

O método do crédito fiscal, apregoado como a principal vantagem econômica do tributo 

de valor agregado, é a maior vulnerabilidade deste tipo tributário. As grandes fraudes do IVA 

da Europa e do Brasil se aproveitam exatamente da forma de cobrança típica do IVA e do 

ICMS, que se sujeitam à autodeclaração e ao pagamento voluntário do tributo pelo vendedor, 

em momento posterior à ocorrência do fato gerador.  

Como exemplo das fraudes permitidas pelo método do crédito fiscal podemos 

mencionar, no Brasil, a sonegação, a apropriação indébita tributária (devedor contumaz), que 

abala a livre concorrência, e a criação de créditos fictícios por empresas criadas exclusivamente 

para esse fim. E, na Europa, a fraude MTIC (Missing trader intra community) e a fraude 

carrossel.  

É também a implementação da norma 2 do IVA ideal que gera os enormes custos de 

operacionalização do tributo, os quais englobam: os custos de conformidade das empresas com 

as declarações e pagamento do tributo e os custos de fiscalização e cobrança pelo Estado. Estes 

gastos são também custos de oportunidade, já que se trata de dinheiro aplicado em atividade 

não produtiva.  

A regra 3, princípio do destino, é cada vez mais difícil de ser cumprida com a 

globalização do comércio digital. A internet permite compras no anonimato, o que dificulta a 

identificação do comprador pelo vendedor. Além disso, os custos de conformidade para os 

vendedores que operam internacionalmente ficaram desproporcionais, por terem que se 

registrar como contribuintes em vários países e cumprir regras tributárias diversas.  

Entretanto, em caso de descumprimento pelos vendedores do recolhimento do IVA, a 

chance de impunidade é alta, porque o país de destino não tem coerção suficiente para cobrar o 

tributo evadido.  

No capítulo 3, foi feito um diagnóstico do IVA brasileiro: o ICMS, a fim de aferir se ele 

cumpre o formato de um IVA idealizado e se atinge os objetivos preconizados pela doutrina. 

O ICMS se distancia por completo de todas as três regras de design ideal de um IVA, 

com agravantes por ser uma espécie de IVA subnacional, em uma federação de três níveis. 
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No tocante ao descumprimento da regra 1, o ICMS não possui base ampla porque a 

competência tributária sobre o consumo é dividida entre os três entes federados, sendo o IPI 

devido à União, ICMS aos Estados e ISS aos municípios. Na economia digital, onde os negócios 

se misturam e não podem ser categorizados em bens ou serviços de forma tão clara, os litígios 

sobre competência tributária só aumentam. 

Não há igualmente uniformidade de alíquotas, porque os Estados têm certa autonomia 

para definição destas. A existência de diversas alíquotas no Brasil se agrava pelo fato de o 

ICMS não ser um imposto federal e, sim, estadual, o que implica que benefícios fiscais ou 

alíquotas diferenciadas concedidas por um Estado podem impactar outros Estados na hora do 

aproveitamento de crédito nas operações interestaduais. Por isso, são frequentes as chamadas 

guerras fiscais. 

As ditas guerras fiscais entre Estados são uma prova de que uma previsão normativa que 

exija unanimidade para concessão de benefícios é de difícil compatibilização com a democracia 

e com um processo político plural. Apesar de chancelada pelo STF, se mantida a regra da 

unanimidade para concessão de benefícios do ICMS, será uma fonte eterna de discussões. 

A implementação da norma 2 (método do crédito fiscal) no ICMS causa diversos 

problemas. A teoria preconiza que a adoção do método do crédito fiscal geraria neutralidade, 

autofiscalização e transparência fiscal. 

Absolutamente nenhum desses objetivos é atingido com o ICMS. A neutralidade é 

completamente violada em sua vertente concorrencial pela possibilidade de cobrança do tributo 

no preço da mercadoria e não repasse ao Estado, o que ocorre na sonegação e na apropriação 

indébita tributária (devedores contumazes). 

Igualmente, a neutralidade, no sentido de evitar a indução da verticalização de empresas 

para redução tributária e não discriminar os pequenos empresários, não se concretiza no Brasil. 

