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PreFáCio

A ideia de compor o presente livro surgiu em meio aos profícuos 
debates realizados nas salas de aula dos Programas de Pós-Graduação 
em Direito (PPGD) da Universidade de São Paulo (USP) e da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em função da disciplina 
“Tributação do Consumo”, originalmente criada pelo saudoso Profes-
sor Titular Alcides Jorge Costa. 

A matéria foi lecionada no PPGD da USP no segundo semestre 
de 2018 pelos três coordenadores da presente obra e, no segundo se-
mestre de 2019, no PPGD da UFMG, por um dos coordenadores. O 
livro é composto por artigos dos alunos que participaram das discus-
sões nesses dois semestres acadêmicos, abordando as principais temá-
ticas atinentes à tributação do consumo no Brasil contemporâneo.

A primeira seção da obra concerne aos aspectos gerais do federalis-
mo fiscal brasileiro no que diz respeito à tributação do consumo, bem 
como ao exercício da competência tributária pelos entes federados.

Mirian Mara Batista da Silva, em seu artigo intitulado “Relação 
entre os novos critérios de rateio do fundo de participação dos 
Estados e Distrito Federal e a desigualdade social: uma análise pela 
perspectiva do trabalho e renda nos Estados da Região Nordeste”, faz 
uma análise acerca da desigualdade social sob a perspectiva do traba-
lho e da renda nos Estados da Região Nordeste do País. Para a autora, 
a partir da análise de indicadores sociais e dos valores repassados do 
FPE aos Estados, no período de 2012 a 2018, as evidências sugerem 
que a adoção da metodologia de rateio não é eficiente na indicação 
da parcela de recursos a ser alocada a cada Estado, o que revelaria a 
deficiência da metodologia empregada pelo Fundo para correção das 
desigualdades socioeconômicas.
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No artigo “A imunidade recíproca e a (ir)relevância do princí-
pio da livre concorrência para seu reconhecimento”, Viviane Câma-
ra Strachicini investiga o âmbito de aplicação da imunidade recíproca 
para verificar se o princípio da livre concorrência deve ser considera-
do como um critério para o reconhecimento da imunidade. A autora 
se debruça tanto sobre as disposições constitucionais acerca da maté-
ria como também sobre julgados da Suprema Corte para, ao fim e ao 
cabo, apresentar ao leitor a conclusão de que a aplicação do princípio 
da livre concorrência não é pertinente para se decidir a respeito do 
direito à imunidade de pessoas jurídicas de direito privado.

Em “A inconstitucionalidade da incidência de PIS/Cofins-im-
portação sobre o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a 
remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior”, Arthur 
Maia Queiroz enfrenta a questão a respeito da inconstitucionalidade da 
base de cálculo prevista no art. 7º, II, da Lei nº 10.865/2004, que prevê a 
incidência de PIS/Cofins-importação sobre os valores pagos, creditados, 
entregues, empregados ou remetidos ao exterior como contraprestação 
por serviços prestados. No artigo, o autor aborda a natureza jurídica das 
contribuições sociais e para a Seguridade Social bem como o conceito 
de valor aduaneiro para, então, concluir pela inconstitucionalidade da 
base de cálculo prevista naquele dispositivo, eis que não prevista no art. 
149, § 2º, III, “a”, da Constituição, que prevê que, nas importações, a 
base de cálculo deverá ser o valor aduaneiro.

Em “Consequências da Guerra Fiscal: Conflitos de competência 
e incidência entre o ISS, ICMS e IPI na industrialização por encomen-
da”, Juliana Santos Moura realiza análise da guerra fiscal, estudan-
do especificamente o caso da industrialização por encomenda. Nesse 
escopo, argumenta que, quando a industrialização por encomenda 
ocorre como etapa da produção, deveria incidir apenas o ICMS, o que 
permitiria, inclusive, o reforço do federalismo participativo.

