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RESUMO 
 

Tratamos neste trabalho das alterações 
havidas na Constituição Federal de 
1988, com a criação do ICMS, e a 
conseqüente incorporação, por este 
tributo, dos impostos únicos federais 
sobre combustíveis, energia elétrica, 
telecomunicações, minerais e transporte  
interestadual e intermunicipal, com o 
conseqüente agravamento da carga 
tributária, em especial, para as pessoas 
físicas, descuidando-se, o legislador, da 
observância dos princípios 
constitucionais tributários que amparam 
os contribuintes como um todo, 
notadamente os de menor capacidade 
contributiva. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho constitui a parte final dos estudos realizados no 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, projeto 

para capacitação do corpo técnico da Secretaria da Fazenda, em parceria 

com a Escola de Administração da Universidade do Federal da Bahia. 

Louvável iniciativa da administração maior da SEFAZ, que 

certamente irá, em prazo curto, colher os frutos das novas ferramentas 

gerenciais e de gestão propiciadas aos componentes desta primeira turma de 

profissionais partícipes. 

Promulgada em 05 de outubro de 1988, a Constituição da 

República Federativa do Brasil, fruto de trabalhos de uma Assembléia 

Nacional Constituinte convocada e eleita especialmente para tal fim, 

representou a consolidação do modelo democrático no País, então saído de 

décadas de autoritarismo. 

A Constituição-Cidadã, assim denominada pelo desaparecido 

Deputado Ulysses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados e dos 

trabalhos constituintes, assegurou importantes avanços nas garantias 

individuais, políticas e sociais. 

Nada obstante, seu Capítulo Tributário, consubstanciado nos 

artigos 145 à 162 – Do Sistema Tributário Nacional – no afã constituinte de 

melhor redistribuir as receitas tributárias entre as três esferas de governo – 

federal, estadual e municipal, acabou criando alguns anacronismos, 

especialmente quando fundiu em um só tributo, qual seja, o Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços de Transportes e 

Comunicações, vários deles, a saber: 

1. o antigo ICM; 

2. o imposto único sobre combustíveis - IUCLG; 

3. o imposto sobre comunicações – ISC; 

4. o imposto único sobre energia elétrica -  IUEE; 

5. o imposto único sobre minerais – IUM; 

6. o imposto sobre transportes – IST. 
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Este trabalho tem por escopo analisar, pois, sob o ponto de vista 

técnico, desde as fases preliminares até a implantação dessas alterações, 

que acabaram, ao nosso ver, criando uma sobrecarga de tributação sobre os 

consumidores finais não contribuintes(a população em geral), em detrimento 

dos contribuintes tradicionais(comerciantes e industriais), especialmente no 

que entendemos afrontar os princípios constitucionais tributários protetores 

dos contribuintes na sua totalidade. 

Cuida ainda de analisar as mudanças perpetradas na legislação 

tributária estadual, que causaram esse agravamento da carga tributária das 

pessoas físicas, notadamente quando do estabelecimento de alíquota mais 

elevada para mercadorias e serviços essenciais à população de um modo 

geral, discrepando das diretrizes constitucionais sobre o tema. 
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2 – HISTÓRICO – IMPOSTOS PRECEDENTES AO ICMS - O IVC E O 
ICM  
 

Na evolução do Sistema Tributário Nacional, particularmente no 

que concerne à definição sobre as competências para tributar, houve sempre 

uma divisão tradicional entra a União, os Estados e os Municípios, do 

seguinte modo: 

a)tributação da produção de mercadorias industrializadas 

(imposto de consumo) pela União; 

b)tributação do comércio de mercadorias (imposto sobre vendas 

e consignações) pelos Estados; 

c)tributação dos serviços (imposto sobre indústrias e profissões) 

pelos Municípios. 

Assim é que, na Constituição de 1946, que vigorou até ser 

inteiramente modificada pelos Atos Institucionais baixados pela Revolução 

de 1964, os Estados contavam com o Imposto sobre Vendas e Consignações, 

imposto este do tipo cumulativo, dito “em cascata”, que incidia sobre as 

sucessivas operações de vendas de mercadorias, entre atacadistas e 

varejistas, até a chegada  ao consumidor final. Considerava-se, deste modo, 

as operações individualmente, de modo que cada contribuinte era obrigado a 

pagar este imposto sobre o seu preço de venda, preço este que obviamente 

incluía, além da sua margem de lucro, todos os custos e despesas havidas 

na aquisição e comercialização, dentre os quais se inclui o imposto cobrado 

pelo fornecedor na operação anterior. 

Esta sistemática implantada pelo Imposto sobre Vendas e 

Consignações – IVC, passou a sofrer, com o decorrer dos anos, críticas 

contundentes por parte dos economistas e advogados tributaristas, que o 

consideravam um imposto envelhecido, “em cascata”, gerador de inflação e 

verticalizador da atividade econômica. 

Segundo Sacha Calmon Navarro Coelho, in “Comentários à 

Constituição de 1988 – Sistema Tributário” por ser o IVC “um imposto 

impeditivo do desenvolvimento da Federação e tecnicamente incorreto, 
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resolveu-se substituí-lo por um imposto não-cumulativo, que tivesse 

como fatos jurígenos não mais negócios jurídicos, mas a realidade 

econômica das operações promotoras de circulação de mercadorias no 

país como um todo. Destarte, surge o ICM, não cumulativo, em lugar 

do IVC cumulativo. A idéia era tomar como modelo os impostos 

europeus sobre valores agregados ou acrescidos, incidentes sobre bens 

e serviços de expressão econômica, os chamados IVAS”. 

Desta forma, após o movimento militar de 1964, especialmente 

com a Emenda Constitucional 18/65, implanta-se o ICM, uma evolução se 

comparado ao IVC, mas aquém do perfil do IVA europeu, este um imposto 

nacional, cobrado pelo poder central, abrangendo a tributação exclusiva da 

produção industrial, comercial e de serviços. 

Se de início o ICM foi bem recebido, também com o passar dos 

anos a manipulação do imposto para fins extra fiscais foi a tônica. Já em 

1970, Fernando Antônio Roquete Reis, em conferência na Secretaria  da 

Fazenda de Minas Gerais afirmava: 

“Falemos do ICM de agora, porque repleto de isenções a 

produtos, de reduções de base de cálculo, de créditos fiscais 

estornáveis e de créditos fiscais utilizáveis e, na construção romântica 

porém singela de um ICM puro, como o queriam os autores da reforma 

tributária”. 

Neste passo, a saber, o exacerbamento no ICM da 

extrafiscalidade, ou seja, do manejo de figuras tributárias para diminuir ou 

agravar o montante a pagar do imposto objetivando resultados que 

transcendem ao simples recolhimento do tributo, foi sendo o imposto 

desfigurado, mormente sob a égide do Conselho Nacional de Política 

Fazendária, do qual participavam os Secretários da Fazenda ou Finanças 

dos Estados, sob a presidência firme e de muita influência do Ministro da 

Fazenda. Tal aspecto é perfeitamente detectado pelo Professor Sacha 

Calmon, in verbis: 

“A nível infraconstitucional, o ICM foi utilizado de variadas 

maneiras para partejar o desenvolvimento econômico. Destarte, o ICM 

prestou-se a muitas finalidades conscientemente almejadas pelas 



  5 

Administrações Federal e Estaduais, que não a do simples 

abastecimento dos cofres públicos. Miríades de alvos políticos e 

econômicos, o ICM foi utilizado incessantemente. Sendo preciso 

reforçar o export-drive, que se conceda o chamado prêmio-exportação. 

Se é necessário empurrar a agricultura para crescer 10% ao ano, 

trate-se de isentar os insumos, os implementos e as maquinárias 

agrícolas. E o que é mais, para compensar este mesmo setor 

sacrificado por uma não cumulatividade geradora de débito na saída, 

mas sem crédito na entrada, a solução será atribuir-lhe créditos 

fictícios, isto é, presumidos, até 60%, para serem deduzidos do 

imposto a pagar. As empresas adquirem bens para o ativo fixo, para 

se modernizarem, e nesse caso, importa não tributar as saídas dos 

referidos bens desde os estabelecimentos fabricantes. Destarte, a 

indústria de máquinas pesadas, via isenção, passou  a não pagar o 

ICM, e, mais ainda, aproveitar normalmente o crédito fiscal dos 

insumos que entraram na fabricação do bem de capital isentado”. 

 

Padecendo de tais vícios, e pressionados pelos anseios dos 

Estados por independência financeira relativamente ao Poder Central, advém 

a Assembléia Nacional Constituinte, donde brota com vigor extraordinário a 

construção do maior conglomerado tributário da história do Brasil, com a 

participação de técnicos e juristas os mais expressivos, que ao final legou 

aos Estados o ICMS, robustecido com a incorporação dos impostos únicos 

federais.  
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3 – MOTIVAÇÕES DA REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

Numa visão ampla das condições que ensejaram a Reforma 

Constitucional nos anos 1987/1988, podemos afirmar que, além dos anseios 

de maior autonomia financeira, uma motivação política foi o principal 

balizador dos trabalhos constituintes, especificamente quanto a área 

tributária: implementar e fomentar a desconcentração de recursos, em 

direção e a favor dos Municípios e Estados, ampliando a competência 

tributária destes. 

Visava a reforma constitucional, o aperfeiçoamento do 

instrumental jurídico tributário, reformando essa estrutura tendo em vista a 

melhoria dos resultados financeiros em Estados e Regiões. Este objetivo, no 

desenrolar dos trabalhos, transformou-se em determinação predominante no 

processo decisório constitucional, quase sempre através do estreitamento da 

arrecadação própria da União. 

Segundo relatório da Comissão do Sistema Tributário, 

Orçamento e Finanças, Subcomissão de Tributos, Participação e 

Distribuição das Receitas, diversos senões podiam ser apontados no modelo 

tributário então vigente. Também sintetiza o retromencionado relatório, as 

vantagens das alterações sugeridas, a saber (trabalhos da Assembléia 

Nacional Constituinte, em 1987): 

“Das críticas mais amplas e contundentes feitas ao sistema 

tributário instituído pela Emenda Constitucional n.18, de 1965, e 

modificado pelas Emendas n°s. 5/75, 17/80, 23/83 e 27/85, destaca-se 

a concentração, na União, de maior quantidade e dos mais produtivos 

impostos. 

Enquanto a Constituição de 1946 assegurava sete impostos 

para a União, seis para os Estados e cinco para os Municípios, o Poder 

Central passou a dominar doze impostos ostensivos, mais os impostos 

novos e os empréstimos compulsórios, enquanto que reduziu para 

apenas dois os impostos estaduais, e para outro tanto, os municipais. 

A essa centralização do poder tributário é atribuída a 
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causa principal da insolvência da generalidade dos Estados e 

Municípios, a maioria dos quais podendo sequer cobrir os gastos de 

pessoal com o produto dos impostos que lhes foram reservados. A 

concentração federal dos recursos tributários também é 

responsabilizada pelo total enfraquecimento do sistema federativo, o 

emperramento das máquinas administrativas, a delonga nas decisões, 

o crescimento da corrupção e o aumento dos desperdícios. A 

insuficiência de recursos próprios nos Estados e Municípios engendrou 

progressiva absorção, pelo Governo federal, de serviços tipicamente 

estaduais e municipais, a maiores custos. 

Os contribuintes e os profissionais que trabalham com 

tributos, especialmente professores de Direito Tributário, de Finanças 

e de Custos, assim como advogados, economistas, economistas, 

contadores, administradores, empresários e fiscais de impostos, 

questionam há anos, a instituição e o aumento de tributos mediante 

decreto-lei, sua cobrança sem previsão orçamentária e livre à 

modificação de alíquotas pelo Poder Executivo. 

As contribuições tendo em vista a intervenção no domínio 

econômico ou interesse de categorias profissionais e para custeio da 

Previdência Social, restritas à competência da União, são demasiado 

nebulosas, a ponto de confundi-las com o conceito de impostos. Por 

conseguinte, teriam de ter suas características precisamente 

estabelecidas. 

O Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias é 

defendido pelos que querem ampliá-lo para abarcar todas mercadorias 

e serviços sob o argumento de que se trata de um aperfeiçoamento 

imprescindível à técnica do imposto e de que o setor serviços tem cada 

vez mais condições para ser explorado tributariamente. 

Unânime inconformidade é exteriorizada por Prefeitos, face 

à diminuta competência tributária dos Municípios, mantendo-os na 

dependência de repasses, inclusive convencionais, do Governo federal 

e dos Governos Estaduais. 

Inúmeros outros reparos foram ainda feitos sobre o Sistema 
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Tributário vigente, sendo relevante enfatizar as reiteradas críticas 

quanto à sua regressividade. 

O Anteprojeto elaborado parte do princípio de que, depois 

dos últimos 20 anos, o Sistema Tributário nacional está a merecer 

algumas importantes e profundas reformulações. Reconhece-se a 

racionalidade intrínseca do sistema, mas, sem feri-la, parece oportuno 

fortalecer intensamente os Estados e Municípios. A concentração de 

impostos gerou concentração de recursos, tornando ineficiente a 

máquina estatal. No momento em que se está convencido da 

necessidade da descentralização de encargos, é imperativo promover a 

redistribuição de recursos, contemplando, inclusive, um tratamento 

diferenciado para os Estados menos desenvolvidos. 

A par disso, busca-se ampliar as possibilidades de 

assegurar progressividade ao Sistema Tributário, embora 

reconhecendo que esse problema é infra-constitucional e está 

umbelicalmente ligado a uma precisa identificação da pessoa do 

contribuinte, seu patrimônio e rendimentos. É que, com as 

possibilidades existentes de repasse dos tributos, inclusive daqueles 

tradicionalmente considerados diretos, impõe-se atuar fortemente 

sobre dispêndios públicos, fazendo-se beneficiar as classes menos 

favorecidas. Tendo presente a necessidade de progressividade, quer na 

obtenção da receita, quer na realização da despesa, é possível que as 

finanças públicas fiquem cada vez mais assentadas sobre os 

princípios da justiça. Nesse sentido, é incluído na competência 

tributária dos Estados o imposto de transmissão causa mortis e 

doações, de bens ou direitos, ao mesmo tempo que, por meio da 

fixação, pelo senado federal, de alíquotas mínimas do imposto de 

circulação de mercadorias nas operações internas, outorga-se maior 

flexibilidade aos Estados para atender, em nome da justiça fiscal, 

situações especiais. 

 

Os impostos incidentes sobre lubrificantes e combustíveis, 

sobre energia elétrica e sobre os minerais do País, saem da esfera 
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federal, onde recebem tributação única e monofásica(os impostos 

únicos), para se incorporarem à tributação pelo imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias. Com essa 

providência, evita-se a cumulatividade do imposto – imposto de 

circulação sobre impostos únicos – com os efeitos adversos que daí 

surgem, permite-se ainda a exata quantificação dos tributos 

incidentes sobre os bens e serviços, imprescindível para eventuais 

exonerações na exportação para o Exterior. 

Uma das grandes alterações sugeridas ao vigente Sistema 

Tributário, que o anexo Anteprojeto encampou, foi a de unificar – na 

competência dos Estados e incorporada à estrutura do imposto sobre a 

circulação de mercadorias – a tributação da prestação de serviços, até 

aqui tripartida entre os impostos da União sobre serviços de 

comunicação e sobre transportes, e o imposto dos Municípios serviços 

de qualquer natureza. Além de consistir em providência constitucional 

recomendada pela técnica fiscal e de ajudar a elevar, um pouco mais, 

as rendas estaduais e municipais, espera-se, com essa medida, que o 

imposto sobre serviços – hoje só exigido efetivamente nas Capitais – 

possa ser também cobrado nos demais Municípios, pois a experiência 

tem revelado a pouca eficiência das entidades na arrecadação desse 

tributo.” 