Os pequenos e médios empresários em sua maioria absoluta aderem a um regime cumulativo 

opcional, o Simples Nacional, não se submetendo, portanto, à regra da não cumulatividade. 

A não cumulatividade do ICMS tampouco é plena a ponto de induzir a neutralidade 

perseguida. As várias restrições constitucionais e legais ao direito ao crédito de ICMS, bem 

como a interpretação dominante de que os créditos passíveis de aproveitamento são os créditos 

físicos e não financeiros acarretam a cumulatividade residual do tributo, bem como geram 

vultosos litígios sobre o tema.  



224 

 

A autofiscalização é uma quimera, já que o aproveitamento do crédito não está 

condicionado ao efetivo pagamento do tributo pelo elo anterior da cadeia econômica, mas tão 

somente à emissão de nota fiscal. É com base nessa fragilidade que surgem empresas com fins 

exclusivos de geração de créditos falsos de ICMS. Esses esquemas desviam grande volume de 

ICMS dos cofres públicos todos os anos.  

Há que se notar ainda que nas operações de venda ao consumidor final (B2C), o imposto 

de valor agregado não tem qualquer diferença para um imposto cumulativo ou incidente apenas 

sobre a venda a varejo no tocante à prevenção da sonegação. 

Ademais, as obrigações de fornecimento de informações pelos vendedores, pelos meios 

de pagamento e outros elos da cadeia econômica, para posterior cruzamento de dados e 

fiscalização por parte da administração tributária, geram enorme dispêndio de tempo e dinheiro 

em atividade não produtiva. E o pior é que não evitam as fraudes e o não pagamento do tributo, 

porque somente são realizadas após a ocorrência do fato gerador e de eventual fraude. O 

esquema de fiscalização atual tem caráter nitidamente repressivo e não preventivo. 

Esses gastos são frutos da falta de confiança na relação entre administração tributária e 

vendedores, pautada pela assimetria informacional e pelo conflito de interesses. Tal situação 

leva naturalmente ao risco moral, que é a possibilidade de a parte que detém mais informações 

sobre a transação agir de maneira oportunista ou desonesta. 

Além dos altos custos de conformidade e fiscalização do ICMS, o modelo de cobrança 

tributária brasileiro é absolutamente anacrônico, caro e ineficiente. A cobrança definitiva de um 

crédito tributário se realiza por um longo processo que envolve a possibilidade de discussão no 

contencioso administrativo e judicial e a utilização da execução fiscal como o principal meio 

de expropriação patrimonial do devedor tributário. 

O resultado desse processo é um contencioso tributário enorme, que consome parcela 

expressiva do PIB. Apenas no tocante às execuções fiscais, tem-se que estas correspondem a 

mais de 30 milhões de processos, com uma taxa de congestionamento de 87%. 

A cobrança tributária no Brasil é excessivamente dependente do Judiciário, ainda que 

na maioria absoluta dos casos os débitos não sejam sequer questionados pelos contribuintes. 

Despende-se um montante absurdo no custeio desse sistema ineficiente e abarrotado, que acaba 

por gerar um incentivo ao litígio como forma de postergar o pagamento dos tributos. 

A ineficiência da cobrança tributária, a baixa punibilidade da conduta evasiva na esfera 

penal e as altas taxas de juros do mercado financeiro brasileiro são estímulos econômicos para 
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a sonegação e inadimplência programada, como comprovado por estudos de CASTELO 

(2017)303.  

O desenho atual dos processos de conformidade, fiscalização e cobrança do ICMS e dos 

IVAs em geral é incompatível com o modo como os negócios são feitos na economia digital e 

com o potencial tecnológico hoje existente, conforme demonstrado no capítulo 4. 

Os negócios da economia digital, como as plataformas de e-commerce, se desenvolvem 

e crescem através de confiança provida por tecnologia. Os meios de pagamento eletrônicos 

evoluíram e, atualmente, estão presentes em mais de 85%304 dos pagamentos feitos no Brasil. 

Tanto os negócios da economia digital como os meios de pagamento eletrônicos gozam 

de mecanismos que asseguram confiança quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, 

como o recebimento dos montantes líquidos devido às partes das operações, de forma 

automatizada, sem dependência do comportamento ético e voluntário dos envolvidos.  