Camila Scacchetti, em “Do pacto à Federação: a construção da 
autonomia fiscal dos entes subnacionais”, discorre sobre a história 
econômica brasileira dos últimos séculos para reconstruir os passos 
que culminaram no pacto federativo positivado. Busca, para tanto, 
compreender as dinâmicas políticas e fiscais para que o leitor possa 
entender melhor os movimentos que levaram à construção da atual 
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forma de Estado. Por meio de seu trabalho, a autora lança luzes para 
melhor compreensão da reforma tributária que vem sendo debatida 
nos últimos anos.

A segunda seção deste livro, composta por sete artigos, se dedica 
ao estudo das Propostas de Reforma Tributária à luz do Pacto Fede-
rativo, sobretudo no que diz respeito à unificação dos tributos sobre 
o consumo.

Reinaldo Belli de Souza Alves Costa, em “A incoerência do mo-
delo normativo brasileiro de distribuição de receitas oriundas da 
tributação do consumo com o princípio federativo”, apresenta ini-
cialmente dados sobre a realidade da tributação do consumo no Brasil 
e da distribuição, entre os entes federados, das receitas dela derivadas. 
Após, parte para a análise específica de várias espécies tributárias para 
avaliar sua compatibilidade com o regime federal de Estado adotado 
no Brasil. O autor conclui o trabalho afirmando que a tributação 
do consumo no País é concentradora de recursos nas regiões mais 
desenvolvidas, em prejuízo ao pacto federativo e ao desenvolvimento 
socioeconômico dos entes subnacionais menos favorecidos.

Túlio Venturini de Souza, em “As várias cabeças de Hidra: uma 
análise da proposta do IVA nacional (“IBS”) sob a perspectiva do 
pacto federativo”, investiga os possíveis impactos que a aprovação de 
uma reforma, nos moldes das propostas em debate no Congresso Na-
cional, teria sobre o arquétipo do regime federal adotado pelo Brasil. 
O autor analisa o modelo de IVA nacional para, na sequência, endere-
çar as críticas apresentadas ao IBS – o Imposto sobre Bens e Serviços. 
Invocando a mitológica Hidra de Lerna, o autor aponta a inexistência 
de um conceito unívoco de federalismo, concluindo que a proposta 
do IBS não necessariamente implica ofensa ao pacto federativo. Ao 
contrário, pode fortalecê-lo.

Os três artigos subsequentes analisam a reforma tributária do IBS 
sob a égide das cláusulas pétreas, sendo que os dois primeiros con-
cluem pela compatibilidade das atuais Propostas de Reforma Tributá-
ria com o Pacto federativo brasileiro, entendimento ao qual o terceiro 
o último artigo desta subparte faz contraponto.

Em “Cláusulas pétreas, federalismo e as propostas de unifica-
ção da tributação sobre o consumo”, Daniel Serra Lima analisa se 
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a atribuição de competência legislativa seria um aspecto essencial do 
federalismo. A partir de tal questionamento, conclui que, embora a 
Constituição de 1988 tivesse por premissa a repartição de competên-
cia tributária aos Estados e Municípios, a cláusula pétrea não tornaria 
imutável tal forma específica de promoção da autonomia dos entes 
federados, de modo que seriam possíveis outros desenhos institucio-
nais. Nesse escopo, argumenta que, concretamente, as propostas de 
unificação da tributação sobre o consumo não acarretariam redução 
da autonomia política ou financeira dos Estados e Municípios, razão 
pela qual não poderiam ser consideradas a priori inconstitucionais.

Analisando a questão sob outra perspectiva, Bruno Capelli Fulgi-
niti argumenta, em “Estado federal, federalismo fiscal e reforma tri-
butária”, que, embora a autonomia federativa da Constituição de 1988 
pressuponha a autonomia legislativa e financeira dos entes subnacio-
nais, esta não pode ser considerada absoluta, às vistas da preservação da 
unidade federativa. Nesse escopo, eventual restrição da autonomia legis-
lativa dos entes federados decorrente da reforma tributária encontraria 
justificativa em maior harmonização do federalismo fiscal brasileiro e 
na busca pela promoção do desenvolvimento nacional. Afinal, os atuais 
desequilíbrios federativos estariam paulatinamente minando o poder 
econômico dos Estados e Municípios frente ao poder central. O autor 
pontua, no entanto, que a reformulação do modelo vigente de federa-
lismo fiscal deve assegurar a autonomia financeira dos entes federados, 
ainda que envolva a extinção de alguns tributos, indicando-se, assim, a 
necessidade de os repasses serem incondicionais e irrestritos.