 
Pelos argumentos expressos, os constituintes, ao tempo que 

faziam coro aos defeitos do sistema tributário até então vigente, vaticinavam 

consideráveis melhorias na saúde financeira de Estados e Municípios. 

Ademais, pensavam estar adotando um sistema tributário mais 

justo, no sentido de beneficiar as classes menos favorecidas, algo que 

acabou por não acontecer, especialmente no que tange ao ICMS e sua 

regulamentação posterior, que ao nosso ver, não observaram, na sua 

inteireza, outros mandamentos da mesma Lei Maior, como veremos a seguir. 
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4 – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 
 

4.1 – Considerações Gerais 

 
República é um tipo de governo onde todos são iguais perante a 

lei, daí advém o princípio republicano onde é proibido conceder vantagens 

tributárias fundadas em privilégios de pessoas ou categorias de pessoas. 

A tributação, imprescindível para a sobrevivência do povo, deve 

ser implementada sem ferir os direitos de cada um. Diante do princípio 

republicano tem que haver isonomia na tributação. Logo, não há que ser o 

tributo editado pela autoridade, medido pela raça, religião, sexo e convicções 

políticas ou pela situação jurídica de cada um, que deve alcançar a todos 

numa mesma situação. O princípio republicano rege a União e as demais 

pessoas políticas existentes no Estado brasileiro.  

O Direito Tributário possui estreita ligação com o Direito 

Constitucional, base fundamental ou alicerce de todos os demais ramos do 

direito, que nele encontram os fundamentos e os princípios essenciais.  

Todos os ramos do direito se subordinam às regras e aos 

princípios constitucionais, sendo certo que alguns, como o Direito 

Tributário, tem até maior vinculação. As normas do Direito Constitucional 

regulam a estrutura do Estado, a essência e o fundamento de seus órgãos, o 

modo de aquisição e exercício do poder, inclusive os direitos políticos e 

individuais dos cidadãos. 

Nos países de administração unificada, ou naqueles em que 

existe descentralização administrativa, o Direito Constitucional se detém na 

ordenação do poder de tributar, a fim de evitar abusos e garantir direitos 

contra esses abusos de poder. 

 É em nossa Constituição que encontramos o fundamento do 

poder fiscal; a discriminação de rendas tributárias, com áreas de 

competência de cada ente pública; as limitações de competência tributária; 

as garantias e os direitos individuais que as normas tributárias devem 

respeitar e os princípios fundamentais de tributação. 
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Não poucos autores chegam a postular a existência de um 

Direito Constitucional Tributário, para abranger o conjunto de normas de 

caráter constitucional relativas à matéria tributária, tal a aproximação entre 

os dois ramos jurídicos. O ex-ministro Aliomar Baleeiro escreveu o livro 

"Limitações Constitucionais do Poder de Tributar" demonstrando, portanto, o 

liame entre o Direito Tributário e o Direito Constitucional. 

O vocábulo princípio (do latim: principium) tem significado de 

origem,  início, começo ou momento que se faz uma coisa pela primeira vez. 

Princípio vem a ser , assim, na linguagem vulgar ou comum, o início ou o 

ponto de partida que se considera como primeiro e uma extensão da coisa. 

No sentido técnico, a palavra princípio acha-se ligada à idéia de 

ponto de partida, de base, de fundamento, isto é, de proposição básica ou 

verdade primeira. Assim, os princípios de uma ciência são as proposições 

básicas, fundamentais, que constituem os alicerces ou os fundamentos das 

mesmas . O princípio se apresenta como a verdade fundente de um sistema 

de conhecimento, tida como primórdio ou primeira verdade.  

Particularizando o conceito princípio para o Direito Tributário, 

podemos dizer que os princípios relativos a tributação constituem as 

verdades básicas, iniciais, tidas como certas nesse campo específico do 

direito. 

 Tais verdades iniciais servem de apoio ou alicerce para a 

compreensão das demais, e até do próprio sistema tributário. Examinando 

os diversos princípios jurídicos verificamos que nem todos possuem a 

mesma amplitude para a aplicação. Alguns se aplicam a todos os campos do 

direito; outros, apenas a determinados ramos; terceiros, são utilizados 

apenas para determinada espécie tributária. Portanto, podemos concluir que 

nem todos os princípios jurídicos se acham num mesmo nível. 

 Alguns estão consignados na Constituição, recebendo o nome 

de princípios constitucionais. Mesmo dentre esses princípios constitucionais 

podemos encontrar princípios de maior valor ou dimensão do que outros. 

Conforme vimos, os princípios jurídicos aplicados a tributação 

são inúmeros, mas nos cingiremos à análise dos princípios inerentes a 
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Constituição Federal, e dentre estes, o que dizem respeito mais diretamente 

ao tema deste trabalho.  

 

4.2 – Princípio da igualdade jurídica tributária  
 
Diante do Direito Tributário, o princípio da igualdade jurídica 

atenderá  às seguintes regras:  

a) a igualdade jurídica tributária consiste numa igualdade 

relativa , com seu pressuposto lógico de igualdade de 

situações ou condições. A lei tributária deve ser igual para 

todas as pessoas que se encontram nas mesmas condições ou 

circunstâncias . Tratamento igual para situações iguais e 

desigual para situações desiguais. A igualdade diante do 

imposto implica em generalidade (alcança todos que se 

encontram nas mesmas condições) e em uniformidade 

(pessoas em idênticas situações devem ser tratadas 

igualmente). 

b) não se admitem exceções ou privilégios, tais que excluam a 

favor ou de um, aquilo que é exigido de outros em idênticas 

circunstâncias . A lei tributária não pode reservar tratamento 

diverso diante de pessoas que estejam nas mesmas 

condições. A isenção deve ser admitida se adotada através de 

critérios razoáveis e compatíveis pela Constituição, não 

podendo ela ensejar igualdade de tratamento. 

c) a existência de desigualdades naturais justifica a criação de 

categorias ou classes de contribuintes, desde que as 

condições sejam razoáveis e não arbitrárias. A lei, sem perder 

o seu caráter de universalidade, pode estabelecer distinções, 

dirigir-se a grupos de pessoas, contemplar situações 

excepcionais em que se pode colocar um número 

indeterminado de indivíduos. O princípio da igualdade não 

exclui a diferença em função de condições pessoais, dada à 

natureza da atividade a ser exercida, a influência da idade, 
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sexo, da competência e das habilitações. Assim o princípio da 

igualdade jurídica tributária admite a divisão dos 

contribuintes em classes ou categorias, desde que feita com o 

devido critério, observadas determinadas normas decorrentes 

do próprio princípio: todos os contribuintes compreendidos 

numa mesma categoria ou classe dever receber idêntico 

tratamento; a classificação em diversas categorias ou classes 

deve encontrar base real e necessária (deve ter uma razão de 

ser). 

 

Eis o princípio da igualdade jurídica tributária com seu 

conteúdo que deve ser respeitado, sob pena de inconstitucionalidade da 

norma tributária ou da exigência do tributo. São inconstitucionais as 

discriminações não autorizadas pela Constituição. O princípio da igualdade 

tributária é uma garantia constitucional e um direito do contribuinte. 

 
4.2.1 – Origem 

 
O princípio da igualdade jurídica nasceu para abolir a estrutura 

social do século XVIII, onde existiam privilégios de nascimento, regalias de 

toda ordem e diferenciações sociais. Propugnava-se , então, uma completa 

igualdade entre os homens. 

O primeiro estatuto político a tratar da igualdade jurídica de 

todos os homens perante a lei foi a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, proclamado em 26 de agosto de 1789, pela Assembléia Constituinte 

da França. Nada de castas, nada de privilégios por motivos de nascimento, 

sexo , crença etc. 

Esse princípio da igualdade jurídica aparece nos Estados Unidos 

com a Constituição Federal de 1868: "qualquer pessoa, nacional ou 

estrangeira, tem o direito de ser protegida igualmente pelas leis do país". 

Nas Constituições modernas, particularmente nas dos países 

onde, como no Brasil, jamais existiram diferenças sociais, fundamentadas 
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em sangue ou fortuna (distinção de castas ou de classes, ou de existência de 

privilégios), o princípio da igualdade jurídica continuou a existir, passando a 

ter outro alcance, qual seja, o de proteção do indivíduo contra os desmandos 

do legislador . Trata-se da igualdade que procura assegurar a imparcial 

proteção legal a todos quantos estejam sob o império da lei. Todos os 

homens nascem iguais, com as mesmas possibilidades de iniciativa, não 

podendo ninguém se colocar em situação vantajosa aos demais. 

 

4.3 – Princípio da capacidade contributiva 

 
O princípio da capacidade contributiva, pelo qual cada pessoa 

deve contribuir para as despesas da coletividade de acordo com as suas 

aptidões econômicas ou capacidade contributiva, origina-se do ideal de 

justiça distributiva. 

Em verdade, esse princípio sempre esteve ligado a problemas 

políticos (distribuição da carga tributária) e econômicos (caráter regressivo 

dos impostos, tributos pessoais e direitos) do Estado. 

Por achar-se relacionado ao problema da justiça tributária, 

muita Constituições colocam, em seu bojo, o princípio ora examinado. O 

tributo é justo desde que adequado a capacidade econômica da pessoa que 

deve suportá-lo.  

Como sabemos, não basta que o imposto seja legal, pois mister 

se faz que acima de tudo, o tributo seja justo, tendo por causa jurídica uma 

situação fática representativa de capacidade contributiva. 

Daí a importância do princípio examinado, que não pode viver 

fora do ordenamento jurídico, seja em razão de legitimar o tributo (somente 

são legítimos os tributos justos), seja para a aplicação das normas positivas. 

Conhecido o princípio nas Constituições, traduz-se como um 

princípio básico de justiça na distribuição da carga tributária: o imposto 

deve ser exigido dos administrados de acordo com a capacidade contributiva 

(econômica) destes. 
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Examinando o princípio colocado na Constituição encontramos 

duas correntes sobre o sentido da expressão "sempre que possível" ou 

"sempre que for possível", contida no texto constitucional. As manifestações 

destas duas correntes podem ser assim esclarecidas: 

a) a primeira corrente, liderada por Rubens Gomes de Souza e 

outros, encontra na regra constitucional , simples regra de 

natureza programática. O princípio acha-se destituído de 

juridicidade, não obrigando o legislador ordinário e nem o 

juiz, a não ser como orientação não coercível; 

b) segunda corrente postulada por Aliomar Baleeiro e outros, 

sustentam ser o princípio uma genuína regra jurídica, 

vinculando tanto o legislador como o juiz. 

Não se pode negar eficácia jurídica ao princípio constitucional, 

por outro lado sendo possível, o princípio deverá ser respeitado. 

Afirma Alfredo Augusto Becker que o princípio da capacidade 

contributiva constitui uma regra de direito natural, sendo corolário do 

princípio da igualdade. 

A capacidade contributiva representa a disponibilidade de meios 

econômicos para enfrentar o pagamento de impostos. 

 Por outro lado, a riqueza dever ser considerada como elemento 

material da capacidade contributiva, razão pela qual o legislador deve definir 

o fato gerador da obrigação tributária através de indícios de riqueza, que 

constituem critério de aferição dessa capacidade contributiva. Quem tem 

patrimônio tem capacidade contributiva a esse patrimônio. 

Segundo a capacidade contributiva podemos concluir que quem 

não possui determinado nível de capacidade econômica, não poderá ser 

chamado para contribuir, isto é, para participar no atendimento das 

despesas públicas. 

A contribuição de cada um dever ser estabelecida com os olhos 

voltados para a capacidade econômica das demais pessoas, levando-se em 

conta níveis de capacidade contributiva. Pessoas com maior capacidade 

econômica dever ser chamadas para participarem no atendimento das 
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despesas públicas em maior importância do que as pessoas que estejam em 

nível inferior relativamente à capacidade contributiva. 

A Constituição exige as seguintes ponderações em relação à 

eficácia do princípio da capacidade contributiva: 

 

a) O legislador somente pode exigir imposto diante de situações 

fáticas indicadoras de capacidade econômica (fatos geradores 

da respectiva obrigação tributária). A conformidade do 

sistema tributário ao princípio da capacidade contributiva 

exige que os fatos geradores das obrigações tributárias 

estejam de conformidade com o aludido princípio. 

 

b) O princípio da capacidade contributiva deverá ser objeto de 

exame do Poder Judiciário, apenas quanto à lei ordinária em 

tese, independentemente de qualquer relação de determinado 

contribuinte, nas verificações da hipótese de incidência 

tributária. No caso concreto individual, o juiz que, com 

relação a um determinado contribuinte, e no exame da 

realização de hipótese de incidência, excepcionalmente, não 

confirmou a referida presunção de renda ou capital, não 

poderá negar ter ocorrido a incidência da regra jurídica 

tributária e as conseqüentes existências de dever de pagar o 

tributo. 

 

c) O princípio da capacidade contributiva faz referência somente 

à espécie tributária imposto, deixando de lado as taxas e as 

contribuições de melhoria, que são tributos vinculados à 

atividade estatal. 

 
 
4.3.1 – Origem 
 



  17 

O princípio da capacidade contributiva acha-se firmado 

historicamente através da doutrina econômico - financeira, sendo a sua 

primeira manifestação estabelecida pela "Declaration des Droits" de 1789. 

 Posteriormente , encontramos o princípio no artigo 25 da 

Constituição italiana e no artigo 134 da Constituição de Weimar. 

Mais tarde o princípio passou para a Constituição de diversos 

países, com a expressão mais ou menos semelhantes: na Espanha, em 1945; 

na Albânia, em 1946; na Bulgária, em 1947; na Itália, em 1947; na 

Venezuela, em1947; etc. 

No Brasil, o princípio da capacidade contributiva aparece na 

Constituição Federal de 1946: 

"Art. 202 - Os tributos terão caráter pessoal, sempre que for 

possível, e serão graduados conforme a capacidade econômica do 

contribuinte". 

Mais tarde, a Emenda Constitucional n. 18 de 1965, não 

reproduziu o dispositivo invocado, revogando o artigo 25, em conseqüência o 

princípio da capacidade contributiva como fundamento constitucional. O 

princípio não figurou na Constituição 1967 e nem na Emenda Constitucional 

n. 1 de 1969. 

Embora não expresso na Constituição, o aludido princípio, como 

afirma Aliomar Baleeiro, "permanece na CF de 1969, que adota um 

regime democrático, assegura que todos são iguais e declara que "a 
especificação de direitos e garantias expressas não exclui outros 
direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela 

adota". ( art. 153, parág.36). 

O verdadeiro critério de justiça, impossível de ser desprezado, 

está na gradatividade dos impostos segundo a capacidade econômica do 

contribuinte. O Estado, sem dúvida, deve repartir a carga tributária de 

acordo com as possibilidades econômicas ou capacidade de pagar por parte 

dos administrados. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 

outubro de 1988, adota , novamente , como princípio constitucional, o 

princípio da capacidade econômica do contribuinte, dispondo: 

"Art. 145, parágrafo 1º - Sempre que possível, os impostos 
terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte,...". 