A adimplência das obrigações é a regra do sistema. Eliminam-se os gastos de 

conformidade e fiscalização existentes em um modelo em que há desconfiança entre as partes. 

O modelo de negócios predominante na economia digital é preventivo às fraudes e 

inadimplementos e não repressivo e reativo, como ocorre na esfera tributária.  

O sistema de fiscalização e cobrança da tributação sobre o consumo (ICMS) é um 

processo linear e extremamente dependente de capital humano e recursos tecnológicos para 

realização dos imensos cruzamentos de dados necessários.  

As administrações tributárias não possuem recursos, capacidade tecnológica ou mesmo 

velocidade para acompanhar as mudanças praticamente diárias da realidade fluida dos negócios 

no mundo digital305.  

 
303 CASTELO, Mônica Maria. A vantagem financeira da sonegação estratégica: um estudo de caso do ICMS. 

Dissertação (Mestrado em Economia) - Programa de Economia Profissional – PEP, Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, Ceará, 2017. Disponível em: 

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/29319/1/2017_dis_mmcastelo.pdf. Acesso em: 26 jan. 2022. 
304 Disponível em: https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/financial-services/articles/pesquisa-febraban-

tecnologia-bancaria.html. Acesso em: 15 fev. 2022. 
305 Alguns trechos desse capítulo fazem parte de artigo escrito em coautoria com Roberto Caparroz de Almeida 

em: ALMEIDA, Roberto Caparroz de; OLIVEIRA, Luciana Marques Vieira da Silva. A administração 

tributária e o conceito de marketplace: um novo design para o IVA da era digital. Capítulo 7, item 7.7, fls. 529-

554. In: LARA, Daniela Silveira; PISCITELLI, Tathiane (coord.). Tributação da economia digital. Tathiane 

Piscitelli e Daniela Silveira Lara (coord.), 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. 

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/29319/1/2017_dis_mmcastelo.pdf
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Com efeito, não faz sentido, no mundo digital, manter-se a lógica do lançamento por 

homologação, no qual o contribuinte tem o dever de apurar todas as suas operações, calcular o 

montante do tributo devido e efetuar o pagamento na forma e no prazo definidos pela legislação. 

Em tempos de big data, não há argumento que justifique esse tortuoso caminho de 

identificação e recolhimento do crédito tributário. 

Não há mais espaço, na combalida economia brasileira, para a criação de novas 

obrigações tributárias acessórias, novos requisitos de compliance ou mesmo aumento da carga 

tributária sobre o comércio e serviços.  

O que precisa ser feito, com urgência, é o redesenho do modelo, colocando o potencial 

tecnológico hoje existente como eixo central dessa transformação, conforme tratado no capítulo 

5. A atividade de cobrança e fiscalização da tributação sobre o consumo precisa se habilitar 

para era da informação, a fim de tornar sua atividade exponencial e escalável.  

É imperativa a criação de um novo design tributário para o consumo, que permita: 

a) a redução das obrigações acessórias que oneram os empresários e tornam o ambiente 

de negócios brasileiro um dos mais caros e burocráticos do mundo; 

b) uma melhor utilização dos recursos públicos, que são despendidos em fiscalizações 

excessivamente caras e feitas posteriormente à ocorrência do fato gerador, de forma reativa e, 

portanto, ineficaz para o combate a eventuais fraudes; 

c) a diminuição dos níveis de litigiosidade e do tempo de resposta nos processos 

administrativo e judicial; 

d) a eliminação gradual da evasão tributária sobre o consumo e a consequente 

possibilidade de redução da carga tributária; 

e) a proteção da livre e justa concorrência, com o efetivo combate ao inadimplemento 

contumaz. 

As propostas de reforma tributária no Brasil deveriam, portanto, ter preocupações com 

a operacionalização dos tributos e não apenas com o desenho ideal do tributo. Não se pode 

relegar a segundo plano a viabilidade e sustentabilidade dos processos de cobrança, fiscalização 

e conformidade, frente à realidade da economia digital. 

No capítulo 5, demonstrou-se a gradativa falência do atual método tradicional de 

cobrança do IVA, com foco na autodeclaração e adimplemento voluntário do vendedor, em 



227 

 

especial no comércio online internacional. Por essa razão, estão sendo estudados, ao redor do 

mundo, métodos alternativos de cobrança do IVA, com mudança dos sujeitos passivos ou com 

utilização de tecnologia intensiva para automação da cobrança.  