Ainda em relação à análise da compatibilidade das atuais pro-
postas de reforma tributária com a proteção ao federalismo brasileiro 
realizada por sua positivação como cláusula pétrea, Pedro Júlio Sales 
D’Araújo, em “Pacto Federativo e Tributação: uma crítica à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 45/2019 à luz da autonomia política e 
da autodeterminação dos entes federados”, chega à conclusão diver-
sa dos dois artigos anteriores. O autor defende que a repartição de 
competências tributárias constituiria elemento chave do federalismo 
brasileiro, razão pela qual assumiria característica de cláusula pétrea, 
mormente garantir o financiamento dos entes federados e possibilitar 
que eles próprios definam o papel a ser exercido pela tributação, em 
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termos fiscais e extrafiscais. A partir de tais considerações, o autor ar-
gumenta que a proposta de criação de um IBS de competência federal 
ameaçaria a forma federativa de Estado preconizada pela Constituição 
de 1988 porquanto enfraqueceria a autonomia financeira e a autono-
mia política dos Estados e Municípios.

Na sequência, Juliana Ferreira Alvim Soares de Senna, no traba-
lho intitulado A infidelidade ao federalismo fiscal da Constitui-
ção de 1988: mas, e o projeto constitucional brasileiro?, afastan-
do-se de considerações acerca do conteúdo protegido pela cláusula 
pétrea, busca analisar a questão sob o aspecto da fidelidade ao proje-
to constitucional brasileiro. Nesse escopo, demonstrando a existên-
cia de um padrão de infidelidade institucional ao federalismo fiscal 
preconizado pela Constituição de 1988, pontua que é no bojo deste 
mesmo padrão que se assentam as supostas soluções às disfunções e 
distorções do atual sistema de tributação pátrio ofertadas pela PEC 
n. 45 e pela PEC n. 110. Isso porque a ampla remodelação estrutu-
ral do federalismo fiscal brasileiro constante das referidas propostas 
aumenta a centralização de poder na União e reduz a autonomia 
dos entes federados, notadamente em termos de auto-organização e 
autonomia financeira. A partir de tal linha, questiona criticamente 
se mais infidelidade seria a resposta adequada às disfunções causadas 
por ela própria, fazendo, assim, uma defesa da Constituição calcada 
na fé em sua redenção.

Ainda em relação à compatibilidade das propostas de reforma 
tributária com a Constituição, mas analisando a questão por outra 
perspectiva, Vanessa Tavares Figueiredo, em “Controvérsias sobre a 
substituição das contribuições ao PIS e à COFINS por um tributo 
único sobre bens e serviços”, propõe-se a estudar as referidas con-
tribuições sobre receita. Nesse âmbito, apresenta duas controvérsias 
que, a seu ver, figuram como potenciais obstáculos para substituição 
do PIS/Cofins por um tributo único sobre o consumo: a questão da 
capacidade contributiva e a do caráter finalístico das contribuições. 
Entretanto, após avaliar essas duas objeções auto-invocadas, a autora 
conclui que nenhuma delas tem o condão de tornar impertinente a 
substituição do PIS/Cofins por um tributo único, frisando, contu-
do, que o cariz finalístico das contribuições exigiria que parcela da 
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arrecadação do IBS fosse destinada à seguridade social, permitindo-
-se, assim, a manutenção hígida do seu financiamento.

A terceira seção do presente livro se relaciona intimamente à se-
gunda seção, porquanto busca encontrar diretrizes e lições para a re-
forma tributária brasileira no direito comparado. Os dois trabalhos 
que a integram analisam a recente reforma tributária da Índia, trazen-
do considerações para o caso brasileiro.