 

 

4.4 - Princípio da seletividade 
 

O art. 153 da Constituição Federal, em seu parágrafo terceiro, 

dispõe que quanto mais essencial for o produto, menor deve ser a alíquota e 

vice-versa. 

Essencialidade vêm de essencial, ou seja, constitui essência, 

parte necessária ou inerente de uma coisa; ou ainda, algo indispensável. 

Seletividade advém de seleção, ato ou efeito de selecionar, 

escolha criteriosa e fundamentada. 

Tratando do conceito de essencialidade como critério de 

tributação, Henry Tilbery assim  se pronunciou: 

"O Direito de "essencialidade" não deve ser interpretado 

estritamente para cobrir apenas necessidade biológicas (alimentação, 

vestuário, moradia, tratamento médico), mas deve abranger também 

aquelas necessidades que sejam pressupostos de um padrão de vida 

mínimo decente, de acordo com o conceito vigente da maioria. 

Consequentemente, os fatores que entram na composição 

das necessidades essenciais variam de acordo com o espaço (conforme 

países e regiões) e o tempo (grau de civilização e tecnologia). 

Em um país, que se encontra em fase avançadíssima de 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a imposição seletiva sobre o 

consumo de função da essencialidade é um instrumento para frenar o 

consumo de produtos indesejáveis ou ao menos necessários e liberar 

forças para investimentos merecedores de apoio, e ao mesmo tempo, 

constitui instrumentalidade para nivelar diferenças excessivas no 
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consumo de diversas classes em diversificadas zonas e alcançar a 

meta de redistribuição de rendas e maior aproximação da Justiça 

Fiscal." 

Baleeiro, analisando a matéria, assinalara que a seletividade 

significa discriminação ou sistema de alíquotas diferenciadas por espécies de 

mercadorias, como adequação do produto à vida do maior número dos 

habitantes do país. 

As mercadorias essenciais à existência civilizada devem ser 

tratadas mais suavemente, ao passo que as maiores alíquotas devem ser 

reservadas aos produtos de consumo restrito, isto é, o supérfluo das classes 

de maior poder aquisitivo. 

Contudo, a seletividade constitui um superior princípio 

constitucional tributário a ser rigorosamente respeitado pelo legislador 

ordinário, não traduzindo mera recomendação. 

E a essencialidade decorre dos valores captados pelo legislador 

constitucional e inseridos na Constituição, como é o caso do salário - 

mínimo que tomou em consideração as necessidades vitais básicas como 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 

e previdência. 

Sabe-se que um sistema tributário tradicional compreende os 

vários impostos que um País adota a fim de prover os recursos requeridos 

para a satisfação das necessidades coletivas. 

Além dessa finalidade básica, os sistemas tributários modernos 

desempenham a função igualmente importante de instrumento de promoção 

da estabilidade econômica, da distribuição mais igualitária da renda e da 

aceleração do desenvolvimento. 

Ensinam os manuais de Finanças Públicas, que do ponto de 

vista da base econômica, os tributos podem ser classificados em três grandes 

categorias: impostos sobre o patrimônio; impostos sobre a renda e impostos 

sobre a venda de mercadorias e prestação de serviços (consumo). 

Quanto à incidência, a distinção entre tributação cujo ônus é, 

em princípio, suportado pelo próprio contribuinte e aquela que admite a 
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transferência total ou parcial do pagamento para terceiros (via aumento de 

preços das mercadorias e serviços para os consumidores) é feita separando-

se os tributos em "diretos" (renda e patrimônio), e "indiretos" (mercadorias e 

serviços), respectivamente. 

A questão da possibilidade de transferência do ônus tributário 

tem importante implicação quanto à análise da distribuição da carga 

tributária e da avaliação das diferentes modalidades de impostos, sob o 

ângulo de critérios de equidade na contribuição dos indivíduos para o 

financiamento dos encargos governamentais. 

Este aspecto requer a consideração acerca dos princípios 

teóricos de tributação. Resumidamente, a teoria de tributação repousa em 

dois princípios fundamentais: "Neutralidade" e "Equidade". 

A "Neutralidade" refere-se à não interferência sobre as decisões 

de alocação de recursos econômicos na produção e no consumo, no sentido 

de não diminuir a sua eficiência. 

A "Eqüidade" diz respeito à distribuição da carga tributária entre 

indivíduos de maneira justa e eqüitativa. Este princípio de justiça fiscal é 

avaliado sob duas abordagens principais: o critério do "benefício" e o critério 

de "capacidade de contribuição". 

A abordagem do benefício propõe atribuir a cada indivíduo um 

ônus equivalente aos benefícios que ele usufruir dos programas 

governamentais enquanto a abordagem da capacidade de pagamento advoga 

a repartição do ônus tributário em função das respectivas capacidades 

individuais de contribuição. 

A capacidade de pagar tem duas partes que podem ser isoladas 

para efeito de análise. A primeira, determina que os contribuintes que 

possuam igual capacidade de pagar contribuam com a mesma quantidade 

em termos monetários aos cofres do estado. Trata-se da "equidade 

horizontal" segundo a qual deve ser conferido tratamento igual para os 

iguais. A segunda, que é a aplicação da "equidade vertical", recomenda que 

se deve dar tratamento tributário diferente aos contribuintes com capacidade 
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econômica desigual. Esse critério coloca os problemas da "progressividade" e 

"regressividade" do imposto. 

A classificação dos tributos do ponto de vista da distribuição da 

carga tributária com relação à renda pode assim ser delineada: se o aumento 

na contribuição de um indivíduo for menos que proporcional ao ocorrido em 

sua renda, a relação entre imposto a pagar e a renda decresce com o 

aumento do nível de renda, configurando uma distribuição “regressiva”. Se o 

aumento na contribuição é proporcional ao aumento da renda, a distribuição 

da carga tributária é considerada “proporcional”. Finalmente, se o aumento 

na contribuição for mais que proporcional ao aumento da renda, a 

distribuição será dita “progressiva”. 

A estrutura tributária brasileira é constituída 

predominantemente por impostos indiretos: cerca de 60% das receitas 

tributárias federais e quase a totalidade das receitas tributárias estaduais. 

Os impostos indiretos são tidos como regressivos uma vez que os 

consumidores pagam a mesma quantia de impostos embutidos no preço das 

mercadorias, independentemente de suas capacidades de contribuição. Este 

é o caso, por exemplo, do ICMS. 

Estudos realizados por pesquisadores da FIPE/USP e do IPEA 

acerca do impacto distributivo dos impostos indiretos, confirmam a 

regressividade destes impostos e do sistema tributário brasileiro como um 

todo, tendo em vista a predominância da tributação indireta. Com efeito, o 

trabalho mostra que nas faixas iniciais de renda, o ônus tributário chega a 

23% da renda disponível, caindo em torno de 7% nas classes superiores de 

renda. Destacam ainda que o impacto do ICMS é substancialmente maior 

que os demais impostos indiretos no que tange à regressividade. 

A progressividade desejada num sistema tributário tem a 

finalidade de atender o princípio da justiça tributária entendido no seu 

sentido vertical que determina que "desiguais devem ser tratados 

desigualmente". Quer dizer, indivíduos com rendas maiores devem 

contribuir, proporcionalmente, mais do que aqueles com rendimentos 

menores. O objetivo dessa forma de tributação não é o de inverter a posição 



  22 

das classes de renda, mas reduzir a diferença entre elas, que no caso do 

Brasil é exageradamente grande. 

A aplicação da progressividade na imposição tributária parte do 

pressuposto de que a política de gastos não anule o efeito redistributivo 

obtido na arrecadação. Tributar mais fortemente os indivíduos de altas 

rendas e realizar a maioria dos gastos em projetos que os privilegiem 

neutraliza a ação desconcentradora, de justiça fiscal inicialmente 

perseguida. 

É por este motivo que o conceito de “progressividade tributária” 

vem perdendo espaço, entre os especialistas em Finanças Públicas, para o 

conceito de “progressividade fiscal”, que determina a avaliação do impacto 

conjunto das variáveis receita e despesa públicas. 

A experiência internacional demonstra que para se alcançar um 

sistema fiscal mais justo e equilibrado, muitas vezes é melhor arrecadar 

bem, independentemente da regressividade da tributação, e realizar, em 

contrapartida, um gasto público orientado para as camadas de mais baixa 

renda. 

Tecnicamente pode-se dar o caráter progressivo de um sistema 

tributário tanto pela aplicação de uma tarifa progressiva nos impostos de 

renda e de riqueza como pela instituição da seletividade nos impostos sobre 

o consumo, baseada na essencialidade dos bens e serviços. 

Há de se ressaltar que a progressividade tem sido reduzida em 

diversos países, notadamente os mais desenvolvidos. Esse movimento ficou 

mais conhecido devido à publicidade dada à reforma tributária nos EUA, em 

1986, que reduziu o número de alíquotas do imposto de renda pessoa física 

para apenas duas. O Brasil seguiu o mesmo passo a partir de 1989, 

estabelecendo as alíquotas de 10% e de 25%. 

A redução da progressividade realizada no IRPF no Brasil está de 

acordo com a tendência recente revelada pela prática internacional, mas 

colide com o ideal de tributação proposto e que tinha sido seguido pela 

Assembléia Nacional Constituinte que confirmou a progressividade do IRPF e 
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a seletividade do IPI, agregou a seletividade do ICMS e a progressividade do 

IPTU e criou o imposto sobre grandes fortunas. 

Insistir na progressividade pode representar "nadar contra a 

corrente da História", mas também pode ser justificada pelas características 

sócio-econômicas do Brasil, que apresenta um dos maiores índices de 

concentração de renda do mundo. 

A questão da tributação dos produtos da cesta básica nos 

remete a uma reflexão maior sobre a abrangência dos conceitos de 

“seletividade do imposto” e ou “essencialidade de mercadorias”. Conforme diz 

a Constituição Federal, o ICMS poderá ser seletivo em função da 

essencialidade das mercadorias. 

A Bahia foi uma das pioneiras em adotar em sua lei do ICMS o 

critério da seletividade denominada “para cima e para baixo”, isto é, em fixar 

alíquota majorada (25%) para produtos ditos supérfluos e de alíquota 

reduzida (7%) para produtos ditos essenciais, como veremos adiante neste 

trabalho. Os demais Estados só haviam fixado a alíquota majorada 

(“seletividade para cima”). 

Ao longo dos últimos anos, no entanto, o critério da seletividade 

foi perdendo sua conotação original, inclusive em nosso Estado, de estar 

vinculado à essencialidade da mercadoria, e passou a ter, em muitos casos, 

uma função arrecadatória. Isto ocorreu em muitos outros Estados 

brasileiros. Diversos produtos foram sendo incluídos na alíquota majorada 

apenas para gerarem receita para os cofres estaduais. 

Em nível internacional, verificamos que vários países adotam 

uma tributação menor para a cesta básica. Na Europa, por exemplo, há uma 

taxa reduzida do Imposto sobre o Valor Agregado-IVA, variando entre 4% e 

9%. Os produtos e serviços favorecidos são os gêneros alimentícios, o 

fornecimento de água, os produtos farmacêuticos, os livros, jornais e 

revistas, o transporte de pessoas e os produtos energéticos para 

aquecimento e iluminação. 

 Na América Latina, embora alguns países utilizem uma 

tributação menor para alimentos (isenção), a regra básica é a preservação da 
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neutralidade do imposto, sendo utilizada uma alíquota única para todos os 

bens e serviços. O IVA neste caso é neutro e essencialmente um imposto 

arrecadatório. 

No Brasil, como já foi referido, a Constituição prevê o princípio 

da seletividade para o ICMS. 

Algumas polêmicas interessantes sobre o assunto ocorridas 

durante o processo constitucional de 1988 devem ser lembradas neste 

momento de acirrado debate sobre seletividade e matriz tributária. Uma 

delas é se a tributação sobre a cesta básica deveria respeitar a 

essencialidade do bem do ponto de vista nutricional ou de benefício à saúde 

ou sob o prisma da composição da cesta de consumo das classes menos 

favorecidas. A questão é instigante. A cachaça, por exemplo, não é um 

produto essencial à saúde mas é de largo consumo pelos pobres. Qual a 

alíquota de ICMS que deveria ser adotada? O leite, por outro lado, 

considerado essencial no critério nutricional, é muito mais consumido pelos 

ricos do que pelos pobres. Como resolver a questão? 

Cremos que, no caso da cesta básica, a tributação deve ser 

abrandada, passando a ter, em nível nacional, uma alíquota efetiva de 7% no 

ICMS. 

No que tange ao critério a ser adotado (nutricional ou cesta de 

consumo), pensamos que a composição da cesta básica, para efeito da 

tributação do ICMS nos Estados, deveria ser reformulada tendo por base o 

diagnóstico do Programa Comunidade Solidária apontando tanto a ausência 

de produtos com calorias e proteínas indispensáveis quanto a presença de 

outros desnecessários para o consumo das famílias de baixa renda. 

Fundamental, no entanto, deve ser o compromisso dos 

contribuintes em efetuar a redução proporcional nos preços das 

mercadorias. A redução nos preços deve ser condição “sine qua non” para 

concessão do incentivo fiscal de redução da alíquota. Caso contrário, 

ocorrerá o mesmo que aconteceu com a fixação da cesta básica do ICMS. 

Pesquisas revelam que a redução na tributação não foi 

repassada aos preços, sendo incorporada na margem de lucro dos 
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comerciantes. E, o que é pior, o Tesouro do Estado perdeu ainda 

considerável receita. 

Assim, tendo em vista a essencialidade da mercadoria e a sua 

principal finalidade para o mercado consumidor, o legislador deve dosar a 

tributação, elevando as alíquotas dos produtos supérfluos e reduzindo os de 

primeira necessidade. 

O problema não é equacionado pelo fato de que, no caso de 

energia elétrica, telecomunicações e combustíveis, sendo os contribuintes de 

direito do imposto as empresas concessionárias de distribuição de energia 

elétrica, as empresas prestadoras de serviço de comunicação e distribuidoras 

de combustíveis, e tendo elas o direito de repassar esse imposto para os 

consumidores, não lhes importa qual seja o percentual da alíquota nem o 

montante do imposto assim definido. No final, a conta sempre vai ser paga, 

nos dois sentidos, pelo consumidor final. 

Lembremos que a instituição dessa alíquota majorada 

corresponde à aplicação do aqui tratado "princípio da seletividade", próprio 

do ICMS e consagrado, constitucionalmente, no artigo 155, § 2.º, III. 

Ora, se a seletividade atua em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços, para tributar mais gravosamente as mercadorias 

e os serviços menos essenciais (em linguagem comum: os supérfluos), custa 

entender o critério do legislador, que colocou, no espectro das mercadorias e 

serviços tributados com alíquota de 25%, energia, comunicações e 

combustíveis, lado a lado com cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos 

industrializados; bebidas alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes; 

motos com potência superior a 250 cilindradas; ultraleves e suas partes e 

peças; embarcações de recreio e lazer; motos aquáticas; armas e munições; 

jóias e perfumes. 

