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Das políticas econômicas modernas, as mais exigentes são 
a orçamentária e a fiscal; elas são a base de que muitas outras 
políticas dependem. Ninguém deve minimizar os problemas 
envolvidos ou a iniciativa e a contenção requeridas. Aqui a base 
econômica da sociedade justa alcança seu foco mais definido. 

 

John Kenneth Galbraith, (Sociedade Justa: uma 
perspectiva humana. Rio de Janeiro: Campus, 1996, p. 66) 

 
 
 
 



 
INTRODUÇÃO 

 

Desde o ano de 1994, tramita, no Congresso Nacional, Projeto de Emenda 

Constitucional (PEC), que visa reformar o capítulo tributário da nossa Constituição, 

alterando-o de forma a adequar o atual Sistema Tributário, por unanimidade considerado 

obsoleto, às mudanças estruturais verificadas tanto na economia brasileira, quanto na 

economia internacional, cujo processo de globalização entrelaçou de tal forma as relações 

econômicas entre os países do globo terrestre, que uma ação governamental de um país 

pode causar repercussões graves em países longínquos; podemos citar até mesmo um caso 

recente, aqui no Brasil, que envolveu o governador do Estado de Minas Gerais, Itamar 

Franco, que, ao decretar a moratória da dívida externa do seu Estado, abalou as bolsas de 

valores na Ásia. Nesse contexto, é cada vez menor a autonomia dos países sobre suas 

políticas econômicas e tributárias internas. 

O atual Sistema Tributário brasileiro permanece com o mesmo formato da 

Reforma de 1966, que inovou e introduziu o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e 

o IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados), e, em que pesem as alterações 

introduzidas pela Constituição de 1988, o Sistema Tributário não foi alterado em sua 

essência, ou seja, o formato da nossa tributação, permanece basicamente, como era há 34 

anos. 

Dentre os 54 tributos existentes no Brasil, o ICMS – Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, de competência estadual, é o mais 

importante e significativo do ponto de vista da arrecadação, sendo o sustentáculo financeiro 

dos governos estaduais. O pomo da discórdia sobre a Reforma Tributária reside 

principalmente nos interesses dos Estados sobre este imposto, uma vez que se torna quase 

impossível alterar o sistema tributário, sem mexer na distribuição dos valores arrecadados 

pelo ICMS, ou seja, alguns Estados ganham, outros, perdem. 

Este estudo tem o propósito de discutir a Reforma Tributária, do ponto de vista 

da criação do IVA (Imposto Sobre o Valor Agregado), que englobaria o ICMS (estadual), o 

IPI (federal), e parte do ISS (municipal), que passaria a ser cobrado, exclusivamente, no 

Estado de destino do consumo da mercadoria ou serviço, ou seja, uma forma de tributação 
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considerada avançada, simplificada, de fácil fiscalização, de difícil sonegação, em sintonia 

com o sistema implantado nos países mais avançados do mundo capitalista, mas que 

contraria interesses dos estados que são grandes fornecedores de mercadorias e serviços e 

que perderiam arrecadação para os Estados que são majoritariamente compradores. Em 

suma, como harmonizar os interesses divergentes entre os Estados da Federação em relação 

à implantação do IVA, no contexto da Reforma Tributária? 



CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE TRIBUTOS 

 

 

1.1 CONCEITO E ORIGENS 

 

 

Etimologicamente, a palavra tributo provém do latim tributum, significa dar, 

conceder, atribuir imposto, contribuição. Aquilo que se concede por hábito ou necessidade. 

Aquilo que se é obrigado a sofrer. 

Primitivamente, o termo tributo designava as exigências em bens e serviços 

(ouro, escravos e especiarias) que as tribos vencedoras faziam às vencidas ao final da 

guerra. Tal procedimento tinha como justificativa a necessidade de os vencidos repararem 

os vencedores, dos prejuízos que lhes foram causados. O uso desse expediente se 

generalizou a tal ponto que muitas guerras foram declaradas tendo como objetivo a 

percepção de vantagens tributárias que advinham da vitória. 

Os historiadores citam o Império Romano como um grande exemplo de como a 

tributação tornou-se um mecanismo de subjugação de uns povos pelos outros, na medida 

em que os romanos não se preocupavam em exercer qualquer tipo de domínio sobre os 

povos conquistados, fundando sua grandeza e poderio econômico apenas nos bens que 

obtinham dos povos dominados por seus exércitos, carreando para a metrópole os proveitos 

dos tributos que os obrigavam a pagar. 