Em “Traços gerais da reforma da tributação sobre o consumo 
na Índia - algumas lições para as propostas brasileiras”, Andrei 
Aguiar, analisando as nuances e o contexto concernente à reforma 
tributária indiana, destaca questões que merecem reflexão no contexto 
brasileiro. Em especial, destaca: (a) a necessidade de criação de um mo-
delo possível (logo, subótimo), que harmonize interesses dos entes tri-
butantes e dos contribuintes; e (b) que as regras de transição merecem 
tanta reflexão quanto aquelas concernentes ao modelo final. Afinal, 
segundo argumenta o autor, não há reforma tributária definitiva ou 
perfeita, buscando-se, portanto, um desenho que seja o mais duradou-
ro e estável possível.

Já Carlos Marcelo Gouveia, em “Como a Índia melhorou a tri-
butação sobre o consumo e qual lição pode ser aplicada ao Brasil”, 
argumenta que a principal lição da reforma tributária indiana diz res-
peito à necessidade de um esforço coordenado entre União, Estados 
e Municípios. Para o autor, somente assim será possível adotar um 
sistema com o maior grau de unificação possível, superando o obstá-
culo do federalismo.

A quarta seção deste livro aborda a questão da substituição tri-
butária do ICMS, utilizada em larga escala no Brasil, como é de 
sabença geral.

No primeiro artigo da seção, intitulado “Alteração do aspec-
to temporal no ICMS e nos projetos de um novo imposto sobre 
o consumo”, Eduardo Kowarick Halperin analisa a legalidade e a 
constitucionalidade da figura da antecipação do aspecto temporal do 
ICMS e, ainda, sua compatibilidade com o novo imposto sobre o con-
sumo entabulado nas propostas de reforma tributária. Nesse escopo, 
pontua a inconstitucionalidade das leis que desobedecem a reserva de 
lei complementar constante da Constituição e a ilegalidade das leis 
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que estabelecem qualquer forma de pagamento antecipado de ICMS 
– exceto a substituição tributária “para frente” – à luz dos limites colo-
cados pela Lei Kandir e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, 
argumenta que, no bojo das propostas de reforma tributária, a exigên-
cia antecipada do IBS via lei complementar não ofende a capacidade 
contributiva, mas deverá observar o princípio do tratamento favoreci-
do para as empresas de pequeno porte, no caso do Simples Nacional, 
e os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os dois artigos subsequentes tratam da decisão do Supremo Tri-
bunal Federal prolatada no RE n. 593.849, pertinente ao Tema de Re-
percussão Geral n. 201, em que se discutiu a “restituição da diferença 
de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária”.

Primeiramente, Sávio Jorge Costa Hubaide, em “A (i)legalida-
de da exigência da complementação do ICMS-ST na substituição 
tributária progressiva e os limites do RE n. 593.849”, analisa os 
ditames e nuances do RE n. 593.849/MG. Nesse sentido, o autor ar-
gumenta que, não obstante os debates que consubstanciaram a sessão 
de julgamento relativa ao mencionado recurso, a complementação 
de ICMS-ST foi tratada somente a título de obiter dictum. Assim, o 
STF, ao interpretar a autorização constitucional, teria se limitado a 
assegurar o direito à restituição do ICMS-ST. A partir de tal consi-
deração, argumenta também que a ausência de previsão na legislação 
complementar nacional da complementação do ICMS-ST imporia à 
exigência de tal importe pelos Estados a caracterização de tributação 
por analogia, vedada por força da legalidade.