 

A questão adquire contornos mais dramáticos quando por força 

da legislação do ICMS, os contribuintes pessoas jurídicas (contribuintes de 

direito), podem deduzir o ICMS debitado nas suas faturas de energia, 

combustíveis e telecomunicações, neutralizando o pagamento do imposto 
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incidente nesta etapa, com o devido nas saídas subsequentes de 

mercadorias e serviços, ficando as pessoas físicas, contribuintes de fato, 

reféns eternos dessa desproporcional e indevida  carga tributária   

Assim, o comerciante ou industrial ainda que 

momentaneamente seja alcançado por esse patamar de tributação, 

neutraliza e elimina tal efeito ao lhe ser permitido abater/compensar tal 

imposto no seu conta corrente fiscal, sob a rubrica de imposto creditado, 

reduzindo o quantum devido pelas saídas de mercadorias promovidas pelos 

mesmos. 

Resta, pois, as pessoas físicas, arcar com uma sobrecarga 

descabida de tributação sobre utilidades  essenciais à vida moderna.    
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5- O ICMS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL 
 
 

Na Constituição aprovada em 1988, os constituintes deram ao 

ICMS a seguinte regra geral: 

 

Seção IV 

Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: 
Nota: Redação do art. 155 dada pela Emenda Constitucional n.º 3, 17 de 

março de 1993. 
A redação anterior era a seguinte: 
"Art. 155.Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir: 
I - impostos sobre: 
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos 
b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
c) propriedade de veículos automotores; 
II - adicional de até cinco por cento do que for pago à União por pessoas 

físicas ou jurídicas domiciliadas nos respectivos territórios, a título do imposto 
previsto no art. 153, III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital. 

§ 1º O imposto previsto no inciso I, a: 
§ 2º O imposto previsto no inciso I, b, atenderá ao seguinte: 
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, b, do caput deste 

artigo, e os arts. 153, I e II, e 156, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações 
relativas a energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais 
do País." 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 

direitos; 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

III - propriedade de veículos automotores. 
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§ 1º O imposto previsto no inciso I: 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao 

Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal; 

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao 

Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o 

doador, ou ao Distrito Federal; 

III - terá a competência para sua instituição regulada por lei 

complementar: 

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior; 

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve 

o seu inventário processado no exterior; 

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

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; 

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços; 

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da 

República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de 

seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, 

interestaduais e de exportação; 

V - é facultado ao Senado Federal: 
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a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante 

resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria 

absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver 

conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante 

resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois 

terços de seus membros; 

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito 

Federal, nos termos do disposto no inciso XII, g, as alíquotas internas, nas 

operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 

não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais; 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e 

serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte 

do imposto; 

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 

dele; 

VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado 

da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual; 

IX - incidirá também: 

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda 

quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do 

estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no exterior, 

cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço; 

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem 

fornecidas com serviços não compreendidos na competência 

tributária dos Municípios; 

X - não incidirá: 
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a) sobre operações que destinem ao exterior produtos 

industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei 

complementar; 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, 

inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 

derivados, e energia elétrica; 

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º; 

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do 

imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre 

contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à 

comercialização, configure fato gerador dos dois impostos; 

XII - cabe à lei complementar: 

a) definir seus contribuintes; 

b) dispor sobre substituição tributária; 

c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do 

estabelecimento responsável, o local das operações relativas à 

circulação de mercadorias e das prestações de serviços; 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o 

exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no 

inciso X, a; 

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa 

para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de 

mercadorias; 

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do 

Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 

concedidos e revogados. 

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do 

caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro tributo poderá 

incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de 

telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do 

País. 
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Um dos aspectos marcantes para a clara compreensão do tema 

aqui tratado, foi o ditame inserto na norma constitucional, assegurando que 

o ICMS poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços; 

 Esta possibilidade, como vimos, antes exclusiva dos impostos 

federais sobre produtos industrializados e de importação e exportação, foi 

trazida à esfera legislativa estadual estratificada em três níveis de tributação: 

• Produtos da Cesta Básica: de uso popular, para as camadas 

mais necessitadas, com tributação de 7%, atingindo o arroz, 

charque, feijão, milho, café torrado ou moído, macarrão, sal 

de cozinha, farinha e fubá de milho e farinha de mandioca, 

bem como para gado bovino, bufalino, suíno, ovino e caprino, 

inclusive os produtos comestíveis resultantes de sua 

matança, em estado natural, resfriados, congelados, secos ou 

salgados. 

• Produtos Supérfluos: de uso não popular, direcionada a 

camadas mais favorecidas, capazes de suportar mais ônus 

tributário, atingidas por uma alíquota de 25%, percentual 

este muito além do normalmente aplicado tradicionalmente 

pelos Estados, em todas as épocas, que sempre observaram o 

máximo de 17%. Alcançava cigarros, cigarrilhas, charutos, 

fumos e artigos correlatos, bebidas alcoólicas, exceto cervejas, 

chopes e aguardentes, automóveis importados e suas peças e 

partes, motos com potência superior a 250 cilindradas; 

ultraleves e suas peças e partes; embarcações de recreio e 

lazer; armas e munições; jóias e perfumes. 

• Demais Mercadorias: tributadas a 17%. 

 

Tal providência, visava, justamente, exercitar todos os demais 

comandos enfeixados no texto constitucional, os quais se poderiam resumir 

na observância do princípio da capacidade contributiva, sobre o qual já nos 
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reportamos neste trabalho. 

Já decorrente desta nova Constituição, os Estados fizeram 

aprovar o Convênio 66/88, que por força da própria Constituição, teve a 

força de Lei Complementar, justamente para suprir a ausência de legislação 

complementar à Constituição, que deveria ser aprovada pelo Congresso no 

prazo de até 60 dias após a promulgação da Carta Magna, o que 

efetivamente não ocorreu. 

Tal dispositivo regulamentou as normas constitucionais 

atinentes ao novo imposto criado, o ICMS, sendo balizadora das leis 

estaduais específicas que instituíram o ICMS em cada unidade da 

Federação. 

O Convênio 66/88 foi elaborado por grupo de técnicos de 

finanças, fiscalização e tributação dos Estados, e procurou estabelecer 

normas claras sobre a aplicação do novo tributo. Como era de se esperar, 

interesses antagônicos entre Estados mais industrializados e os basicamente 

consumidores, fizeram que o fórum de debates apresentasse teses 

diametralmente opostas, além de discussões a mais das vezes acaloradas. 

No final, tendo que regular imposto novo, a norma editada 

acabou atendendo, dentro das limitações do tempo disponível para 

elaboração, aos fins a que se destinava, qual seja, a de estabelecer normas 

gerais sobre o imposto, até que Lei Complementar específica fosse editada 

pelo Congresso Nacional. 

Assim, o ICMS, foi instituído na Bahia através da Lei n. 

4825/89, que foi elaborada estritamente dentro dos ditames constitucionais, 

sendo que emendas apresentadas e aprovadas pela Assembléia Legislativa 

estabeleceram alíquotas em patamares abaixo do limite constitucional 

mínimo. 

 Como a mudança beneficiava os contribuintes, tal decisão não 

foi contestada por nenhum segmento representativo no Estado. 

Vejamos, a seguir, disposições da citada Lei, mormente as 

atinentes aos créditos fiscais, alíquotas e contribuintes, com alterações 
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realizadas ao longo do tempo, que acabaram por elevar, de modo censurável, 

a carga tributária das pessoas físicas: 

LEI N.º 4825 DE 27 DE JANEIRO DE 1989 
(Publicada no Diário Oficial de 28 e 29/01/1989) 

Nota: Revogada pelo art. 54 da Lei n.º 7014/96, de 04/12/1996, publicada no Diário Oficial de 
05/12/1996 

Alterada pelas Leis 5341/89; 6353/91; 6447/92; 6527/93; 6673/94; 6697/94; 
6901/95 e 6934/96.  

A Lei n.º 6353, de 27/12/1991, publicada no Diário Oficial de 28/12/1991, com efeitos a partir de 
01/01/92, inclui nas operações descritas no inciso II do art. 21, os seguintes produtos: gasolina, álcool 
anidro e hidratado para fins combustíveis e prestação de serviços de telefonia. 

Institui o Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a 
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
DA INCIDÊNCIA 

Art. 1º O imposto tem como fato gerador a realização de operações relativas à 
circulação de mercadorias e à prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações ou as prestações se iniciem no 
exterior. 

Parágrafo único. O imposto incide também sobre a entrada de mercadoria 
importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do 
estabelecimento, assim como o serviço prestado no exterior. 

 

DAS ALÍQUOTAS E DA BASE DE CÁLCULO 

SEÇÃO I 
DAS ALÍQUOTAS 

Art. 20. As alíquotas do ICMS são as seguintes: 
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Nota: A redação do art. 20 foi dada pela Lei n.º 5341, de 28/09/89, D.O.de 29/09/89, produzindo 
efeitos a partir de 29/10/89. 

A redação originária, produzindo efeitos até 28/10/89, era a seguinte: 
“Art. 20. As alíquotas do ICMS são as seguintes: 
I - 17% (dezessete por cento) para as operações internas, e na importação de bens e mercadorias do 

exterior; 
II - aquela fixada em Resolução do Senado Federal para as operações interestaduais e de 

exportação; 
III - 25% (vinte e cinco por cento) para operações internas que envolvam mercadorias ou bens 

considerados supérfluos nos termos da Lei; 
IV - 17% (dezessete por cento) para as prestações de serviço de comunicação, com exceção das 

chamadas telefônicas públicas e das chamadas técnicas para reparos.”. 
I - 17% (dezessete por cento) nas operações e prestações internas e na importação 

de mercadorias e bens e serviços do exterior; 

II - 12% (doze por cento) nas operações e prestações interestaduais; 

III - 13% (treze por cento) nas operações e prestações de exportação para o 
exterior. 

Parágrafo único. Nas entradas de mercadorias ou nas prestações de serviços oriundos das 
Regiões Sul e Sudoeste, o crédito fiscal só será admitido se calculado pelas seguintes alíquotas: 

I - 8% (oito por cento), no período de 1º de junho até 31 de dezembro de 1989; 

II - 7% (sete por cento), a partir de 1º de janeiro de 1989. 

Art. 21. Não se aplica o disposto no artigo anterior nas operações e prestações 
internas, quando se tratar das mercadorias e serviços a seguir designados, cujas alíquotas são 
as seguintes: 

Nota: A redação atual do "caput" do artigo 21 foi dada pela Lei n.º 6447, de 22/12/92, D.O. de 
23/12/92, produzindo efeitos a partir de 01/01/93. 

 
 Anteriormente este dispositivo foi modificado pela Lei n.º 5341, de 28/09/89, D.O.de 29/09/89, 

produzindo efeitos a partir de 29/10/89 até 31/12/92. 
 
 A sua redação era a seguinte: 
 "Art. 21. Não se aplica o disposto no artigo anterior, nas operações internas, quando se tratar 

das mercadorias a seguir designadas, cujas alíquotas são os seguintes:". 
 
 A redação originária, produzindo efeitos até 28/10/89, era a seguinte: 
 “Art. 21. Para efeitos do artigo anterior, considera-se como operação interna aquela em que:". 

 

I - 7% (sete por cento) para: 

a) arroz, charque, feijão, milho, café torrado ou moído, macarrão, sal de cozinha, 
farinha e fubá de milho e farinha de mandioca, bem como para gado bovino, bufalino, suíno, 
ovino e caprino, inclusive os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em estado 
natural, resfriados, congelados, secos ou salgados; 

c) mercadorias saídas de quaisquer estabelecimentos industriais e destinadas a 
microempresas industriais ou comerciais, quando estas forem inscritas no cadastro 
estadual, bem como nas operações subseqüentes com as mesmas mercadorias promovidas 
por microempresas comerciais varejistas, exceto em se tratando das mercadorias 
efetivamente enquadradas no regime de substituição tributária e das relacionadas na alínea 
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"a" do inciso II; 

 

Nota: A redação atual do inciso I do artigo 21 foi dada pela Lei n.º 6527, de 22/12/93, D.O. de 
23/12/93, efeitos a partir de 01/01/94. 

 
 Anteriormente este dispositivo foi modificado pela: 
 
 - Lei n.º 6447, de 22/12/92, D.O. de 23/12/92, efeitos a partir de 01/01/93 até 31/12/93. 
 A sua redação era a seguinte: 
 "I - 7% (sete por cento) para: arroz, charque, feijão, milho e farinha de mandioca, gado bovino, 

bufalino, suíno, ovino e caprino, inclusive os produtos comestíveis resultantes de sua matança, 
em estado natural, resfriados ou congelados;". 

 
 - Lei n.º 6353, de 26/12/91, D.O. de 27/12/91, efeitos a partir de 01/01/92 até 31/12/92 
 A sua redação era a seguinte: 
 “I - arroz, feijão, farinha de mandioca, milho e gado bovino, bufalino, suíno, ovino e caprino, 

inclusive os produtos comestíveis resultante de sua matança, em estado natural, resfriado ou 
congelado, 7% (sete por cento).”. 

 - Lei n.º 5341, de 28/09/89, D.O.de 29/09/89, produzindo efeitos a partir de 29/10/89 até 
31/12/91. 

 A sua redação era a seguinte: 
 "I - arroz, feijão, farinha de mandioca, açúcar, sal de cozinha (NaCl) e gado bovino, bufalino, 

suíno, ovino e caprino, inclusive os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em 
estado natural, resfriados ou congelados, 12%;". 

 
 A redação originária, produzindo efeitos até 28/10/89, era a seguinte: 
 
 "I - o remetente ou o prestador e o destinatário da mercadoria ou do serviço estejam situados 

no Estado;". 
 

 

II - 25% (vinte e cinco por cento) para: 

a) cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados; bebidas alcoólicas, 
exceto cervejas, chopes e aguardentes; motos com potência superior a 250 cilindradas; 
ultraleves e suas partes e peças; embarcações de recreio e lazer; motos aquáticas; gasolina e 
álcool anidro ou hidratado; armas e munições; jóias e perfumes; 

b) energia elétrica, serviços de telefonia, telex, fax e outros serviços de 
telecomunicações. 

 

Nota: A redação atual do inciso II do artigo 21 foi dada pela Lei n.º 6447, de 22/12/92, D.O. de 
23/12/92, efeitos a partir de 01/01/93. 

 
 Anteriormente este dispositivo foi modificado pela: 
 - Lei n.º 5341, de 28/09/89, D.O.de 29/09/89, produzindo efeitos a partir de 29/10/89 até 

31/12/91. 
 A sua redação era a seguinte: 
 "II - cigarros, cigarrilhas, charutos, fumos e artigos correlatos, bebidas alcoólicas, exceto 

cervejas, chopes e aguardentes, automóveis importados e suas peças e partes, motos com 
potência superior a 250 cilindradas; ultraleves e suas peças e partes; embarcações de recreio e 
lazer; armas e munições; jóias e perfumes, 25 %;". 
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 A redação originária, produzindo efeitos até 28/10/89, era a seguinte: 
 "II - a prestação do serviço de transporte iniciado ou contratado no exterior;". 

 

 

 

III - Revogado. 

Nota: O inciso III foi revogado tacitamente pela Lei n.º 6447, de 22/12/92, D.O. de 23/12/92, 
produzindo efeitos a partir de 01/01/93.  

