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A ESTAGNÇÃO ECONÔMICO-BRASILEIRA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O ICMS, 

SEUS IMPACTOS ECONOMICOS E A REFORMA TRIBUTÁRIA 

André Alves Corrêa 

 

RESUMO: O presente artigo tem por intuito acusar o impacto do ICMS sobre a economia 

brasileira. Pautando-se na análise normativa e doutrinaria elucidará, de antemão, conceitos 

importantes à discussão tais quais, base de cálculo, fixação de alíquota, conceito de imposto, 

taxa e contribuição de melhoria, bem como a qual ente de direito público cabe a arrecadação 

e/ou instituição do presente tributo, e, posteriormente, adentrará nos elementos que compõe o 

ICMS. Pretende-se mostrar que a forma de tributação adotada pelo Brasil é ineficiente, injusta 

e segue em sentido contrário quando comparada à de países desenvolvidos, na medida em que 

se foca no consumo e adota base de cálculo única para contribuintes com diferentes 

rendimentos. Ademais, ponderará sobre as mudanças que estão para ocorrer se caso venha a ser 

aprovada uma das Propostas de Emenda à Constituição atualmente em tramitação no Congresso 

Nacional, não deixando de mencionar os impactos que tais mudanças poderão causar na 

economia do país.  

Palavras-chave: ICMS, Reforma Tributária, Carga Fiscal, Bitributação. 
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ABSTRACT: This article intend to present the impact of ICMS (tax on transactions relating to 

the movement of goods and the provision of interstate, intercity and communication services) 

over Brazilian economy. Based on normative and doctrinal analyses will elucidate, in first 

place, important concepts to the discussion such as concepts of tax, contributions and 

improvement contribution, as well as to what  public entity is responsible for collecting and 

instituting this tax, afterwards, will focus on ICMS’s main elements. Intends to show that 

Brazil’s taxation method in inefficient, unfair and goes in the opposite direction compared to 

developed countries as it focuses on consumption of goods, while adopts a single tax base for 

taxpayers with different incomes. Furthermore will ponder about changes that are about to occur 

in case of one of those processing PECs (Constitution Amendment Proposal) became approved, 

do not forgetting to mention the economic impact of these changes over Brazil’s economy.  

Key Words: Double taxation, tax reform, ICMS, tax burden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 3 

2. CAPÍTULO  1 – ICMS ....................................................................................................... 5 

2.1 – Conceito ................................................................................................................ 5 

2.2 – Da competência tributária e da capacidade tributária ativa ................................... 6 

2.3 – Do fato Gerador do ICMS ..................................................................................... 7 

2.4 – Da Base de Cálculo e Alíquota ............................................................................ 11  

3. CAPÍTULO 2 – Da Substituição Tributária e Bitributação ........................................... 13 

3.1 – Substituição Tributária ........................................................................................ 13 

  3.1.1 – Substituição Tributária na Prática ......................................................... 16 

 3.2 – Da Não Bitributação e Bis in idem ....................................................................... 21 

4. CAPÍTULO 3 – Da Reforma Tributária .......................................................................... 22 

5. CONCLUSÃO .................................................................................................................... 25 

6. REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1. INTRODUÇÃO 

Como já havia dito Benjamin Franklin, nada nesse mundo é mais certo do que a morte 

e os impostos, reféns de uma das mais altas cargas tributárias do mundo, o brasileiro conhece 

bem essa realidade e a muito pugna por uma realidade que, ainda hoje, vemos ao longe. A 

redução da carga tributária não é uma situação que possa ser saboreada no presente momento 

ante ao baixo crescimento do PIB. O país encontra-se refém de políticas ultrapassadas 

impeditivas ao desenvolvimento nacional e, a ser citado, temos o sistema tributário nacional.  

Na contramão do mundo o Brasil possui uma carga tributária complexa voltada 

fortemente para o consumo, que consequentemente gera problemas na arrecadação e retira 

proporcionalmente mais de quem recebe menos. Se pudéssemos personificar um dos sujeitos 

abjetos desta situação, esta figura recaria sobre o ICMS. A lei permite que cada ente federado 

estabeleça sua própria alíquota interna e quando as mesmas possuem um percentual mais baixo, 

muitas empresas preferem lograr de tal vantagem em detrimento de sua eficiência, ou seja, 

optam por pagar menos imposto, mas ao final, dispendem gastos com o transporte, com 

logística.  

Outra problemática enfrentada alude à arrecadação do ICMS, que muitas vezes é 

sonegado em razão de sua complexidade, pois muitos contribuintes não conhecem das hipóteses 

de incidência do ICMS, e deixam de pagar. Ao em vez de promover reformas o Brasil tem feito 

uso de paliativos, e a substituição tributária é um deles. O instituto referido anteriormente 

permite com que o contribuinte no início da cadeia produtiva recolha o imposto em nome de 

contribuinte ulterior, podendo a indústria abater o montante à ser pago ao Estado ou ressarcir-

se em casos de a venda do produto ser feita em valor inferior ao presumido.  

 Ou seja, a realidade é que apenas um imposto impacta fortemente a economia e gera o 

que se chama “Guerra Fiscal”, os estados tentam simplificar a arrecadação por meio de 

institutos como a substituição tributária e continuam a tentar atrair investimento por meio da 

redução de alíquota ou concessão de incentivos. O país perderia menos se os impostos fossem 

mais simples e não recaíssem tão pesadamente sobre o consumo, é ante ao cenário econômico 

contemporâneo, que volta à mesa do Congresso Nacional algumas propostas que visam 

versatilizar a economia, cabe agora ao Legislativo discuti-las e implementa-las o quanto antes. 
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2. CAPÍTULO I – O ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação): 

2.1 – Conceito: 

De antemão, faz-se necessário esclarecer a parte conceitual para melhor compreensão 

do presente tema, vez que há distinção entre impostos, taxas e tributos e contribuições de 

melhoria. O sistema tributário brasileiro é regulamentado pela Lei nº 5.172/66 1, fulcro na EC 

18/65 2, a qual estabelece em seus arts. 3º e 5º o que deverá ser compreendido como tributo, 

veja-o: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 

em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.; 

Art. 5º: Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

Portanto, são espécies de tributos, as taxas, os impostos e as contribuições de melhoria, 

sendo elas definidas, respectivamente nos seguintes dispositivos, art. 77, art. 16 e art. 81 da Lei 

5.172 de 25 de outubro de 1966, observe: 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 

têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a 

utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.; 

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte.; 

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 

                                                           
1  BRASIL, Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas 

gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm  Acesso em: 16 de out. 2019. 