Assim, a tributação decorria da circunstância de, com base na força, umas 

pessoas exigirem, de outras, bens ou serviços de forma compulsória e sem qualquer 

contrapartida. 

Com o passar dos tempos, os governos passaram a cobrar tributos do seu 

próprio povo, designando diversas expressões para torná-los aceitáveis: contribuições, 

doações, benefícios, presentes, dons, etc. 

Tais colaborações tinham caráter coativo, fundamentando-se apenas no poder 

coercitivo do governo, sem corresponder a qualquer benefício para o contribuinte. 
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No fim do século XVIII, com a institucionalização do poder tributário advindo 

do movimento constitucionalista (Revoluções Francesa e Americana), a tributação passou a 

ser regulada pela lei (de acordo com os ditames constitucionais). 

A partir daí, o tributo assumiu a feição de instituto jurídico, sendo estudado pelo 

ramo do direito denominado Direito Tributário. 

Para o Prof. Geraldo Ataliba,(1973, p.12), “o Direito Tributário é o sub-ramo do 

Direito Público que fixa os princípios e normas que regem as relações entre o Estado e os 

particulares, no que toca a atividade financeira daquele, tendo em vista a arrecadação de 

tributos”. 

O Prof. Rubens Gomes de Souza (1981, p.28), define-o como o ¨ramo do 

Direito Público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares decorrentes 

de atividades financeiras do Estado no que se refere à obtenção de receitas que 

correspondam ao conceito de tributos¨. 

Enfim, o Direito Tributário é o ramo do direito público que corresponde a um 

conjunto de normas que estabelecem as relações jurídicas entre os contribuintes e o Estado, 

no que se refere à instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. 

Com relação ao conceito de tributo, o Código Tributário Nacional (Lei Nº 5172, 

de 25 de outubro de 1966), em seu art. 3º, assim o define: “Tributo é toda prestação 

pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”. 

O Prof. Geraldo Ataliba (1973, p.26), ressalta a questão legal: “Juridicamente se 

define tributo como obrigação jurídica pecuniária, ex lege, que se não constitua em sansão 

de ato ilícito, cujo sujeito passivo é alguém nessa situação posto pela vontade da lei”. 

Já o Prof. Rui Barbosa Nogueira (1993, p. 155), inclui na definição de tributos 

sua classificação financeira: ¨São as receitas derivadas que o Estado recolhe do patrimônio 

dos indivíduos, baseado no poder fiscal (poder de tributar, às vezes consorciado com o 

poder de regular), mas disciplinado por normas de direito público que constituem o Direito 

Tributário¨. 
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Conclui-se que tributo pode ser definido como uma obrigação jurídica 

pecuniária (em dinheiro), ex lege (nasce da vontade da lei e não da vontade das partes), que 

não constitua sanção de ato ilícito (não corresponde a uma penalidade), cujo sujeito ativo é 

em princípio uma pessoa pública e cujo sujeito passivo da obrigação encontra-se nesta 

condição pela vontade da lei . 
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1.2 FORMAS DE TRIBUTAÇÃO 

 

 

Classicamente, encontramos três formas básicas de tributação nos sistemas 

tributários modernos: 1) sobre a renda 2) sobre o consumo e 3) sobre a propriedade. Os 

demais impostos, normalmente, são derivados de alguma variante de uma dessas três bases. 

O Imposto Sobre o Valor Agregado (IVA) brasileiro, por exemplo, foi dividido 

em três níveis de competência tributária (federal – IPI, estadual – ICMS e municipal – ISS) 

e todos os três se baseiam no consumo, seja de bens ou de serviços. A receita deste imposto 

advem da aplicação de uma taxa percentual (alíquota) sobre a base de cálculo (BC), que é o 

valor da mercadoria ou serviço consumidos.  

Como exemplo de tributação sobre a propriedade, podemos citar no nosso 

Sistema Tributário, o IPTU (municipal), que incide sobre a propriedade territorial em áreas 

urbanas e o IPVA (estadual), que incide sobre a propriedade de veículos automotivos. 