 Anteriormente este dispositivo foi modificado pela Lei n.º 5341, de 28/09/89, D.O.de 29/09/89, 
produzindo efeitos a partir de 29/10/89 até 31/12/92 

 A sua redação era a seguinte: 
 "III - nas operações com energia elétrica: 
a) classe residencial: 
 1. fornecimento mensal de até 100 Kwh: 12%; 
 2. fornecimento mensal de 101 a 200 Kwh: 19% 
 3. fornecimento mensal de 201 a 300 Kwh: 21%; 
 4. fornecimento mensal acima de 300 Kwh: 25%; 
b) classe comercial: 
 1. fornecimento mensal de até 300 Kwh: 19%; 
 2. fornecimento mensal de 301 a 1.000 Kwh: 21%; 
 3. fornecimento mensal de 1.001 a 10.000 Kwh: 23%; 
 4. fornecimento mensal acima de 10.000 Kwh: 25%; 
c) classe industrial: 12%; 
d) classe rural: 12%; 
e) demais classes: 17%.”. 
 
           A redação originária, produzindo efeitos até 28/10/89, era a seguinte: 
 "III - a prestação do serviço de comunicação transmitida ou emitida no estrangeiro e recebida 

no Estado;". 
IV - Revogado. 

V - Revogado. 

VI - Revogado. 

Nota: O inciso IV, V e VI foram revogados tacitamente pela Lei n.º 6447, de 22/12/92, D.O. de 
23/12/92, produzindo efeitos a partir de 01/01/93.  

 
 A redação originária dos respectivos incisos, produzindo efeitos até 31/12/92, era a 

seguinte: 
 "IV - o destinatário da mercadoria ou do serviço for consumidor final, localizado em outro 

Estado e não contribuinte do imposto; 
 V - a arrematação de mercadorias ou bem apreendido; 
 VI - importação de bem ou de mercadoria do exterior.”. 

 

Art. 22. Para os efeitos do artigo anterior considera-se como operação ou 
prestação interna aquela em que: 

Nota: A redação do art. 22 foi dada pela Lei n.º 5341, de 28/09/89, D.O.de 29/09/89, produzindo 
efeitos a partir de 29/10/89.  

 
A redação originária, produzindo efeitos até 28/10/89, era a seguinte: 
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“Art. 22. Não se aplica o disposto no art. 19 quando se tratar de mercadorias, bens, transporte e 
comunicação a seguir designados, cuja alíquotas serão as seguintes: 

I - substâncias minerais: 
a) metais nobres, pedras preciosas e semipreciosas - 1%; 
b) minérios de ferro e manganês destinadas ao Exterior - 7,5%; 
c) demais substâncias se destinadas ao Exterior - 4%; 
d) demais substâncias minerais - 15%; 
II - Transporte de pessoas, bens, mercadorias e valores - 5%; 
III - Combustíveis: 
a) gasolina e álcool - 10%; 
b) óleo diesel - 5%; 
c) GLP - 2,1%; 
d).gasolina ou querosene de aviação - 0%; 
e) querosene e signal oil - 2,8%; 
f) óleo combustível -0%; 
g) aguarrás mineral e sucedâneos - 0,4%; 
h) nafta para recondicionamento de petróleo e para indústria petroquímica - 0%; 
i) nafta para geração de gás - 2,9%; 
j) nafta para outros fins - 7,3%; 
k) gasóleos p/ ind. petroquímicas e fab. de vaselina - 0%; 
l) nafta p/ fertilizantes - 0%; 
m) óleos lubrificantes simples, compostos ou emulsivos, a granel ou embalado no País - 18%; 
n) óleos lubrificantes simples, compostos ou emulsivos, embalados importados - 18%; 
o) diluentes petroquímicos derivados de petróleo não incorporáveis ao produto final - 0,3%; 
p) solvente para borracha e sucedâneos - 0,3%; 
q) benzenos - 0,3%. 
IV - Energia elétrica: 
a) classe residencial: 
1 - fornecimento mensal de até 50 Kwh - 0,0%; 
2 - fornecimento mensal de 51 a 100 Kwh - 17,0%; 
3 - fornecimento mensal de 101 a 200 Kwh - 19,0%; 
4 - fornecimento mensal de 201 a 300 Kwh - 21,0%; 
5 - fornecimento mensal acima de 300 Kwh - 25,0%; 
b) classe industrial: 
1 - fornecimento mensal de até 50 KW - 0,0%; 
2 - fornecimento mensal acima de 50 KW - 2,0%; 
c) classe comercial: 
1 - fornecimento mensal de até 50 kWh - 0,0%; 
2 - fornecimento mensal de 51 a 300 kWh - 19,0%; 
3 - fornecimento mensal de 301 a 1.000 kWh - 21,0%; 
4 - fornecimento mensal de 1001 a 10000 kWh - 23,0%; 
5 - fornecimento mensal acima de 10001 kWh - 25,00%; 
d) consumidores rurais - 0,0%; 
e) demais classes - 17,0%.”. 

 

I - o remetente ou o prestador e o destinatário da mercadoria estejam localizados 
neste Estado; 

II - a prestação do serviço de transporte seja iniciada ou contratada no exterior; 

III - a prestação do serviço de comunicação seja transmitida ou emitida do 
estrangeiro e recebida neste Estado; 

IV - o destinatário da mercadoria ou do serviço esteja localizado em outro Estado e 
não seja contribuinte do imposto; 

V - decorra da arrematação de mercadoria ou bem apreendido; 
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VI - decorra de importação de bem, de mercadoria ou de serviço do exterior. 

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

DO CÁLCULO 

Art. 46. O imposto será calculado aplicando-se a alíquota cabível à base de cálculo 
prevista para a operação ou prestação tributada, obtendo-se o valor que será debitado na 
escrita fiscal do contribuinte. 

Parágrafo único. Verificado, posteriormente, o reajustamento do preço da 
operação ou prestação tributada proceder-se-á ao cálculo do imposto sobre a diferença, 
conforme dispuser o regulamento. 

Art. 47. A importância do imposto a recolher resultará da diferença a maior entre 
os débitos e os créditos fiscais durante o período de apuração, conforme o disposto no art. 45. 

Parágrafo único. O saldo do imposto verificado a favor do contribuinte, apurado 
com base em quaisquer dos critérios estabelecidos nos incisos do art. 45, transfere-se para o 
período ou períodos seguintes, segundo a respectiva forma de apuração. 

Art. 48. Constitui débito fiscal, para efeito de cálculo do imposto a recolher: 

I - o valor obtido nos termos do “caput” do art. 46; 

II - o valor dos créditos estornados; 

III - o valor resultante da complementação da alíquota interna nas aquisições de 
mercadoria e de bem destinado a consumo ou ativo fixo do adquirente. 

Art. 49. Constitui crédito fiscal, para fins de cálculo do imposto a recolher: 

I - o valor do imposto anteriormente cobrado, relativamente às mercadorias 
entradas para comercialização; 

II - o valor do imposto cobrado de referência às matérias-primas, produtos 
intermediários e material de embalagem recebidos no período, para emprego no processo de 
comercialização, produção ou industrialização; 

III - o valor dos créditos presumidos ou autorizados por convênios, e o valor dos 
créditos que forem mantidos por lei complementar; 

IV - o valor do imposto cobrado sobre mercadorias, obedecidas as condições 
regulamentares; 

V - o valor do imposto antecipadamente cobrado relativamente à prestação de 
serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação, obedecidas as 
condições regulamentares. 

§ 1º O Poder executivo poderá, mediante convênio celebrado na forma da lei 
complementar, facultar aos produtores agropecuários a opção pelo abatimento de uma 
percentagem fixa a título de montante do imposto cobrado relativamente às operações 
anteriores. 

§ 2º É facultado ao Poder Executivo determinar que o imposto devido resultante de 
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diferença, a maior, entre o montante do imposto relativo à operação a tributar e o pago na 
incidência anterior sobre a mesma mercadoria, em caso de: 

I - saída de estabelecimentos comerciais atacadistas ou cooperativas de 
beneficiamento e venda em comum de produtos agrícolas em estado natural ou simplesmente 
beneficiados, em operações efetuadas por pequenos produtores agrícolas; 

II - operações de vendedores ambulantes e de estabelecimentos de existência 
transitória; 

III - saída de estabelecimentos varejistas de pequena capacidade contributiva 
assim definida em regulamento. 

§ 3º O Poder Executivo poderá fixar percentuais para utilização, como crédito 
fiscal, do valor do imposto cobrado sobre o fornecimento de energia elétrica e sobre a 
prestação de serviços de transporte e de comunicação, conforme a atividade econômica 
exercida pelo contribuinte. 

Nota: O § 3º foi acrescentado pela Lei n.º 6447, de 22/12/92, D.O de 23/12/92, produzindo efeitos a 
partir de 01/01/93. 

Art. 50. O crédito do imposto anteriormente cobrado somente será admitido desde 
que sanadas as irregularidades do documento fiscal que: 

I - não seja o exigido para a respectiva operação; 

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação; 

III - apresente emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a clareza. 

Art. 51. Não implicará crédito para compensação com o montante do imposto 
devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - a operação ou a prestação beneficiada por isenção ou não incidência, salvo 
determinação em contrário da legislação; 

II - a aquisição de bens destinados a uso e consumo ou para integrarem o ativo 
fixo do contribuinte; 

III - a aquisição de insumos (mercadorias ou produtos) que, utilizados no processo 
industrial, não sejam neles consumidos, ou não integrem o produto final, na condição de 
elemento indispensável à sua composição; 

IV - o serviço de transporte e de comunicação, salvo se utilizado pelo 
estabelecimento ao qual tenha sido prestado na execução de serviços da mesma natureza, na 
comercialização de mercadorias ou em processo de produção, extração, industrialização ou 
geração, inclusive de energia. 

 

Como se pode verificar, a legislação do Estado da Bahia, com o 

passar dos anos, apresentou sensível e importante variação, no que 

concerne a fixação das alíquotas para as operações com serviços e 

mercadorias anteriormente tributadas pela União através dos impostos 
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únicos, bem assim, com referência ao mecanismo permissivo do 

aproveitamento de créditos fiscais, que teve o seu espectro alargado, 

propiciando aos contribuintes de direito, a saber, comerciantes, industriais e 

prestadores de serviços alcançados pelo ICMS, uma significativa queda do 

quantum devido ao erário público. 

Se de início o legislador estabeleceu alíquotas diferenciadas à 

exaustão (fls. 27), inclusive com 10% para gasolina e álcool, 5% para óleo 

diesel, 17% para comunicações, 5% para transporte de pessoas e bens, de 

0% à 25% para energia elétrica consumida por consumidores residenciais,  

com o passar dos anos veio a nefasta elevação da carga tributária, quando a 

Bahia, a partir de 1993, passa a tributar com 25% de alíquota: gasolina e 

álcool, serviços de telecomunicação e energia elétrica. 

Também a partir desta data, se flexibiliza a possibilidade de 

creditamento do ICMS nas operações com essas mercadorias e serviços, de 

tal modo que quase toda a carga tributária sofrida pelos contribuintes de 

direito passou a ser aproveitada no conta corrente fiscal das empresas, 

reduzindo na mesma proporção o ICMS devido nas saídas promovidas pelas 

mesmas com quaisquer mercadorias. 

Assim, o que antes era um custo, passou a gerar crédito fiscal, 

restando a população como um todo, arcar solitariamente com a elevação 

abusiva da tributação sobre tais produtos essenciais a todos, que de um 

momento para outro, foram incluídos na sistemática de tributação dos 

supérfluos, numa evidente afronta aos princípios constitucionais vigentes. 

Neste passo, o Regulamento do ICMS da Bahia, aprovado pelo 

decreto n. 2.460/89, foi sendo alterado para permitir, de forma cada vez 

mais ampla, geral e irrestrita, a possibilidade de creditamento, a saber: 

 

 

SEÇÃO I 
DO DIREITO AO CRÉDITO 

Art. 94. Constitui crédito fiscal, para fins de cálculo do imposto a recolher: 

I - o valor do imposto anteriormente cobrado em relação às mercadorias 
recebidas para comercialização, inclusive material de embalagem; 



  41 

Nota: Redação do inc. I dada pela Alteração n.º 19 (Decreto n.º 4.165, de 06/11/90, 
D.O. de 14/11/90). Redação aperfeiçoada, apenas. 

II - o valor do imposto cobrado, relativamente às entradas ou aquisições de: 

Nota: Redação do inc. II dada pela Alteração n.º 19 (Decreto n.º 4.165, de 06/11/90, 
D.O. de 14/11/90). Redação aperfeiçoada. Antes, os insumos agrícolas eram 
equivocadamente tratados como material de consumo. 

a) matérias-primas, produtos intermediários, catalisadores e material de 
embalagem recebidos para emprego em processo de industrialização; 

Nota: Redação da alínea “a” dada pela Alteração n.º 63 (Decreto n.º 3.763, de 
01/12/94, D.O. de 02/12/94), acrescentando “catalisadores”. 

b) sementes, mudas, adubos, fertilizantes, inseticidas, rações, medicamentos, 
vacinas, sêmen e demais insumos empregados na produção agrícola, na pecuária ou na 
avicultura, desde que a saída futura do produto beneficiado com o insumo seja tributada 
normalmente, atendido o disposto no § 8º; 

Nota: Redação da alínea “b” dada pela Alteração n.º 26 (Decreto n.º 331, de 06/9/91, 
D.O. de 10/9/91), que acrescentou a expressão “desde que a saída futura do 
produto beneficiado com o insumo seja tributada normalmente, atendido o 
disposto no § 8º”. 

c) combustíveis, por parte dos prestadores de serviços de transporte sujeitos ao 
imposto, ressalvado o disposto nos incisos XVI e XVII do art. 71 e em seu § 13; 

Nota: A alínea “c” foi acrescentada pela Alteração n.º 51 (Decreto n.º 2.586, de 
09/11/93, D.O. de 10/11/93). 

III - o valor do imposto cobrado relativamente à prestação de serviços de 
transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação constante em documento fiscal; 

IV - o valor dos créditos presumidos ou autorizados por convênios, e o valor 
dos créditos que forem mantidos por Lei Complementar; 

V - o valor do estorno do débito; 

VI - o valor correspondente a 50% do imposto relativo ao consumo de energia 
elétrica do estabelecimento comercial, a partir de 1º de janeiro de 1993. 

Nota: O inc. VI foi acrescentado pela Alteração n.º 40 (Decreto n.º 1.856, de 29/12/92, 
D.O. de 30/12/92). 