2 BRASIL, Emenda Constitucional nº 18 de 1º de dezembro de 1965, Reforma do Sistema Tributário. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm  Acesso em: 

16 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm
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respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras 

públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total 

a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que 

da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

Devidamente elucidadas as acepções acerca de tributos, taxas, impostos e contribuições 

de melhoria, adentraremos no imposto foco da presente tese. Instituído ainda durante o regime 

militar pela EC n. 18/65, e regulamentado pela Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 

1996 o ICMS, antigo IVC (imposto de Vendas e Consignações – Constituição de 1934), 

incidirá, em resumo, sobre todas as operações referentes à circulação de mercadorias. 

 

2.2 – Da competência tributária e da capacidade tributária ativa: 

 De dimensões continentais, assim é descrito por muitos o país que, de 13 capitanias 

hereditárias, sobreveio. Deixou para trás um pequeno território para tornar-se a vasta nação do 

presente, deixou de dar ouvidos às falácias do Leviatã Hobbesiano atinando-se então, às ideias 

federalistas. Tais ideais são de fácil percepção quando analisado o texto constitucional 

brasileiro, a destacar a independência concedida aos entes públicos. Nosso Texto Maior 

explícita em mínimos detalhes e de forma exaustiva as diversas competências de cada ente 

federado, não podendo se falar em grau de hierarquia, mas sim em divisão de competências. 

Do ponto de vista jurídico, são entidades iguais, isonômicas, sendo infactível um ente imperar 

sobre os demais. Vide art. 18 3. 

Das diversas competências presentes no texto constitucional temos a competência 

tributária a qual é, segundo os ensinamentos do Prof. Eduardo Sabbag: “A competência 

tributária é a habilidade privativa e constitucionalmente atribuída ao ente político para que este, 

com base na lei, proceda à instituição da exação tributária 4”. Em outros termos, é dizer que o 

ente público devido à competência atribuída a ele, via termos constitucionais, tem permissão 

para instituir, modificar ou extinguir tributos. Portanto, falar em competência tributária é falar 

na aptidão atribuída a um ente federado para legislar sobre tributos de sua competência, a 

                                                           
3 BRASIL, Constituição Federal do Brasil de 1988. 
4  SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 339 
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competência tributária caracteriza-se por ser indelegável, facultativa, irrenunciável, 

intransferível e não caducável. 

Já a capacidade tributária apenas diz respeito à captação/arrecadação destes recursos. 

Diferentemente da competência tributária a capacidade tributária ativa é caracterizada por ser 

delegável a outro ente público podendo ser revogada a qualquer tempo, assim preceitua o art. 

7º 5. De resto ressalto a seguinte passagem do jurista Dr. Kiyoshi Harada: “aquele que arrecada 

o tributo, nem sempre coincide com a figura do titular da competência tributária6”, ou seja, a 

figura de quem institui o tributo não repousa, necessariamente, sobre a de quem o arrecada, 

confirmando a característica delegável deste instituto. 

 

2.3 -  Do fato Gerador do ICMS: 

Como visto o ICMS é um imposto regulamentado pela Lei Complementar nº 87 de 13 

de setembro de 1996, mas a mera previsão legal não da causa ao dever de tributar. A previsão 

legal apenas ocupa um posto “in abstrato”, somente a partir da ocorrência de uma situação 

concreta, a qual possui previsão legal, por exemplo a circulação de mercadorias, é que temos a 

materialização do fato gerador. Portanto, seguindo o teor do exemplo a cima, teremos o dever 

de tributar por parte do ente público, tão somente, após a circulação da determinada mercadoria. 

Com o intuito de evitar interpretações errôneas referentes ao conceito de fato gerador, o 

legislador atentou-se em expor de forma expressa na lei o conceito do mesmo, todavia, tal 

definição não foi bem recebida por muitos doutrinadores e juristas ante à sua imprecisão. O 

conceito previsto na lei abarca dois momentos distintos nominados, segundo Dr. Kiyoshi 

Harada7, hipótese tributária e hipótese de incidência. Respectivamente, alude à letra da lei e, 

posteriormente, ao momento em que se constata a concretização do que o texto normativo 

estabelece. 

Em razão de sua abrangência o ICMS é um imposto de difícil compreensão podendo 

gerar confusão e discussão acerca de sua incidência. De forma a simplificar o entendimento, e 

                                                           
5 BRASIL, Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas 

gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm  Acesso em: 16 de out. 2019. 

6 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário, 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 408. 
7 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário, 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 620. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm
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com fulcro no art. 155, II 8, podemos fraciona-lo em três lotes principais, um referente à 

circulação de mercadorias, outro no tocante à prestação de serviços de transporte e ao final o 

alusivo à prestação de serviços de comunicação. O art. 12 da Lei Complementar nº 87 9 é 

taxativo e bem detalhado ao enumerar as situações de incidência do ICMS, ou melhor, quando 

se considera ocorrido o fato gerado. O inciso I deste artigo preceitua que está concretizado o 

fato gerador assim que a mercadoria deixa o estabelecimento do contribuinte, 

independentemente de a mercadoria ter como destino final estabelecimento de mesma 

titularidade.  

O texto normativo considera como passíveis de tributação os produtos acabados que 

estão em transito entre matriz-filial e vice-versa, de mesma titularidade. Observe que, o 

transporte de mercadoria do ponto de produção para o ponto de venda e vice-versa, 

considerando que ambas pertençam à mesma pessoa, seja física ou jurídica, não implica em 

uma relação onerosa, um ato mercantil, na realidade a relação tributável apenas surgirá em 

momento ulterior quando a mercadoria de fato for vendida, seja para um terceiro igualmente 

contido na cadeia produtiva, seja para o consumidor final. Explica J.X. Carvalho de Mendonça: 

“passa a ser mercadoria logo que é objeto de comércio do produtor ou do comerciante, por 

grosso ou a retalho, que a adquire para revender a outro comerciante ou ao consumidor” 10.  

Ante às provocações, manifestou-se o STJ mediante Súmula 11, entenderam os 

Excelentíssimos Ministros pela inocorrência de fato gerador quando a mercadoria se desloca 

para estabelecimento de mesma titularidade. 