O imposto sobre a renda no Brasil, de competência federal, incide sobre os 

salários dos trabalhadores e outras fontes de renda, como aluguéis, ganhos sobre atividades 

extras etc., e sobre a renda das pessoas jurídicas. A COFINS, que é uma contribuição social 

para o financiamento da seguridade social, incide sobre a receita bruta mensal de vendas de 

mercadorias e serviços e, inclusive, sobre os ganhos financeiros da pessoa jurídica, ou seja, 

incide também sobre a renda. Isto posto, podemos observar que dificilmente um tributo 

escapa a uma dessas bases – consumo, renda e propriedade. 

No Brasil, o imposto sobre a renda foi distribuído de forma majoritária para a 

União, o imposto sobre a propriedade, para os municípios e o de consumo, para os Estados. 
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1.3 NECESSIDADES COMO FORMA DE FINANCIAMENTO ESTATAL 

 

 

O principal objetivo do tributo é, sem sombra de dúvidas, satisfazer as 

necessidades públicas. Necessidade pública é a necessidade que tem a sociedade de que 

sejam atendidos os direitos e garantias para convivência em comum, o que deve ser 

proporcionado pela organização política denominada Estado. Luiz Emydio F. da Rosa 

Júnior, em seu livro Manual do Direito Financeiro & Direito Tributário (2000, p.9), 

apresenta uma classificação onde a necessidade pública pode ser preferencial ou 

secundária: 

 
A necessidade pública preferencial integra as necessidades 

básicas, que são inerentes á vida social [como, por exemplo, os 
serviços da Polícia e da Justiça]. Esta necessidade possui caráter 
permanente e algumas dessas necessidades são atendidas pelo 
Estado independente de solicitação pelo particular por ser seu 
cumprimento inerente à soberania estatal. Paralelamente existem 
necessidades secundárias decorrentes das idéias políticas 
dominantes em cada momento, tendo, em conseqüência, caráter 
eventual. 

 

Ao fazermos um histórico dos objetivos da tributação, podemos verificar 

claramente que, no período clássico, ligado ao Estado liberal dos séculos XVIII e XIX 

(Estado de Polícia), estes se caracterizam principalmente pela atividade financeira exercida 

pelo Estado, que somente visava a obtenção de numerário para fazer face às despesas 

públicas. Nesse contexto, em razão da corrente liberal que pregava o princípio do não 

intervencionismo, não se admitia a intervenção estatal por meio dos meios de produção, ou 

seja, mediante gerências tributárias. Este período caracterizou-se como sendo o período em 

que o tributo tinha fim exclusivamente fiscal porque visava apenas carrear recursos para os 

cofres do Estado. No entanto, podemos observar que, com o desenvolvimento tanto das 

relações comerciais internacionais quanto dos avanços tecnológicos, levaram e estão 

levando cada vez mais à mudança deste paradigma.  
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1.4 TRIBUTAÇÃO COMO POLÍTICA ECONÔMICA 

 

 

Um dos objetivos do tributo é sua aplicação como instrumento de política 

econômica. É cada vez mais crescente, no mundo moderno e globalizado, a utilização do 

tributo como política econômica devido à intervenção, cada vez maior, do Estado, a 

depender das diretrizes econômicas a serem seguidas dentro de um contexto que pode 

mudar constantemente. Os países, a depender das suas necessidades tanto com relação ao 

mercado externo quanto com relação ao mercado interno, utilizam alguns tipos de tributos 

para, juntamente com outros instrumentos de política econômica, atingir objetivos 

econômicos que não principalmente o de arrecadação tributária. A estes tipos de tributos é 

dada a denominação de tributos extrafiscais.  

Luiz Emydio F. da Rosa Júnior (2000, p. 8/9), cita a classificação que Maurice 

Duverger, no seu livro Finances Publiques, faz quanto às diversas formas que o estado 

pode adotar para proceder o intervencionismo fiscal : 

a) intervenção por aumento ou diminuição da carga tributaria global: Mediante a 

utilização deste instrumento, pode o Estado alterar para mais ou para menos a 

carga tributária em determinadas operações para que ela possa atingir os 

resultados econômicos esperados numa determinada conjuntura interna ou 

internacional; 

b) intervenção mediante discriminação: o Estado pode escolher alguns impostos 

para intervir em determinados ramos de atividade ou setores da economia, 

mediante isenções, se achar benéfico para a sociedade, ou restrições, se achar 

prejudicial; 

c) intervencionismo por amputação: por meio do aumento de impostos sobre 

rendas e heranças elevadas, objetivando-se amputar parte delas, como forma de 

tentar igualar o nível de vida dos indivíduos, tendo tal forma de intervenção um 

efeito direto e uma finalidade social; 

d) intervencionismo por redistribuição: o Estado utiliza o seu poder de tributar 

com uma distribuição de rendas entre as classes da sociedade. 
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No sistema tributário brasileiro, temos, como exemplos de tributos extrafiscais, 

o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação e o Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF). Na historia recente do País, com a política de estabilização dos preços 

imposta a partir de 1994, com o Plano Real, o governo federal tem utilizado muito destas 

características extratributárias de alguns tributos, para conseguir alcançar estes objetivos 

econômicos. 