 

Desta forma, o espectro da possibilidade de creditamento do 

ICMS pago por contribuintes alargou-se, no mesmo momento em se 

praticava a brutal elevação da carga tributária para as pessoas físicas em 

quase 70% de majoração, partindo-se de uma alíquota de 17% para outra de 

25%. 
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Já no ano de 1996, com o advento de novo Regulamento de 

ICMS, aprovado pelo Decreto n. 5.444, de 30/06/96, a matéria recebia 

tratamento ainda mais favorável, em detrimento da continuidade da 

exacerbada tributação das pessoas físicas, a saber: 

 

SEÇÃO II 
Do Direito ao Crédito 

SUBSEÇÃO I 
Das Hipóteses de Utilização do Crédito Fiscal 

Art. 93 - Constitui crédito fiscal de cada estabelecimento, para compensação 
com o tributo devido em operações ou prestações subseqüentes e para fins de apuração do 
imposto a recolher, salvo disposição em contrário: 

I - o valor do imposto anteriormente cobrado, relativo às aquisições ou recebimentos: 

a) de mercadorias para comercialização, inclusive material de embalagem; 

b) de matérias-primas, produtos intermediários, catalisadores e material de embalagem, 
para emprego em processo de industrialização; 

c) de sementes, mudas, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, aditivos, desinfetantes, 
espalhantes, dessecantes, desfolhantes, inseticidas, acaricidas, fungicidas, formicidas, 
germicidas, herbicidas, nematicidas, parasiticidas, sarnicidas, rações, sais minerais e 
mineralizados, concentrados, suplementos, alimentos para animais, medicamentos, vacinas, 
soros, estimuladores e inibidores de crescimento, sêmen, embriões, ovos férteis, girinos, 
alevinos, combustíveis e demais insumos empregados na produção agrícola, na atividade 
extrativa vegetal ou animal, na pecuária ou na avicultura; 

d) de mercadorias a serem empregadas diretamente na geração de energia; 

e) de mercadorias a serem empregadas diretamente na extração de substâncias minerais 
ou fósseis; 

f) de combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos, desde que efetivamente 
utilizados na prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual iniciados neste 
Estado, quando estritamente necessários à prestação do serviço (§ 8º); 

II - o valor do imposto anteriormente cobrado, relativo às aquisições de energia elétrica 
e aos serviços de comunicação tomados, quando efetivamente utilizados na comercialização, 
na industrialização, na produção, na extração, na geração de energia ou na prestação de 
serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou de serviço de comunicação (§ 9º); 

III - o valor do imposto anteriormente cobrado, relativo aos serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal prestados por terceiros e destinados a emprego: 

a) em prestações de serviços da mesma natureza ou em prestações de serviços de 
comunicação; 

b) em operações de comercialização; 

c) em processos de industrialização, produção agropecuária, extração ou geração de 
energia; 
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IV - o valor do imposto anteriormente cobrado, relativo aos serviços da mesma natureza 
contratados pelos prestadores de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 
independentemente do sistema de tributação adotado, nas seguintes situações: 

a) no transporte por redespacho, tanto sendo este efetuado entre empresa transportadora 
e transportador autônomo como entre empresas transportadoras (art. 635); 

b) no transporte intermodal (art. 638); 

V - o valor dos créditos presumidos e dos créditos mantidos por disposição expressa de 
convênios; 

VI - o valor do imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria, no período em que 
tiver ocorrido a sua entrada no estabelecimento, nos casos de devolução ou de retorno, no 
valor total ou parcial, conforme o caso; 

VII - o valor dos estornos de débitos, inclusive no caso de imposto pago indevidamente 
em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração dos livros fiscais ou no preparo do 
documento de arrecadação, mediante lançamento, no período de sua constatação, pelo valor 
nominal, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos" do Registro de Apuração do 
ICMS, mencionando-se a origem do erro (arts. 112 e 113); 

VIII - o valor do imposto pago indevidamente, inclusive em caso de reforma, 

anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, na esfera administrativa ou judicial, nos 

termos do ato expedido ou proferido pela autoridade ou órgão competente. 

########################################## 

§ 9º - Para os efeitos do inciso II deste artigo, quando não for possível mensurar, com 
precisão, o serviço de comunicação utilizado ou a quantidade de energia elétrica consumida, 
efetivamente vinculados a operações ou prestações seguintes da mesma natureza, tributados 
pelo imposto, ou a operações de comercialização tributadas, ou a processos de extração, 
geração ou industrialização dos quais resultem saídas tributadas, o contribuinte poderá 
apropriar-se do valor resultante da aplicação, sobre o valor do imposto destacado no 
documento fiscal, dos seguintes percentuais: 

I - serviço de comunicação: 50%; 

II - energia elétrica utilizada: 

a) na comercialização: 50%; 

b) na industrialização, produção, extração e geração de energia: 85%; 

c) pelo prestador de serviço de transporte: 40%; 

d) pelo prestador de serviço de comunicação: 85%. 

 

Reforçando ainda mais a amplitude da possibilidade de 

creditamento do ICMS por parte dos contribuintes de direito, o Regulamento 

do ICMS aprovado pelo Decreto n. 6.284, de 14 de março de 1997, retirou as 

poucas amarras estabelecidas no Regulamento anterior, deixando ainda 

mais frouxas as fronteiras legais para o aproveitamento do crédito, in verbis: 



  44 

 

SEÇÃO II 
Do Direito ao Crédito 

SUBSEÇÃO I 
Das Hipóteses de Utilização do Crédito Fiscal 

Art. 93. Constitui crédito fiscal de cada estabelecimento, para compensação com o 
tributo devido em operações ou prestações subseqüentes e para fins de apuração do imposto a 
recolher, salvo disposição em contrário: 

I - o valor do imposto anteriormente cobrado, relativo às aquisições ou 
recebimentos reais ou simbólicos: 

a) de mercadorias para comercialização, inclusive material de embalagem; 

b) de matérias-primas, produtos intermediários, catalisadores e material de 
embalagem, para emprego em processo de industrialização; 

c) de sementes, mudas, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, aditivos, 
desinfetantes, espalhantes, dessecantes, desfolhantes, inseticidas, acaricidas, fungicidas, 
formicidas, germicidas, herbicidas, nematicidas, parasiticidas, sarnicidas, rações, sais 
minerais e mineralizados, concentrados, suplementos, alimentos para animais, medicamentos, 
vacinas, soros, estimuladores e inibidores de crescimento, sêmen, embriões, ovos férteis, 
girinos, alevinos, combustíveis e demais insumos empregados na produção agrícola, na 
atividade extrativa vegetal ou animal, na pecuária ou na avicultura; 

d) de mercadorias a serem empregadas diretamente na geração de energia; 

e) de mercadorias a serem empregadas diretamente na extração de substâncias 
minerais ou fósseis; 

f) de combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos, desde que efetivamente 
utilizados na prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual; 

Nota: Redação da alínea "f" foi modificada pela Alteração n.º 12 (Decreto n.º 7675, de 15/09/1999. 
D.O. de 16/09/1999), produzindo efeitos a partir de sua publicação. 

 Redação originária: 
 "f) de combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos, desde que efetivamente utilizados 

na prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual iniciados neste Estado, 
quando estritamente necessários à prestação do serviço;" 

II - a partir de 01/11/96, o valor do imposto anteriormente cobrado, relativo às 
aquisições de energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento e aos serviços de 
comunicação tomados, quando utilizados na comercialização, na industrialização, na 
produção, na extração, na geração de energia ou na prestação de serviço de transporte 
interestadual ou intermunicipal ou de serviço de comunicação; 

III - o valor do imposto anteriormente cobrado, relativo aos serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal prestados por terceiros e destinados a emprego: 

a) em prestações de serviços da mesma natureza ou em prestações de serviços de 
comunicação; 

b) em operações de comercialização; 
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c) em processos de industrialização, produção agropecuária, extração ou geração 
de energia; 

IV - o valor do imposto anteriormente cobrado, relativo aos serviços da mesma 
natureza contratados pelos prestadores de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, independentemente do sistema de tributação adotado, nas seguintes situações: 

a) no transporte por redespacho, tanto sendo este efetuado entre empresa 
transportadora e transportador autônomo como entre empresas transportadoras (art. 635); 

b) no transporte intermodal (art. 638); 

V - o valor do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado 
a entrada, real ou simbólica, no estabelecimento, de mercadorias, bens ou materiais, bem 
como do imposto relativo aos respectivos serviços de transporte, inclusive o imposto pago a 
título de diferença de alíquotas, sendo as mercadorias, bens ou materiais destinados: 

a) a partir de 01/11/96, ao seu ativo imobilizado, assim entendidos os bens 
destinados à manutenção das atividades do estabelecimento, atendida a legislação federal (§§ 
11 e 12); 

b) a partir de 01/1/2000, ao uso ou consumo do próprio estabelecimento, assim 
entendidas as mercadorias que não forem destinadas a comercialização, industrialização, 
produção, geração, extração ou prestação, por não serem consumidas nem integrarem o 
produto final ou o serviço na condição de elemento indispensável ou necessário à sua 
produção, composição ou prestação (§ 11) (Lei n.º 7.247/97); 

Nota: Redação da alínea "b" modificada pela Alteração n.º 5 (Decreto n.º 7244, de 03/3/98, D.O. de 
04/3/98, efeitos retroativos a 01/1/98), prorrogando de 01/1/98 para 01/1/2000 o termo inicial 
da vigência do direito ao crédito. 

VI - o valor dos créditos presumidos e dos créditos mantidos por disposição 
expressa da legislação; 

VII - o valor do imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria, no período 
em que tiver ocorrido a sua entrada no estabelecimento, nos casos de devolução ou de retorno, 
no valor total ou parcial, conforme o caso; 

VIII - o valor dos estornos de débitos, inclusive no caso de imposto pago 
indevidamente em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração dos livros fiscais ou no 
preparo do documento de arrecadação, mediante lançamento, no período de sua constatação, 
pelo valor nominal, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos" do Registro de 
Apuração do ICMS, mencionando-se a origem do erro (arts. 112 e 113); 

IX - o valor do imposto pago indevidamente, inclusive em caso de reforma, 
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, na esfera administrativa ou judicial, 
nos termos do ato expedido ou proferido pela autoridade ou órgão competente. 

§ 1º Salvo disposição em contrário, a utilização do crédito fiscal relativo às 
aquisições de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários e material de 
embalagem, inclusive o relativo aos serviços tomados, condiciona-se a que: 

Nota: Redação do § 1º modificada pela Alteração n.º 5 (Decreto n.º 7244, de 03/3/98, D.O. de 
04/3/98, efeitos retroativos a 01/1/97) para simples aperfeiçoamento do texto. 
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I - as mercadorias adquiridas e os serviços tomados: 

a) estejam vinculados à comercialização, industrialização, produção, geração, 
extração ou prestação; 

b) sejam consumidos nos processos mencionados na alínea anterior; ou 

c) integrem o produto final ou o serviço na condição de elemento indispensável ou 
necessário à sua industrialização, produção, geração, extração ou prestação, conforme o caso; 
e 

II - as operações ou prestações subseqüentes sejam tributadas pelo imposto, sendo 
que, se algumas destas operações ou prestações forem tributadas e outras forem isentas ou não 
tributadas, o crédito fiscal será utilizado proporcionalmente às operações de saídas e às 
prestações tributadas pelo imposto, ressalvados os casos em que seja assegurada pela 
legislação a manutenção do crédito. 

§ 2º O crédito deverá ser escriturado pelo seu valor nominal. 

§ 3º O direito ao crédito extingue-se após 5 anos, contados da data da emissão do 
documento fiscal ou da entrada da mercadoria no estabelecimento. 

Nota: Redação do § 3º modificada pela Alteração n.º 5 (Decreto n.º 7244, de 03/3/98, D.O. de 
04/3/98), acrescentando a expressão "ou da entrada da mercadoria no estabelecimento". 

§ 4º Quando o imposto não estiver destacado no documento fiscal ou o seu 
destaque tiver sido feito a menos, a utilização do crédito fiscal restante ou não destacado 
ficará condicionada à regularização mediante emissão de documento fiscal complementar, 
pelo remetente ou prestador, vedada a utilização, para esse fim, de "carta de correção" (art. 
201, § 6º). 

§ 5º Somente será admitido o crédito fiscal do valor do imposto corretamente 
calculado: 

I - se o imposto for destacado a mais do que o devido no documento fiscal; 

II - quando, em operação interestadual, a legislação da unidade federada de origem 
fixar base de cálculo superior à estabelecida em lei complementar ou em convênio ou 
protocolo, ou quando o imposto houver sido recolhido com base em pauta fiscal superior ao 
valor da operação. 

§ 6º Na entrada de mercadorias e na utilização de serviços oriundos de outras 
unidades da Federação, o crédito fiscal só será admitido se calculado pelas seguintes 
alíquotas: 

I - mercadorias ou serviços oriundos das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
12%; 

II - mercadorias ou serviços provenientes das Regiões Sul e Sudeste, 7%; 

III - serviços de transporte aéreo, 4%. 

§ 7º Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, consideram-se pertencentes 
à: 

I - Região Norte - os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 
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Roraima e Tocantins; 

II - Região Nordeste - os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe; 

III - Região Centro-Oeste - O Distrito Federal e os Estados de Goiás, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul; 

IV - Região Sudeste - Os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; 

V - Região Sul - os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

§ 8º revogado 

Nota: O § 8º foi revogado pela Alteração n.º 5 (Decreto n.º 7244/98). 
Redação originária:: 
"§ 8º Para apropriação do crédito fiscal relativo a combustíveis, lubrificantes e demais produtos 

especificados na alínea “f” do inciso I deste artigo, observar-se-á o seguinte 
I - não poderá utilizar-se dos créditos relativos às entradas dos referidos materiais ou insumos o 

contribuinte que optar pela utilização de crédito presumido em substituição ao aproveitamento 
de créditos fiscais relativos a operações e prestações tributadas (art. 96, XI) 

II - o prestador de serviços de transporte deverá elaborar um demonstrativo da efetiva utilização 
daqueles produtos em prestações de serviços tributadas, quando iniciadas no território baiano, 
que permanecerá à disposição do fisco 

III - o contribuinte adotará por parâmetro para apropriação ou estorno do crédito a proporção do valor 
das prestações iniciadas no território baiano em relação ao total da receita decorrente dos 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal executados pela empresa 

IV - o contribuinte estornará o crédito fiscal relativo aos insumos empregados na prestação de 
serviços iniciados fora do território baiano utilizando o quadro “Débito do Imposto - Outros 
Débitos” do Registro de Apuração do ICMS." 
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6 – A NOVA PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
 

Como vimos, tal como se puseram as coisas, o clamor no sentido 

de correção de rumos para a modificação do Sistema Tributário foi uma onda 

avassaladora que varreu todas as esferas de poder e centros decisórios da 

economia. Os próprios Estados perceberam que tal qual estavam as coisas 

com respeito ao ICMS, instrumento de guerra fiscal entre os mesmos, em 

detrimento da preservação da arrecadação e do equilíbrio do Tesouro, 

urgentes medidas deveriam ser tomadas, materializando-se em proposta do 

Governo Federal no sentido de alteração da Constituição, cujas justificativas  

relataremos adiante, especificamente quanto ao ICMS. 

Nesta proposta de reforma constitucional destaca-se a 

instituição do Imposto Seletivo federal incidente sobre operações com 

derivados de petróleo, combustíveis, lubrificantes, energia elétrica, fumo, 

bebidas, veículos automotores, embarcações, aeronaves, bens e mercadorias 

supérfluos especificados em lei complementar e sobre serviços de 

telecomunicações. 

Aí basicamente se retirará, da esfera tributária estadual, aqueles 

importantes setores antes tributados pelos impostos únicos federais e que 

foram incorporados pelo novo ICMS na Constituição de 1988: combustíveis, 

energia elétrica e telecomunicações. 

Há uma volta no tempo, buscando-se corrigir as disparidades 

advindas da incontida voracidade dos Estados, que buscando o crescimento 

da arrecadação pela via mais cômoda, aumentaram abusivamente as 

alíquotas do ICMS sobre tais mercadorias e serviços, distorcendo comandos 

constitucionais que reservavam essa mais onerosa carga tributária a 

produtos supérfluos, dentre os quais não podemos incluir, logicamente, os 

aqui citados. 