No tocante à prestação do serviço de transporte, o ICMS não incide sobre todos serviços 

de transporte, isso porque depende do ponto de origem e do local de destino. Quando há o 

deslocamento seja ele de pessoas ou mercadorias, devemo-nos atentar se o serviço se restringe 

aos limites do município ou os excede – entre cidades e/ou estados – caso trate-se da primeira 

situação a incidência será de ISS. Apenas teremos a figura do ICMS no caso seguinte, em que 

o transporte ocorre entre cidades e/ou estados, contudo, tanto a base de cálculo quanto o valor 

                                                           
8 BRASIL, Constituição Federal do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 16 out 2019. 
9 BRASIL, Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 1996, dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito 

Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm Acesso em: 16 out 2019.  
10 MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 3º ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1964. p. 10. 
11 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 166, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/1996, DJ 

23/08/1996 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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de tais alíquotas serão prestigiados futuramente. De momento saliento o disposto no art. 12, V, 

da Lei Complementar nº 87/96, que estabelece que se considera devido o tributo para o 

estado/município onde se deu o início da prestação do serviço de transporte, independente de 

mercadorias ou pessoas, salvo quando o serviço de transporte não ultrapassar os limites do um 

único munícipio.  

Sucedendo aos serviços de transporte temos a incidência do ICMS sobre os serviços de 

comunicação. A tributação deste serviço também possui suas peculiaridades, e, para que venha 

a ser tributado, requer primeiramente que se diferencie quais são as atividades meio e fim, é 

necessário ser identificado qual é sua obrigação principal e qual é a acessória, melhor dizendo. 

Como obrigação principal temos o serviço de comunicação em si, e como acessórias, as demais 

que são necessárias ao funcionamento da primeira, e. g. instalação da antena parabólica para a 

transmissão de um programa de televisão.  

Entende a Suprema Corte brasileira que as obrigações acessórias, as ditas 

preparatórias/intermediárias, não são atingidas pelo ICMS, Resp. 1.176.753-RJ 12. Outro ponto 

a se ressaltar alude à onerosidade do serviço prevista no art. 2º, III, da Lei Complementar 87/96, 

na seguinte redação:  

“Art. 2° O imposto incide sobre: 

[...] 

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza; ”. 

A título exemplificativo, no caso do serviço de comunicação prestado pelas rádios, o 

ouvinte não paga pelo serviço, basta apenas ter o rádio e sintonizá-lo na estação de sua 

preferência, em não havendo a aludida onerosidade não há que se falar em incidência de ICMS 

13.   

 Porém, não foi falado em momento algum sobre isenção fiscal de ICMS, a rádio não se 

enquadra nesta situação, o recurso dela advém, em parte, de propagandas feitas durante sua 

                                                           
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. REsp 1.176.753-RJ. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Julgado em 

28/11/2012 
13 BRASIL, Art. 2º, III da Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 1996. 
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programação, portanto é sobre estas operações que o ICMS incide, mas o fato de sintonizarmos 

na rádio não traz consigo a figura do ICMS. 

Não obstante, a incidência do ICMS não se encontra restrita ao art. 155, II 14 outro 

instituto fundamental ao ICMS, como dito anteriormente, é o disposto no art. 2º 15 que, 

concomitantemente à Carta Magna, estabelece hipóteses de incidência do ICMS, vide:  

“Art. 2° O imposto incide sobre: 

        I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 

fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares; 

        II - prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 

valores; 

        III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza; 

        IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

        V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços 

sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, 

quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à 

incidência do imposto estadual. 

        § 1º O imposto incide também: 

 [...] 

                                                           
14 BRASIL, Constituição Federal do Brasil de 1988. 
15 BRASIL, Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 1996.  
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        I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, 

por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual 

do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;       (Redação dada pela 

Lcp 114, de 16.12.2002) 

        II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha 

iniciado no exterior; 

 III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, 

inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele 

derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações 

interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o 

adquirente.”. 

2.4 – Da Base de Cálculo e Alíquota  

 Falaremos brevemente no que tange à base de cálculo e às alíquotas do ICMS.  Define, 

Paulo de Barros Carvalho16, como base de cálculo: 

“Temos para nós que a base de cálculo é a grandeza instituída na 

consequência da regra-matriz tributária, e que se destina, 

primordialmente, a dimensionar a intensidade do comportamento 

inserto no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à alíquota, 

seja determinado o valor da prestação pecuniária.”.  

Podemos encontrar a base jurídica para a base de cálculo devidamente positivada no art. 

150, § 2º, XI e no art. 13, § 2º da Lei complementar 87/96. Para que se tenha o valor da base de 

cálculo é de necessário unir concentração e cautela, porque assim como já foi visto até o 

presente momento, o imposto em discussão é dotado de peculiaridades. Na base de cálculo de 

do ICMS estamos agregando ao valor inicial a grandeza alusiva ao frete, obrigações acessórias 

e, em alguns casos, outros tributos podem ser adicionados à conta, como no caso de uma 

                                                           
16CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26º ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 319 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp114.htm#art2%C2%A71i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp114.htm#art2%C2%A71i
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operação entre não contribuintes, onde surgirá a figura do IPI, se caso o contribuinte deixe de 

recolher algum dos valor a pouco citados, há que se falar na remissão da NF-e17. 

 Por fim temos a alíquota, com fundamento no art. 155, § 2º da Constituição Federal de 

1988 e na Emenda Constitucional nº 87 de 1996. A alíquota não pode ser definida pela União, 

uma vez que é de competência dos Estados, assim define o art. 155, II 18. Houve, enquanto 

discutiam-se os termos da nova Carta Magna – Constituição de 1988 – uma oportunidade para 

alterar alguns pontos do antigo ICM, um dos projetos apresentados era de autoria da Comissão 

da Reforma Tributária e Descentralização Administrativo-Financeira (Cretad), o qual falava 

sobre alíquotas distintas entre os estados com intuito de promover o desenvolvimento dos 

estados mais pobres, estimulando o movimento de capital dos entes ricos para os mais pobres, 

veja:  

“tributação em cada estado fica relacionada ao consumo (ou utilização) 

dos bens no respectivo território. Isto permite devolver aos Estados a 

autonomia perdida com a criação do ICM (que tem características de 

imposto de produção) (Ipea, 1987a, p. 16)” 19. 