Sobre o mesmo tema, Mariana Matos Oliveira Sana Morais, em 
“A substituição tributária progressiva sob a interpretação norma-
tiva do Supremo Tribunal Federal: análise do instituto à luz do 
Tema nº 201/STF”, chega a conclusão distinta. Embora também con-
sidere que a possibilidade de complementação foi suscitada apenas a 
título de obiter dictum, argumenta a autora que o efeito vinculante da 
repercussão geral seria amplo, alcançando todas as conclusões extraí-
das da argumentação que levou à fixação da tese. Com base em tal 
consideração, propõe que, com a superação da definitividade da base 
de cálculo presumida, a sua derrotabilidade deveria ser verificada caso 
a caso, a partir do viés concorrencial e da capacidade contributiva.
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Em “A inconstitucionalidade do adiantamento de ICMS sem 
substituição: diferencial de alíquota com roupagem de antecipação”, 
Luniza Carvalho apresenta fundamentos para o reconhecimento da in-
constitucionalidade do ICMS-antecipação. Para delimitar bem as pre-
missas do seu trabalho, a autora recupera a relação normativa existente 
entre a tributação e o princípio da praticabilidade, uma das normas em 
que a sistemática de substituição tributária, um dos temas abordadas 
pela autora, encontra apoio. A autora então discorre sobre o regime 
jurídico da antecipação do ICMS para, ao fim, falar do diferencial de 
alíquotas daquele tributo estadual. Com isso, aborda todos os funda-
mentos teóricos necessários para perscrutar o regime de adiantamento 
do ICMS na compra de mercadorias em operações interestaduais e con-
cluir pela inconstitucionalidade da antecipação parcial do ICMS, sem 
substituição, cobrado em operações interestaduais praticadas por reven-
dedores de mercadorias – o chamado “ICMS – Antecipação”.

Paulo Arthur Cavalcante Koury, em “A criminalização do não 
recolhimento do ICMS próprio e a ficção de repercussão jurídi-
ca dos tributos”, trata dos efeitos do julgamento pelo STF do RHC 
nº 163.334/SC. No texto, o autor enfrenta, com profundidade, os 
argumentos que gravitam em torno da tese da criminalização do de-
vedor, mas se atém especificamente à validade da aplicação indistinta 
da ficção de repercussão jurídica dos tributos não cumulativos em 
matéria de competências tributárias e de direito penal. Após examinar 
a relação entre aquela ficção jurídica e normas que envolvem direitos 
de liberdade, o autor conclui que a ficção de repercussão jurídica dos 
tributos não cumulativos não é eficaz em relação a normas que osten-
tem a função imediata de limitar direitos de liberdade, como é o caso 
das regras de direito penal.

A quinta – e penúltima – seção da obra concerne à tributação so-
bre o consumo no bojo do comércio eletrônico, com seis artigos que 
tratam de diferentes problemáticas.

Em “O papel dual do consumo para fins tributários na eco-
nomia digital: base tributária e fonte de jurisdição”, Miguel Andrade 
Ferreira, a partir do dilema representado pela insuficiência da tributa-
ção do consumo no âmbito virtual e pelo problema conhecido como 
stateless income, argumenta em favor de visão ampla do consumo para 
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fins tributários. Segundo o autor, tal perspectiva permitiria enxergar o 
consumo como base tributária e como fonte de jurisdição, de modo a 
se trabalhar com uma relação dual entre IVA e corporate tax. Tal relação 
dual tornaria possível, com base na territorialidade, a tributação da 
renda de empresas a partir da realização da atividade econômica, in-
dependentemente da existência de estabelecimento físico permanente.

Pedro Henrique Alves Mineiro, em “Importação de serviços na 
economia digital e os conceitos de prestação e resultado do servi-
ço”, propõe-se a analisar, no contexto da economia digital, a possibi-
lidade de incidência, sobre serviços, do ISS-Importação, da contribui-
ção para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. Estudando 
as realidades do software as a service, marketplaces, publicidade e propa-
ganda digitais, o autor conclui que, embora a execução do serviço seja 
realizada de maneira remota, a sua utilidade é percebida no território 
do tomador de serviço, ensejando, assim, a configuração do fato gera-
dor dos mencionados tributos.

Em “A tributação dos marketplaces no contexto da economia 
digital”, Jacqueline Mayer Costa Ude Braz trabalha de forma in-
trinsecamente relacionada a tipologia contratual dos marketplaces e a 
sua tributação. Desse modo, entende que, via de regra, os contratos 
celebrados entre os usuários do marketplace concernem a compra e 
venda, locação, prestação de serviço, permita ou comodato, de modo 
que a tributação seguirá a lógica usual dos mencionados contratos, 
conforme o caso. Contudo, segundo a autora, a relação entre os 
usuários e o marketplace configuraria um contrato de intermedia-
ção especial, que, a despeito de não encontrar previsão expressa no 
Código Civil, poderia configurar um tipo de prestação de serviço, a 
partir da previsão do item 10.02 da Lista Anexa à LC n. 116/2003, 
que já se encontra em evolução, discutindo-se se há necessidade de 
esforço humano.