 



CAPÍTULO 2 – TRIBUTOS NO BRASIL 

 

 

2.1 TRIBUTOS NO BRASIL COLÔNIA 

 

 

Após o descobrimento, o pau-brasil foi o primeiro produto tributado no Brasil, 

considerado monopólio real, sendo cobrado o chamado quinto do pau-brasil, que equivalia 

à quinta parte do produto da venda da madeira. 

Entre o período de 1532 a 1762, foram criados diversos impostos, tais como: 

ou RENDAS DO REAL ERÁRIO (PORTUGAL): monopólio do comércio do pau-

brasil; especiarias e drogas; direitos régios cobrados nas alfândegas reais sobre 

importação e exportação de mercadorias; o quinto (20%) dos metais e pedras 

preciosas; o dízimo (10%) do pescado e das colheitas de todos os produtos da 

terra, colhido ou fabricado. 

 

ou RENDAS DO DONATÁRIO (CAPITÃO-MOR E GOVERNADOR): 

monopólio das explorações de moendas d’água e de quaisquer outros engenhos; 

direitos de passagem dos rios (barcagem); quinto (20%) do pau-brasil, 

especiarias e drogas; o dízimo do quinto (2%) dos metais e pedras preciosas que 

se encontrassem na Capitania; redizima (10% da dízima) de todas as rendas da 

Coroa. 

 

Havia também, neste período, tributos extraordinários que eram cobrados para fazer 

face às despesas de pagamento de indenizações de guerra, com a manutenção de tropas e 

fortalezas e com os casamentos de membros da família real.  

 

Entre 1763 a 1808 foram criados os seguintes tributos: 
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a) subsídio literário para custeio dos mestres-escolas, arrecadados sobre 

cada rês abatida, aguardente destilada ou carne verde (Alvará de 

23/11/1772); 

b) mestrado das ordens militares (Alvará de 02/06/1774); 

c) direitos de 10%, 20%, 24% ou 40% da pólvora estrangeira (Alvará de 

13/07/1778); 

d) subsídios do açúcar e algodão (Alvará de 18/09/1779). 

e) subsídios do tabaco em pó (Alvará de 18/09/1779). 

f) imposto sobre o ouro; botequins e tabernas; e sobre aguardente 

(Alvará de 18/03/1801). 

Com a chegada da família real em 1808, o Brasil passou a ser sede da 

monarquia portuguesa, havendo um considerável aumento das despesas públicas, que 

deveriam ser custeadas através da majoração de alguns tributos e a criação de outros, 

destacando-se: 

 

a) importados no País (Carta Régia de 28/01/1808); 

b) direitos de importação, cobrados em decorrência da entrada de 

produtos: Direito de Guindaste (Alvará de 25/04/1808); 

c) décima dos prédios urbanos, cobrada sobre o rendimento líquido 

(10%) dos imóveis localizados no litoral e lugares mais populosos do 

interior (Alvará de 27/06/1808). Posteriormente, esse imposto passou 

a denominar-se décima urbana e depois imposto sobre prédios 

urbanos; 

d) pensão para Capela Imperial (Alvará de 20/08/1808); 

e) imposto de 10% sobre compra, venda e arrematação de imóvel 

urbano, o chamado imposto de sisa dos bens de raiz (Alvará de 
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03/06/1809). Posteriormente esse imposto passou a denominar-se 

imposto sobre transmissão imobiliária por ato inter vivos; 

f) meia sisa dos escravos, onerando toda a venda de escravo que fosse 

¨negro ladino¨ (escravo que possuía um ofício) (Alvará de 

03/06/1809); 

g) imposto de selo sobre papel (Alvará de 17/06/1809); 

h) direito de entrada de escravos novos (Alvará de 22/06/1810); 

i) imposto de banco, onerando as carruagens, lojas, armazéns ou 

sobrados e navios (Alvará de 20/10/1812); 

j) subsídio real, correspondente aos direitos sobre a carne e as lãs 

grosseiras manufaturadas no País. 