Importante mencionar uma mudança relevante que será devidamente discutida em poucos 

momentos, a mudança gradativa imposta pelo CONFAZ, Convênio ICMS 93 de 17 de setembro 

de 2015, no que tange transmissão da capacidade tributária do estado de origem para o estado 

de destino, atinando-se à posição adotada mundialmente. Apesar de o ICMS não ser de 

competência da União, ainda com base na Carta Maior, cabe ao Senado Federal, 

facultativamente e, mediante iniciativa deste ou do Presidente da República, fixar alíquotas 

mínimas nas operações internas e máximas nas mesmas operações, visando resolver disputa 

que envolva interesse de entes públicos 20. Entende Leandro Paulsen21: 

“Em princípio, a matéria pertinente à estipulação de alíquotas é de 

competência do Legislativo, tento do Senado para manter o equilíbrio 

federativo quanto dos Estados e do DF, preservando o princípio da 

                                                           
17 Muller, Carla Lidiane. “A Composição da base de cálculo do ICMS?”. Disponível: 
http://www.contabilidadenatv.com.br/2017/09/composicao-da-base-de-calculo-do-icms/ Acessado em: 28 out 
2019. 
18 BRASIL, Constituição Federal do Brasil de 1988. 
19 ARTIGO, Ipea. ICMS: entraves jurídicos e econômicos e propostas de melhoria. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170512_livro_tributacao_cap02.pdf Acessado 

em: 29 out 2019 
20 BRASIL, Constituição Federal do Brasil de 1988. Art. 155, §2º, IV e V.  
21 Paulsen, Leandro. Impostos Federais, estaduais e municipais. 11ª, São Paulo: Saraiva. 2018.p. 301. 

http://www.contabilidadenatv.com.br/2017/09/composicao-da-base-de-calculo-do-icms/
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170512_livro_tributacao_cap02.pdf
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autonomia, mas nunca dos Governadores dos Estados e do DF, que, por 

intermédio de seus representantes (Secretário de Fazenda e de 

Finanças), e sem a participação do Legislativo (Assembleias), 

estabelecem a quantificação das obrigações tributárias.”. 

Importante salientar que o Convênio ICMS 93 do CONFAZ foi um grande avanço na 

política fiscal do país, uma vez que anteriormente o imposto apenas era devido ao estado de 

onde a mercadoria era proveniente, e em mesmo sentido entendia o STF 22. A mudança se deu, 

dentre outros fatores, em razão da evolução do e-commerce, a circulação de mercadorias e 

serviços aumentou acentuadamente nas últimas décadas e o Brasil diferentemente do mundo 

apenas tributava na origem, como a distribuição das empresas é muito desigual no país, alguns 

estados acabavam prejudicados em razão da forma de tributação até então adotada.  

 

3. CAPÍTULO 2 – Da Substituição Tributária e Bitributação  

3.1 – Substituição Tributária  

A demasiada burocracia brasileira aliada a uma carga tributária elevada e complexa, 

atrapalham a todos os membros da estrutura sócio produtiva do país, uma vez que torna difícil 

para o contribuinte pagar e complicado para o Estado arrecadar. Segundo dados do Sindicato 

Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional - SINPROFAZ 23, o PIB nacional perdeu para 

a sonegação, somente no ano de 2018, mais de 2 bilhões de reais, dos quais, aproximadamente 

quatrocentos e cinquenta milhões são referentes ao ICMS. Observe a tabela abaixo: 

                                                           
22 AgRg no REsp 67.025/MG, 2ªT., rel. Min. ELIANA CALMON, j. 23-5-2000, DJU 1-E-25-9-2000, p. 83/4. 
23 Disponível em: http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-
desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018#capitulo5-1 Acessado em 25 out 2019. 

http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018#capitulo5-1
http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018#capitulo5-1
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            Figura 1 

Ademais, segundo dados do Relatório da Secretária da Fazenda e Planejamento24 o 

ICMS é responsável por parte majoritária da receita do estado de São Paulo, assim está exposto 

no relatório: 

“A principal fonte de receitas do Governo é o ICMS. Historicamente, 

este imposto representa quase dois terços de todas as receitas do Estado, 

condição privilegiada que garante bom nível de autonomia financeira. 

Em 2015, o ICMS representou 85% das receitas tributárias e 63% das 

receitas totais do Estado”. 

                                                           

24 Relatório Anual do Estado Cap. 1 - Situação Econômico-Financeira do Governo do Estado de São Paulo. 

Pagina III, Disponível em: 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Pesquisa/Paginas/Pesquisa.aspx?k=relat%C3%B3rio%20anual Acessado em: 24 

out 2019 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Pesquisa/Paginas/Pesquisa.aspx?k=relat%C3%B3rio%20anual
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Figura 2 

Apesar de algumas discordâncias com o processo de substituição tributária, de certa 

forma sua introdução no bojo normativo merece os devidos reconhecimentos. Com intenção de 

simplificar a arrecadação de tributos, o legislador constituinte permite a terceiro, que não 

praticou o fato gerador, que venha a arrecadar o tributo no início da cadeia produtiva.  Nos 

termos do art. 150, §7º 25 : 

Art. 150.  

[...] 

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 

condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, 

cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 

preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 

gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 

1993). 

Conceitualmente é chamada de substituição tributária para frente, esta nomenclatura se 

deve em razão do momento em que o fato gerador se concretiza, o contribuinte pagará o tributo 

de um fato gerador que virá a ocorrer a questão de este instituo ser necessário no sistema 

tributário brasileiro apenas serve como indicador do quão complicado nosso atua sistema é, 

nosso governo faz uso de paliativos ao em vez de solucionar a questão por meio de uma ampla 

reforma no sistema. Alexandre Mazza26 define da seguinte forma: 

                                                           
25 BRASIL, Constituição Federal do Brasil de 1988.  
26 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Tributário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2018. p. 508. 

R$ milhões

Nominal Real

  Receitas Tributárias 136.064,8 142.158,0 6.093,2 4,5% -4,2%

    ICMS 117.143,2 121.002,9 3.859,7 3,3% -5,3%

    IPVA 12.578,3 13.632,1 1.053,8 8,4% -0,6%

    ITCMD 1.706,3 2.372,7 666,4 39,1% 27,5%

    Outras Receitas Tributárias 4.636,9 5.150,3 513,3 11,1% 1,9%

Diferença
Variação

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (http://www.fazenda.sp.gov.br/execucao/default_rs.shtm)

2014 2015

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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“Como regra no ICMS, o primeiro contribuinte da cadeia circulatória é 

substituto tributário de todos os demais devedores, antecipando para o 

Fisco o montante do imposto devido nas operações de circulação de 

mercadoria posteriores até o destinatário final. É chamada de 

substituição tributária progressiva ou “para frente” [...]” 

 

Além da figura da Substituição tributária progressiva, temos mais duas à serem citadas, 

a substituição tributária para traz, na qual o tributo o contribuinte paga O ICMS relativo à 

operações pregressas, de resto, temos a substituição concomitante, nas palavras de Leandro 

Paulsen 27:  

“[...] que se caracteriza pela atribuição da responsabilidade pelo 

pagamento do ICMS a outro contribuinte, e não àquele que esteja 

realizando a operação/prestação, concomitante à ocorrência do fato 

gerador: Nesta situação encontra-se a substituição tributária dos 

serviços de transporte [...]” 