Nessas alternativas, o uso de blockchain atrelado a smart contracts e a retenção dos 

tributos pela infraestrutura dos meios de pagamento se mostram as alternativas mais 

promissoras e que, de fato, se adaptam à realidade dos negócios do século 21. 

Entretanto, a utilização da tecnologia blockchain no setor público e privado brasileiros 

ainda é muito incipiente. Seria necessário muito investimento para a construção desse novo 

sistema.  

Entende-se, portanto, que a alternativa de cobrança de tributos sobre o consumo mais 

consentânea e eficiente com o atual estágio de desenvolvimento brasileiro é a de retenção dos 

impostos pelos operadores financeiros e instituições de meio de pagamento. 

O Brasil possui um dos sistemas de reporte fiscal mais evoluídos do mundo, com quase 

100% das notas fiscais emitidas eletronicamente e em tempo real e com escrituração contábil e 

fiscal digital. Igualmente, detém um sistema bancário e financeiro extremamente moderno e 

avançado, o que confere um caminho pavimentado à viabilidade de implementação de cobrança 

tributária via retenção pelos operadores financeiros e instituições de meio de pagamento. 

A eleição de um terceiro, que tenha acesso direto à capacidade contributiva buscada 

(consumo) e que não tenha conflito de interesses com o fisco, reduz o risco moral da relação 

Estado e contribuinte (vendedor). Reduz também os gastos decorrentes dessa desconfiança, 

conforme preconizam as lições da economia comportamental, trazidas no capítulo 4.  

Entende-se que a responsabilidade de retenção do ICMS pelas instituições de meio de 

pagamento, cumpre os limites de imposição de responsabilidade tributária previstos nos artigos 

121, II, 128 do CTN, e artigo 5º da Lei Complementar n. 87 de 1996. Isso porque os operadores 

financeiros estão diretamente ligados ao fato gerador e/ou ao contribuinte e possuem os meios 

necessários de ressarcimento do tributo cujo pagamento lhes foi imposto. 

Bastaria a previsão dessa responsabilidade, portanto, em lei ordinária. Nada obstante, 

por prudência, entende-se ser recomendável a previsão dessa obrigação em lei complementar 

de caráter nacional. 

Quanto à viabilidade operacional e jurídica dessa retenção, entende-se que se a forma 

de apuração do ICMS não mudar e for mantida a multiplicidade de regimes especiais e de 
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alíquotas hoje existentes a implantação de um sistema de retenção do tributo via divisão do 

pagamento (split payment) pela infraestrutura dos meios de pagamento é viável, conforme 

propostas apresentadas no capítulo 6.  

No entanto, a depender da escolha dos valores a serem retidos, se uma alíquota fixa, 

uma alíquota média do setor econômico ou a alíquota efetiva incidente sobre cada operação, os 

desafios e os benefícios colhidos serão diversos, como abordado no item 6.2.1.  

Dentre as propostas de valores a serem retidos, a princípio, a proposta de retenção de 

uma alíquota média histórica por setor econômico parece ser a mais viável de implantar em 

termos políticos e operacionais. 

Entretanto, não se resolveria com toda eficiência a maioria dos problemas que uma 

retenção dessa espécie poderia solucionar caso ocorressem concomitantemente mudanças 

legislativas mais profundas, que dessem mais certeza sobre o tributo a recolher (tax certainty). 

Como visto, em razão da necessidade de se compensar créditos anteriores e da 

indefinição conceitual do que seriam os créditos passíveis de compensação, os custosos 

processos de conformidade e fiscalização e a alta litigiosidade continuariam presentes. 

Seriam reduzidos, entretanto:  

1) as fraudes de apropriação indébita do tributo, que geram desequilíbrio fiscal e 

concorrencial;  

2) as fraudes de empresas “noteiras”, geradoras de créditos fictícios; 

3) o volume de créditos inadimplidos, que precisam ser cobrados via execução fiscal, 

e que certamente serão perdidos pelo Estado no congestionamento judicial.  