 

No período entre 1823 a 1891, continuaram sendo cobrados os tributos 

anteriormente instituídos, com o acréscimo de outros. Não obstante a independência do 

País em 7 de Setembro de 1822, tal fato político não significou mudanças substanciais no 

sistema tributário, na medida em que permaneceram em vigor no Brasil as leis portuguesas 

da Corte de Lisboa e do Príncipe Regente.  

 

 

2.2 TRIBUTOS NO BRASIL REPÚBLICA 

 

 

Com a Proclamação da República em 1889 e com a promulgação da 

Constituição de 1891, tendo o Brasil adotado o regime federativo, tornou-se necessário 

dotar os Estados e municípios de recursos que lhes permitissem autonomia financeira. 

Assim, a Constituição definiu os impostos de competência exclusiva da União e dos 

Estados, cabendo a estes a fixação dos impostos municipais, iniciando um processo de 

ordenamento do sistema tributário. 



 

 

18

 

Dessa forma, no período de 1891 a 1933, ficou assim definida pela 

Constituição Federal a competência tributária: 

 

1- DA UNIÃO 

 

a) Impostos sobre a importação. 

b) Direitos de entradas, saída e estada de navio. 

c) Taxas de selo. 

d) Taxas dos correios e telégrafos federais. 

 

2- DOS ESTADOS  

 

a) Imposto sobre a exportação de mercadorias de sua própria produção. 

b ) Imposto sobre imóveis rurais e urbanos. 

c) Imposto sobre transmissão de propriedades. 

d) Imposto sobre indústrias e profissões. 

e) Taxas de selo quanto a atos emanados de seus governos. 

f) Contribuições concernentes aos seus correios e telégrafos. 

 

Outro passo importante dado pela Constituição de 1891 foi a consagração de 

alguns princípios tributários, que perduram até hoje e que até então inexistiam, que são os 

seguintes: 

 

a) Princípio da uniformidade tributária 
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b) Princípio da imunidade recíproca. 

c) Princípio da não limitação ao tráfego por meio de tributo. 

d) Princípio da irretroatividade das leis. 

e) Princípio da legalidade. 

f) Princípio da igualdade. 

g) Princípio da estrita legalidade tributária. 

 

Apesar dos avanços em relação à sistemática anterior, principalmente ao 

reconhecer a autonomia dos municípios, a Constituição de 1891 não lhes possibilitou a 

autonomia tributária quando atribuiu aos estados a competência dos impostos municipais. 

Permitiu também a competência concorrente, podendo tanto a União quanto os Estados 

criarem outros impostos, cumulativos ou não, conforme artigo Nº 12 da Constituição, o que 

possibilitou a criação pela União do Imposto sobre Vendas Mercantis, por meio da Lei Nº 

4.625 de 31 de dezembro de 1922, que se transformaria mais tarde no Imposto sobre 

Vendas e Consignações- IVC, de competência estadual. 

A partir de 1934, com a promulgação da Constituição, foram implementadas 

diversas alterações na estrutura tributária, principalmente com relação aos Estados e 

municípios. Os Estados foram impedidos de cobrar o imposto sobre exportações nas 

transações interestaduais, porém passaram a ter competência privativa para receber o 

imposto sobre vendas e consignações. Aos municípios foi atribuída competência para 

decretar alguns tributos, até então inexistentes. Importante foi a vedação prevista no art. 11 

com relação à bitributação nos casos de competência concorrente entre a União e os 

Estados, prevalecendo o imposto decretado pela União. 

Os aspectos mais importantes da Constituição de 1937 foram a perda, pelos 

Estados, da competência privativa de tributação do consumo de combustíveis de motor de 

explosão e a manutenção do imposto sobre vendas e consignações. Em 1940, com a 

alteração da Constituição pela Lei Constitucional Nº 3, foi vedado aos Estados tributar a 

produção e o comércio, inclusive a distribuição e a exportação de carvão mineral nacional e 

de combustíveis e lubrificantes líquidos de qualquer origem, direta ou indiretamente. 
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A Constituição de 1946, apesar de não ter promovido mudanças na estrutura 

tributária, alterou significativamente a distribuição das receitas nas três esferas 

governamentais. Os Estados passaram a ter participação no montante arrecadado pela 

União mediante o imposto único sobre combustíveis e minerais, perdendo integralmente o 

imposto de indústria e profissões, que passou para a esfera municipal. Com relação ao 

imposto sobre vendas e consignações, não houve qualquer alteração, tendo esse tributo 

crescido de importância nessa década, saltando de 45,1% do total dos impostos arrecadados 

pelos estados em 1940 para 60,7% em 1946, sendo a principal forte de receita dos Estados. 