 

3.1.1 – Substituição Tributária na Prática 

O regime da substituição tributária, juridicamente falando, não possui divisão ou 

separação, mas em razão das contas que serão feitas, com base nos dados da secretária da 

fazenda e planejamento do Estado de São Paulo, será primeiramente abordada a substituição 

tributária de uma cadeia produtiva limitada ao estado de São Paulo, com integrantes situados 

em municípios distintos. No exemplo teremos uma cadeia produtiva composta por: Indústria, 

Comércio e Consumidor Final. 

 Fulcro no art. 150 28, podemos arrecadar tributo de fato gerador ainda não ocorrido, e 

nada se falou até o presente momento acerca de como será calculado o ICMS sobre produto que 

ainda não foi vendido. Pois bem, o ICMS recolhido pela indústria é de fácil entendimento já 

que incide sobre o valor do bem/mercadoria por ela produzido, quando a indústria em processo 

                                                           
27 Paulsen, Leandro. Impostos Federais, estaduais e municipais. 11ª, São Paulo: Saraiva. 2018.p. 269. 
28 BRASIL, Constituição Federal do Brasil de 1988. 
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de substituição tributária arrecada o imposto que na verdade deveria ser recolhido pelo próximo 

integrante da cadeia, ela faz uso de um percentual aproximado de lucro sobre a venda do 

produto, em outros termos, a indústria estima um lucro de venda 1sobre o preço base de seu 

produto, esse percentual é chamado de Margem de Valor Agregado 29 (MVA), sem a qual não 

é possível a realização do processo de substituição. Para o exemplo usaremos a MVA relativa 

ao cimento, segundo secretaria da fazenda a MVA-ST é de 29,15%, arrendada para 30% para 

simplificar. A saca de cimento Portland 32 na razão de R$/saca de 50 kg em SP, no mês de 

junho, era de 0,4084 (média nacional – 0,4518) 30 , para efeito de cálculo, uma saca de 50kg 

custará R$ 20,42, aproximadamente R$ 20,00. Alíquota de ICMS do Estado de São Paulo para 

cálculo: 18% 

 

      R$ 1.500,00   R$ X 

     INDÚSTRIA                          COMÉRCIO                           CONSUMIDOR FINAL 

 

Na cadeia comum o comerciante seria o responsável por pagar o ICMS ao governo 

estadual, mas no regime de substituição tributária a indústria ocupa esse papel e recolhe o valor 

do imposto no início da cadeia produtiva. O cimento vendido para o comércio tem o valor de 

mil e quatrocentos e cinquenta e um (setenta e duas sacas aproximadamente) e dentro deste 

montante já está incluso o valor do ICMS estadual. 

- CIMENTO + ICMS = R$ 1.451,40 

- ICMS (Alíquota de 18%) = R$ 221,40 

- CIMENTO – ICMS = R$ 1230,00  

O produto em questão é o cimento, a MVA deste no estado no São Paulo é de 30%, ou 

seja, o Estado de São Paulo estabelece como margem de lucro presumido o valor base do 

cimento de R$ 1.451,00 acrescido de 30% de MVA, resultando no montante de, R$ 1230,00 + 

                                                           
29 Tabela Atualizada MVA-ST Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/portal-nacional-da-

substituicao-tributaria/sao-paulo Acessado em: 25 out 2019 
30 Tabela de evolução do valor médio/mediano do cimento Portland 32 (R$/ Saca de 50kg). Disponível em: 

http://www.cbicdados.com.br/menu/materiais-de-construcao/cimento Acessado em 25 out 2019 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/portal-nacional-da-substituicao-tributaria/sao-paulo
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/portal-nacional-da-substituicao-tributaria/sao-paulo
http://www.cbicdados.com.br/menu/materiais-de-construcao/cimento
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30% (MVA) = R$ 1599,00. Ao final a indústria deve arrecadar o ICMS sobre este montante 

final. Portanto a Indústria, nesta operação final deveria arrecadar um ICMS de R$ 479,70.  

Ocorre que o instituto em foco é o ICMS, o qual é atingido pelo princípio da não-

cumulatividade 31, com base no que já fora exposto, entendemos que é possível fazer um 

abatimento no montante final à ser pago pela indústria, o processo de substituição tributária 

como dito merece seu devido reconhecimento vez que simplifica a forma de arrecadação e reduz 

a chance de sonegação por parte dos contribuintes e permite ao substituto que tenha uma 

compensação reduzindo assim, o valor a ser pago na forma de tributos ao estado. O valor 

devido, levando em conta os créditos e débitos: R$ 479,70 - R$ 221,40 = R$ 258,30 deverão 

ser pagos ao governo de São Paulo, ficando acusa na nota fiscal emitida pela indústria, o preço 

base do produto – sem a carga tributária – o valor do ICMS substituído de R$ 258,30 e o valor 

final em que é somado o preço base ao montante pago de imposto, totalizando R$ 1.488,00. 

No caso que envolver mais de uma unidade da federação, a sistemática será a mesma, 

altera apenas o MVA, como trata-se de uma circulação de mercadorias entre estados o 

diferencial de alíquota deve ser acrescido à conta, nos casos substituição tributária interestadual 

a nomenclatura correta a ser usada para o MVA é “MVA ajustada”. E para seu cálculo é 

necessário estar munido da MVA original do produto, lembrando que a substituição tributária 

é aplicável à alguns produtos e varia de acordo com cada estado da federação, mas no caso 

supra, tem um MVA original de 20% - MVA do cimento – o valor da alíquota interestadual e 

de resto a alíquota interna do estado de destino.  

Conquanto, a substituição tributária não está isenta de críticas. O objetivo de tal instituto foi 

atingido com louvor à medida que simplificou a forma arrecadatória, reduzindo o estrondoso 

número de contribuintes para um montante menor, mas os fins não justificam os meios, afinal, 

apesar de cumprir sua finalidade a substituição tributária progressiva pauta-se em fato abstrato, 

presumindo o lucro sobre o qual incidirá o tributo, esse procedimento é demasiado injusto na 

medida em que é benéfico às empresas e grande porte e não soluciona o problema por completo, 

apenas simplifica a questão arrecadatória. Leandro Paulsen 32 entende: 

“ Inaplicável a figura da presunção, sendo inaceitável sua aplicação na 

cobrança de tributos sobre a circulação, uma vez que 

                                                           
31 BRASIL, Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 1996, arts. 19 e 20. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm Acessado em: 25 out 2019 
32 PAULSEN, Leandro. Impostos Federais, estaduais e municipais. 11ª ed. São Paulo: Saraiva. 2018.p. 271. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm
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comerciantes/industriais podem deixar de praticar fatos geradores de 

ICMS por inúmeros motivos (insolvência, desistência, perdimento da 

mercadoria). Não se pode nunca asseverar de forma absoluta que as 

mercadorias venham a ser objeto de inexorável circulação tributária”. 