Medidas que confiram mais certeza ao tributo são fundamentais para que os processos 

de conformidade, fiscalização e cobrança se tornem mais eficientes e econômicos. 

Nesse sentido, mantida a tributação sobre o valor agregado como modelo da tributação 

sobre o consumo, são indicadas medidas legislativas dispostas no item 6.3, que englobam: (1) 

a diminuição ou extinção dos regimes especiais e benefícios fiscais, (2) adoção do crédito 

financeiro amplo, em vez do crédito físico; (3) a redução do número de alíquotas, para 

contemplar poucas alíquotas por setor econômico, considerando as especificidades de cada 

atividade econômica; (4) padronização das obrigações acessórias e (5) a previsão expressa em 

lei complementar nacional da responsabilidade dos operadores financeiros pela retenção; 
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A tecnologia vigente permite a cobrança automatizada dos tributos sobre consumo por 

ocasião do pagamento feito por meios eletrônicos. O Direito precisa, entretanto, cooperar com 

a racionalização e simplificação do sistema tributário, em especial com o fornecimento de maior 

certeza do valor a ser tributado (tax certainty). 

 A certeza do valor a pagar do tributo influencia, de forma fundamental, a viabilidade 

da utilização de tecnologia como meio de otimização da cobrança e fiscalização tributária.  

A retenção tributária pelos operadores financeiros ajudaria a resolver grande parte dos 

maiores problemas da tributação sobre o consumo brasileira, conforme exposto no item 6.3. 

São consequências mais diretas da implantação desse sistema a redução drástica da 

possibilidade de evasão e da dependência do Judiciário como meio principal de cobrança 

tributária. A médio prazo, vislumbra-se igualmente a diminuição dos custos de conformidade, 

de fiscalização e até mesmo a diminuição de alíquotas, em face da recuperação de receitas 

tributárias antes evadidas.  

Por último, a fim de completar o repensar da tributação sobre o consumo na economia 

digital, é preciso que novas pesquisas utilizem dados empíricos da realidade brasileira para 

verificar se os custos de operacionalização de um tributo sobre valor agregado ou não 

cumulativo, em uma federação tripartite, como a brasileira, têm sido compensados por 

vantagens desse tipo de tributo, como as apregoadas neutralidade, autofiscalização, 

transparência e simplicidade.  

Caso contrário, deve ser pesquisado se um tributo cumulativo ou incidente na etapa final 

do varejo, de menores alíquotas, calibradas de acordo com as margens de contribuição atuais 

de cada setor econômico, não seria mais vantajoso. Isso porque uma das objeções doutrinárias 

quanto ao imposto cumulativo, que era sua maior facilidade de evasão, não existe mais diante 

do potencial das novas tecnologias, que permitem que os tributos possam ser retidos por ocasião 

do pagamento, sem necessidade de encontro de contas para fins de abatimento de créditos, como 

os impostos do tipo IVA. 

No tocante à outra objeção de que induziria a incidência de impostos em cascata, é 

preciso que se saiba que nem mesmo os tributos do tipo IVA conseguiram assegurar a não 

cumulatividade plena, especialmente no Brasil.  

O fato é que a realidade socioeconômica do século 21 é completamente diferente 

daquela de quando os parâmetros dos processos de tributação sobre o consumo foram traçados. 

Diante dessa mudança da realidade, é imperioso que se tenha flexibilidade mental e desapego 
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para se permitir repensar a adequação de certas teorias e dogmas à atual realidade, ainda que 

isso signifique rever opiniões e admitir eventuais equívocos de perspectivas.  

O apego a teorias e regramentos que não mais se encaixam perfeitamente em uma nova 

realidade social pode levar, inclusive, ao desprestígio e à ineficácia do Direito, em sua função 

de regulador das relações sociais e provedor de paz social e segurança jurídica.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Ofício recebido em atenção a pedido feito à SEFAZ/RS e PGE/RS, com base nas 

Leis de Acesso à Informação: LC 131/2009 e Lei 12.527/2011 

 

ANEXO 2 – Informação Fiscal n. 8/2022-CEGAF-COTAF-ST. Ofício recebido em atenção a 

pedido feito à SEFAZ/MA e PGE/MA, com base nas Leis de Acesso à Informação: LC 

131/2009 e Lei 12.527/2011 