 

 

2.3 A REFORMA DE 1966 – O ICM 

 

 

Com a instalação do governo militar em 1964, o sistema tributário implantado 

pela Constituição de 1946 já não atendia às necessidades dos governos federal e estaduais, 

em função dos crescentes índices inflacionários, aumento das despesas e, principalmente, 

pela ausência de regras uniformes e claras. Essa situação acarreta a incidência de mais de 

um imposto pelo mesmo ou outro poder tributante sobre a mesma base tributável, 

tornando-se necessária a criação de um sistema organizado de forma técnica e racional, de 

modo que cada ente realizasse um papel definido no conjunto do sistema. 

A reforma de 1966 foi iniciada com a Emenda Constitucional Nº 18 de 1o de 

dezembro de 1965, tendo entrado em vigor em 1967 com a Lei 51721/66, tendo modificado 

toda a matéria tributária então vigente, constituindo-se num marco histórico do sistema 

tributário brasileiro, com as seguintes características: 

 

a) reunião de toda a matéria tributária num só capítulo denominado Sistema 

Tributário Nacional; 
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b) definição de competência e nomenclatura dos impostos em termos 

econômicos e não somente em termos jurídicos; 

c) estabelecimento de um conjunto de normas interligadas: 

d) supressão de alguns impostos federais, estaduais e municipais, com vistas à 

extinção da cumulatividade dos tributos; 

e) divisão dos impostos incidentes sobre o comércio exterior, a produção e 

circulação, o patrimônio e a renda e os impostos especiais.  

 

Nesse contexto político e com o objetivo de elevar o nível do esforço fiscal da 

sociedade para alcançar o equilíbrio orçamentário, bem como a obtenção dos recursos 

financeiros para impulsionar o processo de crescimento econômico, surgiu um sistema 

tributário centralizador, garantindo assim o controle do governo federal. 

O quadro 1, a seguir, apresenta a distribuição dos impostos entre a União, 

Estados e Municípios, de acordo com as Constituições de 1946 e 1988 e a Emenda 

Constitucional Nº 18/65. 

Da análise do quadro 1, verifica-se que historicamente as três bases tributárias 

foram, de modo geral, distribuídas da seguinte forma: a renda e o comércio exterior para a 

União, o consumo para os Estados e a propriedade para os municípios. 

O imposto sobre consumo, apesar de ser dividido entre as três esferas de 

governo mediante o IPI- Imposto Sobre Produtos Industrializados (federal), o ICM- 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (estadual) e o ISS- Imposto Sobre Serviços 

(municipal), coube aos estados a parte mais importante em termos de base tributável. 
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QUADRO 1 - SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Constituição de 1946 e Emenda 

Constitucional Nº 5 de 1961  

Emenda Constitucional Nº 18 de 1966 

 (vigência a partir de janeiro de 1967) 

Constituição de 1988 (vigência a partir  

de março de 1989) 