Outra questão, o ICMS ao ser recolhido sob o regime da substituição tributária 

progressiva beneficia a indústria que pode ter seu débito para com o estado, abatido. E em 

relação ao comerciante, que pode ter o ICMS-ST restituído em casos de o fato gerador 

presumido não se concretizar 33 ou se a operação realizada for em valor inferior ao presumido, 

segundo entendimento do STF 34. Todavia escapa aos consumidores finais quaisquer benefícios 

advindos deste método de recolhimento tributário. A tributação feita no Brasil recai em grande 

parte sobre o consumo, totalmente na contramão do mundo, o governo brasileiro adota umas 

das formas mais injustas de tributação. Digo isto fulcro nos dizeres do professor de Ciências 

Contábeis do Ibmec/MG, Paulo Machado 35:   

“Essa carga tributária maior em consumo quer dizer que, 

proporcionalmente, quem tem uma renda menor paga mais impostos. É 

uma tributação injusta, porque penaliza quem ganha menos”.  

 Um governo não pode esperar arrecadar quantidades vultuosas de tributos mantendo um 

sistema tributário que não se pauta na renda dos contribuintes no momento de fixação das 

alíquotas. Ter um tributo com mesma alíquota para todos está longe de ser considerado justiça 

social, entenda, um tributo como o ICMS com alíquota de 18% no estado de São Paulo impacta 

mais a renda do contribuinte que recebe cerca de R$ 1.000,00 do que do outro que tem 

rendimentos mensais girando em torno dos R$ 5.000,00. O Brasil não pode esperar uma boa 

arrecadação se cobra tributos desta maneira, a forma mais justa e eficiente de se aumentar a 

arrecadação seria diminuir os impostos sobre consumo e aumentar os impostos sobre renda e 

patrimônio. Segundo estudos da OCDE o governo brasileiro possui uma tributação sobre 

consumo que chega a ultrapassar a de países desenvolvidos, abaixo temos um gráfico elaborado 

pelo jornal “O Tempo” fulcro em dados da OCDE.  

                                                           
33 BRASIL, Art. 10º da Lei Complementar 87 de 13 de setembro de 1996. 
34 PAULSEN, Leandro. Impostos Federais, estaduais e municipais. 11ª ed. São Paulo: Saraiva. 2018.p. 273.   
35 Na contramão do mundo, Brasil tributa mais o consumo. Disponível em: 

https://www.otempo.com.br/capa/economia/na-contramao-do-mundo-brasil-tributa-mais-o-consumo-1.1329469 

Acessado em: 28 out 2019  

https://www.otempo.com.br/capa/economia/na-contramao-do-mundo-brasil-tributa-mais-o-consumo-1.1329469
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Figura 3 

Ou seja, o sistema tributário não segue o caminho adotado pelos países desenvolvidos, 

e faz com que o procedimento da substituição tributária não ajude em nada ao consumidor final, 

restringindo o abate no montante devido ao estado apenas ao início e meio da cadeia produtiva. 

O procedimento da substituição tributária, suscintamente, soluciona a questão 

arrecadatória, reduzindo a margem de contribuintes a pagar, mas não traz consigo pontos a 

favor do consumidor final, pois a carga tributária, por tratar-se de um tributo de natureza 

regressiva, recai sobre o consumidor final. 
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3.2 – Da Não Bitributação e Bis in idem 

  Os  termos deste tópico podem gerar certa discussão uma vez que ambos incorrem 

sobre a dúplice tributação sobre um mesmo fato gerador, todavia um é permitido no passo que 

o outro, não encontra resguardo no sistema jurídico.  

  A bitributação concretiza-se quando dois entes públicos cobram de um mesmo 

contribuinte, dois tributos sobre o mesmo fato gerador, a conjuntura fática consequente é, pelo 

fato de ser lícito aos estados terem alíquotas diferentes, algumas delas podem acabar por ser 

mais atrativas, em especial para as “startups”.  

  A circunstância a gerar controvérsias é quanto ao estado que não recebe o ICMS 

referente à operação, pois o tributo, como já esclarecido, pertence ao estado de origem, onde 

encontra-se sediada a empresa e, segundo dados do IBGE 36, aproximadamente 50% das 

empresas encontram-se sediadas na região sudeste. Ante a presente situação alguns estados 

deram causa ao chamado Protocolo ICMS 21 37, em termos breves, obrigava que o ICMS fosse 

pago tanto para o estado de origem quanto para o estado de destino, fazendo com que as 

empresas pagasses quase que o dobro do que anteriormente ao protocolo, em especial as 

empresas aderidas ao Simples Nacional 38 - alberga todos os impostos a serem pagos – que 

deveriam pagar em duplicidade o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) o 

qual inclui o ICMS.  

  O STF se manifestou entendendo pela inconstitucionalidade do Protocolo 21, e 

pressionado pelos estados o congresso nacional lançou mão da Emenda Constitucional nº 87 de 

16 de abril de 2015, fazendo gradualmente a transição entre o pagamento do ICMS do estado 

de origem para o estado de destino, em mesmo sentido, foi realizado o convênio 93 do 

CONFAZ 39. Não creio ser de longa duração a presente situação levando em conta a estrutura 

política atual, mas o cenário de disputa envolvendo os frutos de tal imposto, prejudicam as 

                                                           
36 IBGE. Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo. Tabela 14. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101612.pdf Acessado em: 29 out 2019. 
37 Protocolo 21 de 1º de abril de 2011. Estabelece disciplina relacionada à exigência do ICMS nas operações 

interestaduais que destinem mercadoria ou bem a consumidor final, cuja aquisição ocorrer de forma não 

presencial no estabelecimento remetente. Disponível em: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/entenda-

o-que-e-bitributacao-e-como-ela-pode-impactar-o-seu-e-commerce/ Acessado em: 29 out 2019. 
38 BRASIL, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm Acessado em: 28 out 2019. 
39 Convênio CONFAZ nº 93 de 17 de setembro de 2015. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas 

operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado 

em outra unidade federada. Disponível em: 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/CV093_15.  Acessado em: 29 out 2019. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101612.pdf
https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/entenda-o-que-e-bitributacao-e-como-ela-pode-impactar-o-seu-e-commerce/
https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/entenda-o-que-e-bitributacao-e-como-ela-pode-impactar-o-seu-e-commerce/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/CV093_15
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empresas que transferem esse custo ao consumidor final, acentua ainda mais a chamada Guerra 

Fiscal. 