Com efeito, de uma só penada acabará a babel normativa em 

que se transformou o ICMS. Eis o propósito do Governo Federal: 
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“Nas últimas décadas, o debate sobre a Reforma Tributária 

tem adquirido crescente importância na definição das políticas 

públicas em vários países do mundo. De um modo geral, todas as 

sociedades democráticas têm questionado seu modelo tributário, 

independentemente do seu grau de desenvolvimento econômico, do 

nível da carga tributária por ela suportado e da quantidade ou 

qualidade dos serviços públicos colocados à sua disposição. Neste 

sentido, Reforma Tributária é tema de alta recorrência. 

Há, basicamente, duas razões que podem explicar essa 

constante demanda por reformas: a desestabilização do equilíbrio de 

forças que sustentam o pacto tributário e a necessidade de adaptação 

à evolução estrutural da economia.  

O primeiro dos motivos relaciona-se com a própria razão de 

ser de qualquer sistema tributário. A tributação é, na sua essência, 

um acordo entre governo e sociedade, que, antes de tudo, define a 

aceitação, por parte dessa sociedade, de que é necessário existir 

governo (e, portanto, deve-se financiá-lo). Esse pacto tributário 

estabelece o volume e, principalmente, a fonte desse financiamento. 

Em outras palavras, qualquer sistema tributário pressupõe, 

implicitamente, um acordo que define o quanto e quem deve suportar 

os custos da atividade governamental, estabelecendo as perdas e 

ganhos entre os diversos grupos sociais. 

Ocorre que, com o passar do tempo, os parâmetros que 

definem o pacto tributário são alterados na forma direta de mudanças 

na legislação tributária, ou mesmo indiretamente, mediante o 

crescimento e o desenvolvimento econômico distintos entre as várias 

categorias de contribuintes. Portanto, quando uma desestabilização 

do equilíbrio de forças que sustentam o pacto tributário se apresenta, 

a sociedade passa a reclamar reformas. 

O segundo motivo que justifica a necessidade de reformas 

em um sistema tributário relaciona-se às mudanças estruturais da 

economia, que devem ser acompanhadas pelas devidas adaptações nos 

sistemas tributários. Não proceder dessa forma significa estagnar as 
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bases de financiamento governamental, o que seguramente gerará 

uma tributação ineficiente e terá aspectos negativos sobre a inserção 

internacional de um país. 

Entretanto, ao optar por uma Reforma Tributária, a 

sociedade deve decidir sobre a estrutura do sistema tributário 

desejado. Dada a inexistência de um modelo ideal, deve-se buscar a 

formulação de um modelo que se aproxime de certas características 

desejáveis a qualquer sistema tributário. As cinco características 

clássicas que devem ser perseguidas para a obtenção de um "bom" 

sistema tributário são: 

Eficiência econômica: um sistema tributário não deve 

interferir na alocação eficiente de recursos. Ou seja, a tributação não 

deve ser utilizada de forma a, por exemplo, incentivar o indivíduo a 

reduzir suas horas trabalhadas ou a determinar a localização de uma 

empresa em um lugar que não seria escolhido caso não houvesse um 

benefício fiscal. 

Simplicidade administrativa: certamente que, para se 

desenhar um sistema tributário eficiente e justo, é necessária uma 

certa dose de complexidade. No entanto, essa complexidade pode 

gerar custos tão altos – a serem arcados pela própria sociedade – que 

acabam por prejudicar qualquer noção de eficiência e justiça. Isso 

porque, quanto mais complexo um sistema tributário, maior a 

probabilidade de evasão fiscal e mais difícil sua fiscalização. 

Flexibilidade: o sistema tributário deve poder adaptar-se 

facilmente a mudanças econômicas. Vale notar que essa flexibilidade 

deve ser algo como uma sintonia fina, um ajuste permanente do 

sistema tributário ao ambiente econômico. Nos casos de falta desses 

pequenos ajustes contínuos, os problemas irão se agravando e, 

provavelmente, só poderão ser resolvidos com uma reforma mais 

radical.  

Responsabilidade política: o sistema tributário deve ser 

desenhado de modo que os contribuintes saibam exatamente o quanto 

estão pagando, possibilitando que o sistema político possa refletir as 
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preferências dos indivíduos. É indesejável, por exemplo, a existência 

de tributos que são repassados a contribuintes distintos daqueles que 

referidos na legislação ou de alíquotas efetivas que raramente se 

aproximam do nível nominal, sem que tais fatos sejam de 

conhecimento geral. 

Justiça: essa é uma das características mais desejadas e 

mais discutidas na elaboração de qualquer sistema tributário. Dada a 

extrema dificuldade prática de sua definição e alcance, a justiça deve 

ser entendida como a aceitação, pela maioria, do pacto tributário 

acordado. Vale mencionar que, modernamente, a linha de pensamento 

mais em voga é a que defende justiça ou progressividade em relação 

às atividades líquidas do Estado, isto é, o equilíbrio econômico após a 

ocorrência das receitas e despesas públicas. 

No entanto, além dessas cinco características clássicas, as 

mudanças na ordem econômica internacional que vêm ocorrendo nas 

últimas décadas impõem uma nova característica aos sistemas 

tributários atuais: a inserção internacional. A importância dessa 

característica não deve ser minimizada, pois o país que não possuir 

um sistema tributário alinhado aos sistemas internacionais 

certamente sofrerá perdas significativas. 

Na verdade, a globalização econômica tem afetado 

substancialmente a política tributária interna dos países. A 

autonomia que cada governo tinha em relação às suas políticas 

macroeconômicas vem, cada vez mais, sendo diminuída. 

De fato, qualquer ação tomada pelo governo terá 

repercussões que, seguramente, não ficarão circunscritas às fronteiras 

nacionais. A harmonização tributária torna-se, então, o processo 

mediante o qual os governos dos países afetados por essas distorções 

acordarão sobre a estrutura e o nível de coerção de seus sistemas 

tributários, minimizando os efeitos da tributação sobre as decisões de 

consumo e produção, independentemente de localização geográfica e 

nacionalidade. 



  52 

O sistema tributário brasileiro, tal como é hoje concebido, 

tem suas raízes na reforma ocorrida em 1966, quando se privilegiou 

uma tributação mais racional do ponto de vista econômico e impostos 

modernos para a época foram criados. Como exemplo, podemos citar a 

introdução de impostos do tipo valor agregado, a saber: o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICM) e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). Dessa forma, eliminou-se a tributação em 

cascata, reconhecidamente uma das maiores fontes de distorção da 

economia. 

No que diz respeito ao federalismo fiscal, a reforma 

estabeleceu um mecanismo praticamente automático de transferências 

intergovernamentais, mediante a criação dos Fundos de Participação 

dos Estados e dos Municípios. Sem dúvida alguma, a atribuição de 

competências tributárias entre os diversos níveis de governo também 

contribuiu para racionalizar o sistema.  

Todavia, apesar do substancial avanço que essa reforma 

representou para o País, o sistema tributário nacional não continuou 

a evoluir, isto é, não se adaptou às alterações ocorridas na estrutura 

econômica brasileira desde então. Em muitos aspectos, até se pode 

admitir que o sistema sofreu algum tipo de retrocesso, como no caso 

da introdução de contribuições sociais cumulativas. Numa perspectiva 

histórica, pode-se afirmar que os anos 80 caracterizaram-se pela 

grave crise fiscal da União e, consequentemente, por uma tentativa de 

manutenção de receitas, mediante constantes alterações legais 

geralmente relacionadas com alterações de alíquotas e de mecanismos 

de indexação tributária. 

Não obstante, a partir de 1994, a estabilidade econômica 

tem permitido a obtenção da estabilidade tributária, o que significa a 

busca de um sistema tributário mais simples, racional e eficiente, 

além de mais legítimo no que concerne a responsabilidade político-

social. É precisamente nesse contexto que se enquadra a reforma 

tributária brasileira: ela nasce da necessidade de adaptação do 

modelo de tributação nacional à nova realidade brasileira e, dado o 
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fortalecimento do processo de globalização, ao novo padrão econômico 

internacional. 

************************* 

Contudo, apesar dos avanços realizados, há, ainda, muitos 

focos de ineficiência e distorção no sistema tributário brasileiro, 

particularmente concentrados nos tributos incidentes sobre o 

consumo. 

 Na realidade, a urgência e a relevância de racionalizar a 

tributação dessa base de incidência é praticamente consenso 

nacional, uma vez que a atual estrutura tributária sobre o consumo 

acarreta perda de competitividade da economia, não alinhamento com 

sistemas tributários de outros países, redução das receitas potenciais 

- mediante exploração de uma base estreita e da guerra fiscal - , além 

de estimular a evasão fiscal, não raro resultante de atos involuntários 

dos contribuintes decorrentes da complexidade do sistema. 

A principal característica da tributação sobre o consumo 

no Brasil é a multiplicidade de impostos e contribuições 

administrados paralelamente por diferentes níveis de governo. O 

Governo Federal administra o Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP. Os Estados arrecadam o 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e os 

Municípios, por sua vez, o Imposto sobre Serviços (ISS). 

Com essa estrutura, o Brasil detém a característica única 

de possuir dois impostos do tipo valor agregado (IPI e ICMS), 

administrados por distintos níveis governamentais, além de 

incidências cumulativas (PIS/COFINS e ISS). 

Não obstante o avanço resultante da desoneração dos bens 

de capital e das exportações pela introdução da Lei Complementar n.º 

87, de setembro de 1996, tanto o IPI quanto o ICMS têm estrutura 

obsoleta, com vários níveis de alíquotas que não guardam a menor 

racionalidade entre si, bem assim como bases de cálculo e legislação 

diferenciadas aplicáveis a estados ou regiões distintos. Outra 
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impropriedade é a sistemática de cálculo "por dentro" do valor do 

ICMS que praticamente impossibilita a aferição precisa da carga 

tributária efetivamente incidente sobre cada produto. 

Como agravante, o atual sistema estimula a guerra fiscal 

entre os estados porque admite, na prática, que os mesmos concedam 

incentivos e benefícios fiscais unilateralmente. O ICMS tornou-se um 

dos instrumentos mais utilizados na disputa pela atração de 

investimentos, com conseqüências extremamente negativas tanto do 

ponto de vista econômico quanto do fiscal. 

Como conseqüência de todas essas características, a 

tributação sobre consumo no Brasil tem gerado, inquestionavelmente, 

distorções e ineficiências econômicas, sobretudo setoriais, e agredido 

os princípios mais elementares de tributação, como a minimização dos 

efeitos dirigistas sobre os agentes econômicos, sistematicidade e 

congruência das normas (apenas o ICMS apresenta 27 diferentes 

regulamentos), segurança, continuidade jurídica e operacionalidade. 

Além disso, o alto grau de competição tributária tem comprometido a 

arrecadação do principal imposto, o ICMS. 

 Do ponto de vista do cidadão, há baixa transparência da 

carga tributária efetivamente contida em cada produto consumido. 

Adicionalmente, os custos administrativos do sistema, 

tanto públicos quanto privados, são altos. Por último, há um total 

desalinhamento em relação à tributação do consumo em outros países, 

dificultando substancialmente a harmonização. 

Em conseqüência desses aspectos, o Poder Executivo 

Federal encaminhou, em 1995, proposta de emenda constitucional que 

tomou o número 175-A, com o objetivo de reformular o sistema 

tributário nacional. Na ocasião, optou-se por propor reforma limitada, 

que não compreendia as contribuições sociais, tendo em vista a 

necessidade de uma rápida tramitação para, principalmente, 

desonerar integralmente as exportações do pagamento do ICMS.  

A reforma, no entanto, não pode tramitar na velocidade 

pretendida, em função, primordialmente, da prioridade que se julgou 
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necessário conceder à tramitação de outras reformas constitucionais, 

nomeadamente, a administrativa e a previdenciária, as quais só 

tiveram sua votação concluída recentemente. Por outro lado, a 

introdução já mencionada da Lei Complementar n.o 87 antecipou, 

ainda que de forma imperfeita, a desejada desoneração das 

exportações. 

 Finalmente, o avanço da globalização e do processo de 

integração da economia brasileira ao cenário internacional 

magnificou a necessidade de uma reforma mais abrangente, que 

pudesse eliminar o viés contra a produção nacional existente no atual 

sistema tributário. 

Por essa razão, convidado a comparecer em audiência 

pública realizada em setembro de 1997 na Comissão encarregada da 

apreciação da proposta encaminhada pelo Poder Executivo, o 

Secretário Executivo deste Ministério manifestou a posição do 

Ministério da Fazenda de que seria indispensável e inadiável realizar 

uma reforma muito mais abrangente, e apresentou as linhas gerais de 

um modelo de sistema tributário baseado em propostas apresentadas 

pelo Dr. Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal. 

Referido modelo compreendia a criação de um imposto 

sobre valor agregado de competência federal, de um imposto sobre 

vendas a varejo sobre mercadorias (competência estadual) e sobre 

serviços (competência municipal), de um imposto sobre produtos 

específicos (excise tax) de competência estadual, a incorporação da 

contribuição social sobre o lucro líquido ao imposto de renda, e a 

extinção do IPI, do ICMS do ISS, da CSLL, do COFINS e do PIS. 

Na ocasião, alguns aspectos fundamentais dessa complexa 

questão foram registrados, cabendo destacar: 

• não existe um único modelo, mas vários possíveis, 

condicionados pelo nível de desenvolvimento político, 

econômico, social e cultural do nosso País;  

• a proposta apresentada era absolutamente preliminar, e 

demandaria estudos e levantamento de dados para o seu 
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detalhamento. Não se poderia descartar, naquele estágio 

da discussão, a possibilidade de que referidos estudos 

viessem inclusive a demonstrar a inviabilidade de partes 

da proposta; 

• é absolutamente necessário que questões relativas à 

partilha do produto da arrecadação entre as esferas de 

governo não venham a comprometer a consistência 

técnica do sistema tributário; 

• a abrangência da proposta suscitaria controvérsias, 

dúvidas e temores, nem sempre devidos ou legítimos. O 

medo de perdas por parte das diversas esferas e setores 

atingidos faria com que resistências muitas vezes não 

declaradas tentassem impedir a implementação ou 

distorcer a consistência técnica da proposta. 

 

Para verificar a capacidade de arrecadação do modelo 

proposto, foram contratados trabalhos técnicos de simulação com a 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas-FIPE e com a Faculdade 

de Economia da PUC-Rio, além das simulações preparadas 

diretamente pela Secretaria da Receita Federal. Contou-se ainda com 

o apoio técnico do Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e do Fundo Monetário Internacional. Todos indicaram 

que, com alíquotas dentro de faixas razoáveis, a arrecadação dos 

impostos propostos pode igualar a arrecadação dos impostos que se 

propunha extinguir. 

A iniciativa recolocou o assunto na ordem do dia. Diversos 

organismos de classe organizaram seminários e se manifestaram a 

respeito da proposta. Em geral, as reações foram favoráveis, não se 

registrando qualquer discordância importante mormente em relação 

ao diagnóstico e à necessidade de fazer uma reforma mais ampla. 

Todavia, reações contrárias foram registradas da parte dos 

Executivos estaduais, baseadas na visão de que o modelo proposto 

prejudicaria o sistema federativo, ao concentrar na União a 
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arrecadação sobre bases importantes (a renda e o consumo) e poderia 

não arrecadar como os impostos atualmente vigentes.  

Discussões bilaterais foram então realizadas, por iniciativa 

do Ministério da Fazenda, com órgãos técnicos de alguns Estados, com 

o objetivo de identificar mais precisamente a natureza das 

divergências e encaminhar alternativas que pudessem minimizá-las. 