Em “O conflito de competências tributárias sobre o consu-
mo na era das novas tecnologias: uma reflexão sobre a tributação 
dos softwares”, Tadeu Puretz Iglesias enfrenta os problemas emer-
gentes da relação entre o direito e a evolução da tecnologia. O autor 
empreende análise normativa da matéria a partir da distribuição de 
competências na Constituição para compreender se a materialidade 
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dos tributos incidentes sobre o consumo, da forma como positiva-
da, alcançaria as empresas digitais. Tadeu delimita o objeto do seu 
trabalho para abarcar apenas os softwares e conclui que nenhum dos 
impostos sobre o consumo previstos na Constituição – seja o ICMS, 
seja o ISS – pode gravar operações envolvendo os programas de com-
putador, cabendo tal materialidade somente à União, por meio da 
competência residual.

Thomaz Murta e Penna aborda tema parecido em “Tributação 
da economia digital: uma análise a respeito da tributação de Soft-
ware as a Service (SaaS) no Brasil”. O autor discorre sobre con-
ceitos de tecnologia da informação para diferenciar computação em 
nuvem de streaming. Thomaz define serviços sob demanda, acesso à 
rede, agrupamento de recursos, elasticidade, mensuração e ainda de-
limita as modalidades de serviços disponibilizados via computação 
em nuvem, como IaaS, PaaS e SaaS para, então, falar sobre as formas 
de disponibilização, como nuvem privada, comunitária, pública ou 
híbrida. Após essa minudente especificação factual, o autor enfrenta 
o problema do conflito de competências envolvendo o ICMS e o 
ISS e conclui que, à exceção do serviço de streaming, para o qual há 
previsão expressa em lei complementar, as demais funcionalidades 
computacionais não se encaixam nas materialidades alcançadas pela 
incidência do ISS e do ICMS. Ante esse cenário, o autor menciona 
propostas, já adotadas em alguns países, de um imposto sobre o con-
sumo digital, cuja criação poderia ser capitaneada pela União, no 
exercício de sua competência residual, conforme também sugerido 
por Tadeu Puretz Iglesias.

Ainda sobre esse tema, escrevem o Professor da USP-Ribeirão 
Preto Guilherme Adolfo Mendes e o aluno das Arcadas Lucas Issa 
Halah, em “Hardware as a Service e a incidência do imposto 
sobre serviços (ISS): um modelo a ser revisto”. Os autores bos-
quejam as discussões envolvendo a qualificação e a tributação das 
atividades de cloud computing para, a partir delas, refletir sobre a ne-
cessidade de se introduzir novo método de tributação do consumo 
que ofereça soluções para problemas de modelos de negócios como 
o Product-Service System (PSS), notadamente em sua modalidade 
Result-Oriented (PSS-RO) ou Hardware as a Service. Após apresentar 
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definições importantes, os autores abordam o problema dos confli-
tos de competência envolvendo o ICMS e o ISS. A potencial ressig-
nificação do conceito de utilidade pelos tribunais superiores, para 
fins de tributação pelo ISS, expõe que a ideia de economia circular e 
a preferência dos usuários pelo acesso à utilidade – em vez do acesso 
à propriedade – têm orientado a adoção de novos modelos de negó-
cios. Ao final, concluem pela necessidade de que essas novas funcio-
nalidades oferecidas pela evolução da tecnologia sejam seriamente 
consideradas nas propostas que buscam reformar, especialmente, a 
tributação do consumo no Brasil.

Na sexta – e derradeira – seção da coletânea, são travadas discus-
sões sobre princípios fundamentais da tributação sobre o consumo, 
como neutralidade e não cumulatividade.