  No que se refere ao “Bis in idem”, também há a presença da bitributação, todavia não 

se assemelha à bitributação supracitada, o “Bis in idem” é uma pratica permitida no 

ordenamento jurídico brasileiro e, ademais, ocorre quando um mesmo ente público tributa um 

mesmo fato gerador duas vezes, como ocorre por exemplo, o Governo Federal cobra da empresa 

a Contribuição sobre Lucro Líquido e Imposto de Renda, ambos sobre o mesmo fato gerador, 

no caso da bitributação é um mesmo imposto cobrado por dois estados sobre um mesmo fato 

gerador. 

 

4. CAPÍTULO 3 – Da Reforma Tributária: 

  Nos últimos anos temos visto a estagnação da economia brasileira bem como seu 

decréscimo, chegando a ter crescimento negativo de 0,2% no 1º semestre de 2019 quando 

comparado ao 4º semestre de 2018 40. Entre as causas da redução do crescimento econômico 

do Brasil está a carga tributária imposta aos investidores e residentes do país, dentre estas o que 

possui maior impacto é o ICMS, como mostrado anteriormente, apenas no estado São Paulo o 

imposto em questão correspondeu por uma parcela esmagadora das arrecadações nos anos de 

2014 e 2015, figura 2.  O sistema tributário nacional por meio da competitividade tenta 

promover o desenvolvimento de determinadas áreas do país, via incentivos fiscais, a título 

exemplificativo, temos a zona franca de Manaus, todavia o Estado há que atentar-se para que a 

lógica adotada não seja subvertida.   

  Temos hoje sistema tributário que mata uma competição justa, que muitas vezes é mais 

válido à uma empresa, buscar um bom benefício fiscal ao em vez de ser eficiente. O 

desmembramento da empresa e muitas vezes o distanciamento desta em relação ao mercado 

consumidor, apenas em razão da incessante busca por benefícios fiscais, cobra seu preço, a 

ilusão de que haverá um abatimento no preço final da mercadoria se esvai quando considerado 

o gasto que haverá com logística, a empresa precisará gastar com caminhão, motorista, 

combustível entre outros, por fim o dinheiro poupado mediante benefícios fiscais regressa ao 

consumidor final via logística necessária para transportar o produto, e como resultado é a queda 

                                                           
40 PIB – Ministério da Fazenda. Disponível em: 
file:///D:/ANDRE/Downloads/PIB%20Brasil%201tri2019%20IBGE%20Resultados%20SPE.pdf Acessado em: 29 
out 2019 

file:///D:/ANDRE/Downloads/PIB%20Brasil%201tri2019%20IBGE%20Resultados%20SPE.pdf
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acentuada na quantidade de investimentos no país e por consequência, no crescimento do PIB 

brasileiro. E não deixando de mencionar que estas prestações acessórias como gastos com 

caminhão, combustível compõe a base de cálculo do ICMS que será apurado. 

  Diante do atual quadro do brasileiro a solução é única, alterar o sistema atual para que 

fique em concordância com o adotado pelas principais economias do mundo e o esforço feito 

para que se consolide tal reforma há se der reconhecido. Em diversos países do mundo adota-

se um imposto único sobre bens, serviços tangíveis e intangíveis possuindo uma base muito 

ampla de incidência e essa forma de tributação se faz cada vez mais necessária diante 

surgimento e rápido crescimento da economia digital, que por sua vez é marcada pela presença 

de bens intangíveis. Hoje no Brasil se discute qual imposto se aplicaria sobre certo serviço ou 

bem, fato que inexistiria ante a um imposto único como é o caso da União Europeia. A  U.E. 

ao adotar o Imposto sobre Valor Agregado (VAT – sigla em inglês) deixou de ter os problemas 

que hoje o Brasil enfrenta, e afirmam que para haver um mercado comum é necessário um 

imposto neutro e transparente 41.  

  Tramita atualmente no Congresso duas PECs nesse sentido, de criar um tributo 

semelhante ao existente na Europa, são elas a PEC 45/201942 e a PEC 110/201943. Como é 

exigido que mudanças constitucionais passem pelo crivo de ambas as casas legislativas é 

esperado que haja uma fusão de ambas as PECs, e agora falaremos quanto ao teor delas.  

  Por possuírem um fim comum as PECs possuem diversos pontos em comum a começar 

pela criação de um imposto único chamado IBS – Imposto sobre Bens e Serviços. Enquanto 

que a proposta de nº 45 abarca os tributos IPI, PIS, Cofins, ISS e ICMS, sua semelhante possui 

um teor mais abrangente atingindo, além dos tributos já mencionados, o IOF, PASEP, CIDE- 

combustíveis e Salário-Educação.  

  Um ponto cuja diferença é acentuada alude à fixação da alíquota, a de nº 110 fala em 

fixação de alíquota via Lei Complementar, havendo uma alíquota padrão, ela prevê a 

possibilidade de uma alíquota diferenciada, e caso venha a existir, deverá ser aplicada em todo 

                                                           
41 Site da União Europeia. Disponível em: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/what-is-vat_en 

Acessado em 29 out 2019 
42 PEC nº 45 de 2019. Texto Inicial. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833 Acessado em 29 out 2019 
43 PEC nº 110 de 2019. Texto Inicial. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/137699 Acessado em 29 out 2019 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/what-is-vat_en
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699
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território nacional, não ficando restrita à uma unidade da federação. Sua par, todavia, não 

apresenta termos tão diretos, em seu art. 152-A, §2º, I e II44 ela estabelece:  

§ 2º A alíquota do imposto aplicável a cada operação será formada pela 

soma das alíquotas fixadas pela União, pelos Estados ou Distrito 

Federal e pelos Municípios, observado o seguinte:  

I – a competência para alteração da alíquota pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios será exercida por lei do 

respectivo ente;  

II – na ausência de disposição específica na lei federal, estadual, distrital 

ou municipal, a alíquota do imposto será a alíquota de referência, fixada 

nos termos do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

  Ambas as PECs preveem a possibilidade de devolução do imposto recolhido a pessoas 

de baixa renda, contudo, apenas de nº 110 autoriza a concessão de benefícios. Apesar da crítica 

tecida momentos atrás, dizer que benefícios fiscais são de todo, ruins à economia seria um 

engano, o idealizado na PEC 110 seria uma concessão de benefícios fiscais quando se tratasse 

de medicamentos, saneamento básico entre outros pontos que no Brasil são básicos e ausentes.  