1.UNIÃO 

1.1 Imposto de Importação  

1.2 Imposto de Consumo  

1.3 Impostos Únicos  

1.4 Imposto de Renda  

1.5 Imposto sobre Transferência  

de Fundos para o Exterior  

1.6 Imposto Sobre Negócios  

de Sua Economia  

1.7 Impostos Extraordinários  

1.8 Impostos Especiais  

1. UNIÃO 

1.1 Imposto de Importação  

1.2 Imposto Sobre Produtos Industrializados  

1.3 Impostos Únicos (combustíveis, lubrificantes, 
energia elétrica e mineral).  

1.4 Imposto de Renda  

1.5 Impostos Extraordinários  

1.6 Imposto Sobre Exportação  

1.7 Imposto Sobre Transporte e Comunicação  

1.8 Imposto Sobre Operações Financeiras  

1.9 Imposto Territorial Rural  

1. UNIÃO 

1.1 Imposto de Importação  

1.2 Imposto Sobre Produtos Industrializados 

1.3 Imposto de Renda  

1.4 Impostos Extraordinários  

1.5 Imposto Sobre Exportação  

1.6 Imposto Sobre Operações Financeiras  

1.7 Imposto Territorial Rural  

1.8 Imposto Sobre Grandes Fortunas  

2. ESTADOS 

2.1 Imposto Sobre Vendas  

e Consignações  

2.2 Imposto Sobre Transmissão 

Causa Mortis  

2.3 Imposto sobre Exportação  

2.4 Imposto sobre Atos Regulados 
por Lei Especial  

2.5 Impostos Especiais  

2. ESTADOS 

2.1 Imposto Sobre Circulação de Mercadorias  

2.2 Imposto de Transmissão de  

Bens Intervivos e Causa Mortis  

2. ESTADOS 

2.1 Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços  

2.2 Imposto de Transmissão Causa Mortis e 
Doação  

2.3 Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores  

2.4 Adicional de Imposto de Renda 
(REVOGADO) 

3. MUNICÍPIOS 

3.1 imposto Territorial Rural  

3.2 Imposto de Transmissão 
Intervivos  

3.3 Imposto Predial e Territorial 
Urbano  

3.4 Imposto de Indústria e Profissões 

3.5 Imposto de Licença  

3.6 Imposto sobre Diversões 
Públicas  

3.7 Imposto Sobre Atos de Sua 
Economia  

3. MUNICÍPIOS 

3.1 Imposto Predial e Territorial Urbano  

3.2 Imposto Sobre Serviços 

3. MUNICÍPIOS 

3.1 Imposto de Transmissão Intervivos  

3.2 Imposto Predial e Territorial Urbano  

3.3 Imposto Sobre Serviços  

3.4 Imposto Sobre Vendas a Varejo de 
Combustíveis (REVOGADO) 

  

Fonte: Constituições Federais. 

 

O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), que é o mais 

significativo imposto sobre a propriedade, coube aos municípios. 
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No enfoque deste trabalho, os aspectos mais importantes da Reforma Tributária 

de 1966 foram a extinção do Imposto Federal de Consumo e do Imposto Estadual de 

Vendas e Consignações – IVC e a criação do IPI no âmbito federal, um imposto com base 

de incidência restrita a produtos industrializados nacionais e importados, e do ICM, 

imposto incidente sobre o valor agregado, gerado em cada etapa do processo de produção e 

circulação de bens, tendo sido inspirado no Imposto Sobre Valor Agregado – IVA europeu, 

principalmente o francês. 

A princípio, a competência dos Estados em instituir o ICM era partilhado com 

os municípios. Porém, em 28 de dezembro de 1966, o Ato Complementar N º 31 revogou o 

artigo 13 da Emenda Constitucional Nº 18/65, que atribuía a competência dos municípios 

de também instituí-lo, sendo conferida uma participação de 20% no produto da arrecadação 

do imposto por parte dos Estados, compensando assim a perda de receita dos municípios, 

passando o novo imposto sobre valor agregado a ser competência exclusiva dos Estados. 

O ICM foi criado com as seguintes características principais: 

1 - imposto não cumulativo, isto é, deduz-se em cada incidência o montante 

do tributo cobrado na operação anterior, eliminando as distorções 

causadas pela cumulatividade dos antigos impostos sobre vendas, que 

incidia em cascata, tantas vezes quantas fossem as etapas de circulação 

da mercadoria, o que ocasionava uma elevação do preço do produto com 

a interferência do imposto na sua formação; 

2 - reduzida seletividade, ao isentar da incidência somente a venda a varejo 

de gêneros de primeira necessidade, o que não impediu os Estados de 

praticarem a seletividade com a concessão de benefícios fiscais, tais 

como a redução de base de cálculo ou até mesmo isenção de algumas 

mercadorias; 

3 - uniformidade de alíquotas para todas as mercadorias, sendo atribuído ao 

Senado federal a competência de instituir alíquotas máximas nas 

operações interestaduais para possibilitar o equilíbrio nas operações 

entre Estados produtores e consumidores; 
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4 - subdivisão do encargo do imposto entre vários contribuintes, em função 

da sua cobrança em diversas fases da produção ao consumo, 

(plurifásico), o que possibilita a realização do crédito tributário em cada 

etapa, carreando recursos aos cofres públicos com mais rapidez; 

5 - possibilidade de transferência do saldo remanescente do crédito 

tributário de um para outro período de recolhimento do tributo; 

6 - ampliação da base de tributação ao definir a hipótese de incidência a 

partir do conceito econômico da circulação de mercadorias, 

independentemente da natureza jurídica da operação.  