Com base nessas discussões, e levando em conta o resultado das 

simulações antes mencionadas, o Ministério da Fazenda adaptou a 

sua proposta, e se sente agora em condições de apresentá-la em forma 

final, com o projeto de texto constitucional correspondente. 

Não é por ter havido referidas discussões que se pode 

concluir que esta proposta representa o consenso entre todos os 

Estados e o Governo Federal. Não existe tal consenso, e nem se 

imagina possível que venha a existir, tal a complexa diversidade de 

situações, interesses e conflitos presentes no assunto. Por outro lado, 

não se trata de pessimismo quanto às possibilidades de aprovação da 

reforma tributária. Trata-se apenas do reconhecimento de que não 

será possível atender a todos em tudo, sob pena de desfigurar a 

proposta. 

A proposta ora apresentada respeita os pressupostos 

básicos da sugestão inicial, entre os quais a garantia de suficiência 

arrecadatória para todos os níveis de governo e a manutenção da 

atual carga tributária. 

Os objetivos do sistema reformado são: 

1. maior simplicidade, neutralidade e generalidade do 

conjunto das normas impositivas; 

2. eliminação das desvantagens da produção nacional vis-

à-vis a importada;  

3. estabelecimento de condições necessárias ao processo de 

harmonização tributária, tanto interna quanto com o 

resto do mundo, sobretudo com aquelas economias que 

disputam com a economia brasileira mercados e 

capitais; 



  58 

4. criação das condições para a garantia de sua maior 

efetividade.  

 

 

Finalmente, o avanço da globalização e do processo de 

integração da economia brasileira ao cenário internacional 

magnificou a necessidade de uma reforma mais abrangente, que 

pudesse eliminar o viés contra a produção nacional existente no atual 

sistema tributário. 

A proposta modifica profundamente a forma como se 

tributa o consumo na economia brasileira, buscando maior 

racionalidade e eficácia. Essa modificação atinge os atuais ICMS, IPI e 

ISS e as contribuições sociais que incidem sobre o faturamento, lucro e 

folha de salários. 

Os principais pontos a destacar na proposta são: 

a) extinção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

, do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), da contribuição para o 

Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição Social do Salário-Educação e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

b) instituição de um Imposto da Federação, sobre 

Circulação de Bens, Mercadorias e Serviços (novo ICMS), com 

características de imposto sobre valor agregado, partilhado entre a 

União, e os Estados, e entre estes e seus respectivos Municípios na 

forma de fundo de participação, regulamentado pela União, 

arrecadado e fiscalizado pelos Estados; 

c) criação de órgão que, dentre outras atribuições, poderá 

padronizar procedimentos e fomentar a integração e cooperação entre 

as administrações tributárias estaduais e federal; 

d) instituição do Imposto Seletivo federal incidente sobre 

operações com derivados de petróleo, combustíveis, lubrificantes, 
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energia elétrica, fumo, bebidas, veículos automotores, embarcações, 

aeronaves, bens e mercadorias supérfluos especificados em lei 

complementar e sobre serviços de telecomunicações; 

e)possibilidade de delegar aos Estados a instituição do 

imposto sobre a propriedade territorial rural; 

f)admissibilidade da compensação do valor pago a título de 

Imposto sobre Serviços (ISS) por contribuintes do imposto da 

Federação sobre Circulação de Bens, Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços, bem como não incidência do primeiro nas exportações de 

serviços para o exterior; 

g)substituição da Contribuição Provisória sobre a 

Movimentação Financeira por Imposto sobre a Movimentação 

Financeira, dedutível de outros tributos ou contribuições federais; 

############ 

l)criação de um órgão constituído de representantes da 

União, dos Estados e do Distrito Federal para supervisionar e orientar 

a distribuição da receita do Imposto da Federação sobre Circulação de 

Bens, Mercadorias e sobre Prestações de Serviços; 

m)transição gradual, pelo prazo total de 12 (doze) anos, 

entre o sistema tributário atual e aquele introduzido pela emenda 

proposta, a fim de possibilitar a realização de ajustes advindos de 

eventuais perdas de receita, bem como permitir, no caso do Imposto da 

Federação sobre a Circulação de Bens, Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços, a migração para a sistemática de tributação das vendas 

no local de destino; 

n)criação de um Fundo de Equalização constituído com 

recursos provenientes de parcela da receita do Imposto da Federação 

sobre a Circulação de Bens, Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços, destinado à compensação de eventuais quedas da receita 

disponível da União, dos Estados e do Distrito Federal, bem assim 

como a estimular o incremento da eficiência da arrecadação das 

unidades federadas; 

########### 
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q)implementação do novo sistema somente quando 

aprovadas as leis que regulamentam o novo ICMS e o Imposto Seletivo. 

 

Especificamente, as modificações introduzidas podem 

assim ser relacionadas: 

1. art. 1o estabelece a competência da justiça estadual 

para processar e julgar as causas relativas ao novo 

ICMS, com previsão de que lei complementar 

estabelecerá os procedimentos de uniformização 

necessários no âmbito da Justiça; 

2. o art. 2o introduz as seguintes alterações ao art. 150 da 

Constituição: modifica o parágrafo 6o para excluir a 

remissão ao art. 155, § 2o, XII, g, do texto constitucional 

em vigor; e acrescenta dois parágrafos: o 8o, vedando a 

utilização novo ICMS como instrumento de concessão de 

incentivos fiscais, reduzindo o espaço para guerra fiscal 

predatória, e o 9o, que restringe a tributação de energia 

elétrica, serviços de comunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais do País, apenas ao 

novo ICMS e aos impostos de importação, exportação, e 

seletivo, à semelhança do parágrafo 3o do art. 155, do 

texto atual; 

3. o art. 4o dá nova redação à Seção III, do Capítulo I, do 

Título VI, que passa a tratar do Imposto da Federação. O 

art. 152 passa a delinear as características gerais desse 

imposto, incidente sobre a circulação de bens, 

mercadorias e sobre prestações de serviços (novo ICMS), 

cabendo destacar: 

• imposto, embora da mesma natureza do atual ICMS, tem amplitude 

maior, pois incidirá sobre todos os serviços (caput); 

• o imposto será partilhado entre a União, os Estados e o Distrito 

Federal (inciso I), e os municípios participarão do produto de sua 

arrecadação na forma do atual ICMS (inciso II); 
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• a competência para legislar sobre o tributo é exclusiva da União 

(inciso III) mas competirá aos Estados e ao Distrito Federal sua 

arrecadação e fiscalização (inciso IV). Além disso, tendo em vista o 

caráter federativo do imposto, os Estados e o Distrito Federal 

participarão do processo de fixação das alíquotas do imposto 

(inciso IX, c); 

• é criado órgão integrado por representantes da União, dos Estados 

e do Distrito Federal, para uniformizar os procedimentos relativos 

ao imposto em todo o território nacional (inciso VI); 

• o imposto terá uma alíquota única, admitida por lei complementar 

a fixação de alíquotas diferenciadas em função da essencialidade 

do produto. Em qualquer caso, a alíquota será uniforme em todo o 

território nacional (inciso VI, a); 

• a existência de uma alíquota básica referente à União, Estados e ao 

Distrito Federal, e das correspondentes aos adicionais previstos na 

Constituição, inclusive os destinados a substituir a receita das 

contribuições sociais atualmente vigentes, não trará qualquer ônus 

de natureza administrativa ao contribuinte, que pagará o imposto 

segundo uma única alíquota global, que será a resultante do 

somatório daquelas alíquotas (inciso VIII); 

• a distribuição de receita entre os Estados passará a ser feita com 

base no local de destino dos bens e serviços (inciso X). Como 

atualmente a distribuição da receita do ICMS obedece a um critério 

misto de origem e destino, a proposta prevê um período de 

transição de um regime para o outro, com duração de doze anos 

(art. 12 da proposta de emenda); 

• faz referência, no parágrafo 3o do art. 153, a duas importantes 

características do imposto seletivo: a seletividade e a incidência em 

uma única etapa na cadeia produtiva; 

• no parágrafo 2o do art. 159 se permite que lei complementar possa 

estatuir um sistema específico de repartição do produto da receita 

do imposto seletivo incidente sobre combustíveis e lubrificantes, 

caso seja estabelecida a não incidência do novo ICMS sobre esses 
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produtos. Essa previsão é necessária caso se decida implementar 

sistema de imposto único sobre os mencionados produtos, o que é 

considerado indispensável para reduzir ou mesmo eliminar a 

elevada sonegação hoje existente no setor; 

 
4. o art. 9o adapta a redação do art. 167, incluindo: 

• no inciso IV, a referência ao art. 159, § 2o, de forma a 

permitir vinculação parcial do imposto seletivo sobre 

derivados de petróleo, combustíveis e lubrificantes a 

finalidade específicas, caso este imposto venha a se 

tornar único sobre os referidos produtos; 

5.  o art.13 estabelece normas disciplinando a transição, 

por um período de doze anos, do regime de distribuição, 

entre os Estados e o Distrito Federal, da receita do novo 

ICMS, cabendo citar: 

• como já foi aludido, atualmente essa receita é rateada 

com base em um critério misto de origem e destino, 

enquanto que pela nova sistemática a distribuição será 

feita com base exclusivamente no local de destino dos 

bens, mercadorias e serviços. A fim de serem evitadas 

perdas acentuadas na receita de alguns Estados, é 

indispensável que a passagem de um regime para o 

outro seja efetivada gradualmente. Essa implantação 

gradual poderá ser feita ou através da atribuição de 

parcela decrescente para os Estados produtores e 

crescente para os consumidores, ou através de redução 

gradual da alíquota dos Estados, nas operações 

interestaduais (incisos I e II); 

• existirá um fundo de equalização (inciso III) que terá por 

finalidade compensar eventuais perdas na receita 

disponível da União, dos Estados e do Distrito Federal 

decorrentes da implantação do novo sistema, e que será 

formado por adicionais ao novo ICMS e ao imposto 
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seletivo (inciso IV). O referido fundo também financiará 

cota a ser distribuída aos Estados e ao Distrito Federal 

de acordo com o respectivo desempenho na arrecadação 

do imposto (inciso III, b); 

• a fim de ajustar a arrecadação do imposto à receita 

disponível propiciada pelo sistema tributário 

atualmente em vigor, o Poder Executivo, nos primeiros 

doze meses de vigência do imposto, poderá reduzir a 

alíquota ou restabelecê-la, observado limite fixado por 

lei (parágrafo único); 

 

 

Eis então a decisão do governo federal em propor a substancial mudança no 

sistema tributário nacional, ainda em fase de apreciação legislativa, 

pendente de vontade política que a faça caminhar no Congresso Nacional. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A reforma do Estado e a tributária fazem-se necessárias para 

recompor o sistema e conformá-lo com o pensamento moderno de um Estado 

enxuto, mas não guloso e voraz. 

A Constituição vigente, de um lado, revolucionou o Sistema 

Tributário, ao conceder aos Estados federados uma soma de impostos, que a 

União acabou por perder. 

Todavia, recebeu esta, generosamente, entre outros, o imposto 

sobre grandes fortunas, que sequer regulamentou, e, desgraçadamente, vem 

criando outros tributos, dentre os quais se distingue o CPMF, que, de 

provisório, está-se tornando definitivo, o verdadeiro salvador das grandes 

tragédias, mas que, na verdade, é mais um entre tantos tributos e encargos, 

que engrossam a carga tributária do sofrido povo brasileiro. 

Quanto à questão da seletividade do ICMS, decorrente da idéia 

de se explorar bases tributárias de alto poder arrecadatório como, por 

exemplo, combustíveis, energia elétrica e comunicações, foi defendida na 

Revisão Constitucional de 1994 pela corrente dos tributaristas que desejam 

a substituição dos chamados impostos declaratórios, que implicam 

participação dos contribuintes, por impostos não-declaratórios. 

A proposição, de má técnica tributária e de duvidosa eficácia 

operacional, além de não possuir modelo similar no contexto internacional, 

acabou relegada a um segundo plano no debate tributário nacional. 

O ICMS dos Estados já está atualmente concentrado nos 

produtos e serviços ditos "seletivos". 

Na Bahia, por exemplo, para um total de ICMS arrecadado até 

novembro/2001 de R$4.154.992,82 (quatro bilhões, cento e cinqüenta e 

quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil reais, e oitenta e dois 

centavos), cerca de R$2.026.882,64 (dois bilhões, vinte e seis milhões, 

oitocentos e oitenta e dois mil reais e sessenta e quatro centavos), ou 

48,78% do total é proveniente dos setores de comunicações, energia e 
combustíveis.  
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O elevado percentual de participação destes segmentos na 

arrecadação sinaliza a concentração demasiada da principal receita estadual 

em poucos produtos e em poucos contribuintes, pondo em risco o 

financiamento do setor público. 

Ademais, como manda a boa técnica dos tributos sobre o valor 

agregado, a base do imposto deve ser a mais ampla possível. 

Assim, a alíquota básica é que deve ser melhor explorada e não 

as alíquotas especiais, seja a reduzida, seja a ampliada. 

A experiência internacional demonstra que no mundo todo o IVA 

é predominantemente neutro e é o imposto de maior potencial financeiro, 

enquanto os impostos seletivos são apenas complementares ao IVA. Eles 

nunca são a espinha dorsal do sistema arrecadatório. 

O ICMS dos Estados está, assim, na contramão da tendência 

internacional de ampliação da base tributária nos impostos com a técnica de 

IVA. 

Em suma, o aumento das alíquotas não é a melhor solução pois 

a maioria dos bens específicos já sofre uma severa tributação seletiva. 

Mais eficaz que a engenharia legislativa ou que a subversão dos 

ideais tributários para aumentar a arrecadação seria, por exemplo, 

potencializar o esforço de fiscalização tributária, apesar de nem sempre os 

resultados aparecerem de forma imediata. 

A opção pela via da Administração Tributária representará uma 

grande mudança no comportamento atual dos governantes brasileiros, seja 

em nível estadual ou federal. 

Um bom início para este processo de mudança seria seguir a 

atual tendência internacional em matéria de Administração Fiscal que 

consagra uma maior independência para o Fisco. 

No dizer de Jorge Cosulich Ayala, Secretario-Executivo do Centro 

Interamericano de Administradores Tributários - CIAT, (em Reforma de Las 

Administraciones Tributarias em los Paises Miembros del CIAT de America 

Latina y El Caribe: Lecciones Aprendidas y Temas Pendientes, apresentado 

no X Seminario Regional de Política Fiscal, Cepal/BID/FMI/BIRD, Santiago 
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do Chile, 1998), esta nova tendência significa "un profundo cambio en la 

forma que son gerenciadas las administraciones. La exigencia de cada vez 

mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las Administraciones tributarias 

implicará dotarlas del marco jurídico apropiado y de los recursos requeridos 

para cumplir con sus funciones y responsabilidades. En este sentido, será 

lógico y natural dotarlas de mayor autonomía de gestión para: (i ) la 

administración de sus recursos humanos y materiales (ii) la determinación y 

ejecución de su presupuesto y (iii) la ejecución de su gestión". 

Espera-se, também, que a Nação consiga resolver a questão da 

federalização do ICMS, na medida em que é um tributo que no mundo 

inteiro  - mais de cem países adotam o IVA- está a cargo do poder central. 

Nunca das unidades federadas. 

Assim, talvez sejam equacionadas as questões neste trabalho 

abordadas, reservando-se para a população em geral uma carga tributária 

mais justa. 
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