Outro que interessante diz respeito ao tempo de transição da partilha de recursos de ambos as 

propostas, no passo que a nº 110 prevê um prazo de 15 anos a de nº 45 estipula um prazo mínimo 

de 50 anos, segundo Bernard Appy, um dos idealizadores, um prazo essencial para uma 

transição tranquila. 

  De resto, quanto à partilha da arrecadação e quanto à sua vinculação, temos que a PEC 

110 estabelece uma distribuição para União, estados municípios e o distrito federal de acordo 

com percentuais elencados no corpo da proposta e quanto à vinculação fica definido que será 

fixado com base nas disposições da PEC, um percentual sobre a arrecadação que então será 

transferido diretamente para o BNDES, Fundo de Desemprego e etc. No que tange à PEC nº 

45, a parcela do IBS referente à cada ente federado (estados, municípios e distrito federal) está 

vinculado à “sub alíquota” que este fixará mediando respectiva lei, e o mesmo aplicar-se-á no 

que se refere à vinculação de tais receitas.  

                                                           
44 PEC nº 45 de 2019. 
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  São diversos pontos ainda a serem debatidos nas casas legislativas, mas é de suma 

importância que uma proposta seja aprovada, a esperança no equilíbrio das contas ressurgiu ao 

ser aprovada a reforma previdenciária, e poderá ressurgir a chance de um crescimento constante 

e próximo ao dos demais países emergentes se a reforma tributária também vier a ser aprovada. 

5. Conclusão: 

  Na história recente pode-se dizer que o Brasil experimentou dois relevantes momentos 

de prosperidade econômica, um após a 2ª guerra mundial período em que exportamos mais do 

que importamos, gerando uma balança comercial positiva e outro durante a era J.K. onde foi 

criado o plano de metas, foca em industrializar e modernizar o país, tal salto não é 

experimentado da mesma forma desde a década de 1960. Segundo dados o IPEA, desde o início 

da série história em 1997, 2016 foi o pior ano para o PIB brasileiro atingindo -5.5% a.a. 45, 

apresentando leve recuperação mas ainda sim distante da realidade a pouco citada. Nas palavras 

de Ives Gandra Martins46:   

“ Não estou longe da verdade ao afirmar que a Guerra Fiscal do ICMS 

é um dos principais fatores a gerar descompetitividade brasileira em 

relação aos demais países emergentes [...]”. 

  O momento é de se falar em reformas, como mostrado ao longo do artigo, o ICMS 

possui um forte impacto na economia dos estados e por consequência, da União, como trata-se 

de um imposto sobre consumo e que possui alíquota única para todos os contribuintes e não 

contribuintes de uma mesma unidade de federação, esse tributo pesa muito no bolso de quem 

possui rendimentos mensais inferiores. Se somarmos a este fato uma estrutura administrativa 

acentuadamente burocrática, esgota-se quase que por completo a chance de o Brasil tornar-se 

um país de empreendedores, estamos na contramão, somos um país com devedores.  

  Podemos falar em reforma tributária, mas não em redução da carga tributária, 

simplificando a forma de arrecadação, como tentou-se fazer via substituição tributária, evita-se 

a sonegação fiscal, garantindo mais verba ao Estado e considerando que o mesmo faça uma boa 

gestão do capital público, é possível reinvestir tal capital em obras de infraestrutura, gerando 

                                                           
45 IPEA – PIB Trimestral desde 1997. Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38414 

Acessado em: 29 out 2019 
46 MARTINS, Ives Gandra da Silva; CARVALHO, Paulo de Barros. Reflexões Sobre a Concessão de Benefícios 

no Âmbito do ICMS. 2ª ed. São Paulo: Noeses. 2014. p. 197 
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empregos diretos e indiretos garantindo-se receita ao estado via impostos. Em momento 

ulterior, somente equilibradas as contas públicas é que poderíamos suscitar a ideia de redução 

da carga fiscal, e ao contrário do que pode parecer, a redução da carga tributária, seja eliminando 

tributos ou reduzindo alíquotas, não traz prejuízos ao estado se este estiver com as contas 

equilibradas. Da análise da Curva de Laffer 47 aufere-se que a redução da carga fiscal gera na 

realidade, e até certo ponto, aumento na arrecadação, vide gráfico abaixo:  

 

Figura 4 

“[...] reconhece o impacto positivo que as taxas mais baixas de imposto 

sobre trabalho, produção, emprego e consequentemente, a base 

tributária fornecendo incentivos para aumentar essas atividades. 

Aumentar as taxas de imposto tem o efeito econômico oposto [...]” 

(LAFFER, B. Arthur) 48 

Conclusão, no âmbito da constituinte o projeto proposto com intuito de incentivar o 

desenvolvimento regional acabou tendo um resultado às avessas, os estados mais pobres não 

tiveram condições de competir em grau de igualdade com os estados mais ricos. A disputa 

tornou-se uma guerra na qual nenhum dos entes tinha a opção de isentar-se da disputa, todos 

foram obrigados a integrar o conflito, caso contrário perderiam investimentos, uma vez que as 

empresas migrariam para regiões fiscalmente mais atrativas. A utopia de se incentivar o 

desenvolvimento via competição não prosperou, a tributação sobre o consumo se manteve 

absoluta tirando uma margem considerável de quem já recebe pouco, aliando estes fatos à 

complexidade do sistema tributário nacional teremos como resultado um país atrasado que 

afugenta investidores, e, ademais, impede que a própria população empreenda, que os civis 

gerem renda para o país. 

                                                           
47 LAFFER, B. Arthur. Artigo: When you are right, well, you are right: The Laffer Curve. Disponível em: 

https://files.texaspolicy.com/uploads/2018/08/16093009/When-You-re-Right.pdf Acessado em 10 jun 2019. 
48 LAFFER, B. Arthur. Artigo: When you are right, well, you are right: The Laffer Curve. Disponível em: 

https://files.texaspolicy.com/uploads/2018/08/16093009/When-You-re-Right.pdf Acessado em 10 jun 2019. p. 4. 

https://files.texaspolicy.com/uploads/2018/08/16093009/When-You-re-Right.pdf
https://files.texaspolicy.com/uploads/2018/08/16093009/When-You-re-Right.pdf
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