Em “Controle de crédito de ICMS do ativo permanente (Ciap): 
os limites impostos à regulamentação dos Estados”, Alice Gontijo 
Santos Teixeira disserta sobre o direito ao aproveitamento do crédito 
de ICMS pago nas aquisições de ativo permanente, a partir da análise 
da não cumulatividade e da jurisprudência. A autora parte de certas 
premissas: que a não cumulatividade é regra – o que enseja uma crí-
tica à sua compreensão como um princípio – e que os Estados não 
podem restringir, além do que está previsto na legislação complemen-
tar, o crédito de ICMS pago nas aquisições registradas no ativo, espe-
cialmente em relação ao Controle de Ingressos do Ativo Permanente 
(Ciap). Ao final, conclui que “o crédito do ICMS pago nas aquisições 
de ativo permanente pode ser apropriado na proporção das saídas tri-
butadas sobre o total de saídas potencialmente tributáveis”, sendo que 
no total de créditos aproveitáveis tributadas deve ser considerada “a 
totalidade do ICMS pago na aquisição”, o que compreende também 
“os bens cedidos em comodato, a parcela do diferencial de alíquota, e 
a atualização monetária”.

Túlio Terceiro Neto Parente Miranda escreve sobre não cumula-
tividade, neutralidade fiscal e o direito ao crédito de ICMS na aquisi-
ção de energia elétrica em seu “Não cumulatividade e neutralidade 
fiscal: impossibilidade de restringir o direito ao crédito do ICMS na 
aquisição de energia elétrica”. O autor analisa a legitimidade, à luz 
da norma reconstruída a partir do art. 155, § 2º, I, da Constituição, 
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da restrição imposta pela Lei Complementar nº 102/2000 sobre o 
aproveitamento do crédito de ICMS na aquisição de energia elétrica. 
O autor avalia a compatibilidade com a normatividade constitucio-
nal da discriminação introduzida nessa mesma lei complementar, que 
restringe a apropriação do crédito, autorizando-a, entre outras poucas 
hipóteses, somente quando a energia for consumida em processo de 
industrialização. Ao fim e ao cabo, conclui Túlio que essas restrições e 
discriminações ferem a Constituição em virtude da ofensa aos princí-
pios da não cumulatividade, da livre concorrência, na perspectiva da 
neutralidade tributária, e da igualdade, bem como da inobservância 
da norma constitucional que impõe o tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte.

Em “Neutralidade e não cumulatividade tributária nas con-
tribuições incidentes sobre a receita bruta”, Fernanda de Oliveira 
Silveira avalia que a idealização de impostos sobre valor agregado 
(IVAs) está centrada na neutralidade tributária, o que só se garante, 
na visão da autora, por meio da efetivação plena da não cumulati-
vidade. Ao expor que as bases tributadas pela contribuição ao PIS e 
pela Cofins são, na sistemática não cumulativa, mais amplas do que 
as anteriormente adotadas para os tradicionais IVAs, a autora busca 
investigar se a interpretação restritiva adotada pela Fazenda Nacio-
nal quanto aos insumos que conferem direito ao crédito daquelas 
contribuições fere o princípio da neutralidade tributária. Fernanda 
faz uma exposição da sistemática não cumulativa da apuração des-
ses tributos a partir das disposições constantes da legislação federal 
e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, 
demonstra que o entendimento adotado pela Fazenda Nacional pro-
move uma restrição do conceito presente na legislação e na juris-
prudência. A autora, então, a partir dessas considerações, reforça 
a importância da neutralidade tributária e da não cumulatividade 
para o regime de tributação sobre o valor agregado, concluindo que, 
caso prevaleça a interpretação restritiva, ter-se-á maior ineficiência 
econômica, bem como novas distorções concorrenciais, em prejuízo 
da racionalidade da tributação do consumo.

Esperamos que a obra possa servir a todos os operadores do 
direito como ferramenta para melhor compreensão da tributação 
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do consumo no Brasil e, inclusive, lance luzes sobre os projetos 
de reforma tributária que vêm sendo gestados. Trata-se da contri-
buição mais singela possível da academia – por meio das vozes de 
seus alunos de pós-graduação, que, imersos em meio às mais atuais 
doutrinas, chegam a conclusões próprias, ofertando, em seu nome, o 
fruto de seu esforço e engenho, a bem da liberdade intelectual e do 
desenvolvimento nacional, por todos almejado.

São Paulo e Belo Horizonte, outono de 2021.
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