 

 

2.4 ALTERAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – O ICMS 

 

 

A segunda importante Reforma Tributária realizada no Brasil ocorreu com a 

promulgação da Constituição de 1988, tendo como principal característica a 

descentralização de receitas, destacando-se a maior participação dos governos estaduais e 

municipais na arrecadação tributária, por meio de transferências intergovernamentais e da 

ampliação da base de incidência do ICMS, mediante a inclusão dos antigos impostos 

únicos, bem como a supressão da competência da União em conceder isenção de impostos 

estaduais e municipais, refletindo o momento político de desconcentração do poder central. 

Com tais mudanças, a Constituição de 1988 possibilitou a descentralização do 

federalismo fiscal brasileiro, que já vinha ocorrendo desde o início da década de 80, como 

uma reação à centralização estabelecida pela reforma de 1966, realizada para atender ao 

regime militar implantado na ocasião. 

A União, com a perda de receita dos impostos únicos sobre energia, transportes, 

minerais, comunicações e combustíveis, que foram transferidos para os Estados sem as 

conseqüentes transferências dos encargos, criou novos tributos e elevou alíquotas dos 

existentes, principalmente daqueles não sujeitos à partilha com os Estados e municípios. 
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Assim, mais tributos cumulativos foram introduzidos no sistema tributário, na forma de 

contribuições sociais. Exemplos são a criação da Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido em 1989, o aumento da alíquota da COFINS de 0,5% para 3% e a criação do 

Imposto Provisório Sobre Movimentações Financeiras em 1993, que vigorou até 1994, 

sendo recriado em 1996 como contribuição social. 

O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICM) passou a denominar-se 

Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), tendo 

sido incorporadas as seguintes bases de tributação: 

 

a) os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, anteriormente de 

competência federal, mantidos para os municípios os de natureza 

estritamente municipal; 

b) os serviços de comunicações, de competência anterior da União, também 

mantidos para os municípios os exclusivamente municipais; 

c) as operações com combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes, energia 

elétrica e minerais, anteriormente sujeitos aos impostos únicos da União. 

O Quadro 2 apresenta a distribuição da competência tributária dos poderes 

tributantes após a Constituição de 1988, quando foram incorporadas diversas contribuições 

sociais com o objetivo de recompor a finanças da União. 
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QUADR 2  
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA POR CATEGORIA E PODER TRIBUTANTE 

CATEGORIA GOVERNO IMPOSTOS OU CONTRIBUIÇÃO 

Comércio Exterior União 
Imposto sobre Importação – II 

Imposto sobre Exportação - IE 

 União 
Imposto sobre a Renda - IR 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 

Patrimônio e Renda Estados 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD 

 Municípios Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 

  Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 

rodução e 
União 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

Imposto sobre Operações Financeiras - IOF 

Circulação Estados Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 

Municípios Imposto sobre Serviços - ISS 

Contribuições Sociais1 

 

 

União 

Sobre a Folha de Pagamentos - INSS 

Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 

Para o Programa de Integração Social - PIS 

Para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 

Sobre Movimentação Financeira - CPMF 

Sobre o Lucro Líquido - CSLL 

Estados e Municípios Sobre salários para custeio da previdência de seus funcionários 

Fonte: Constituição Federal de 1988 

 

1 As contribuições sociais, que são receitas vinculadas à área de Seguridade Social (Previdência, Saúde e 

Assistência Social), podem ter três bases de cálculo: folha de pagamentos, lucro ou faturamento.  

 

Outras novidades implantadas pela Constituição com relação ao ICMS foram: 

 

1 - Seletividade 
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A possibilidade de uso de uma maior tributação das mercadorias e serviços não 

considerados essenciais (supérfluos) taxados com uma alíquota superior à normalmente 

utilizada nas operações internas, e menor tributação para produtos e serviços de primeira 

necessidade (cesta básica). 

 

2 - Alíquota 

 

Supressão da competência do Senado Federal em fixar a alíquota máxima nas 

operações e prestações internas, ampliando assim a autonomia dos Estados em fixarem suas 

alíquotas internas por meio de lei ordinária. Em contrapartida, foi ampliada a competência 

do Senado em estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de 

iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros, bem como as 

alíquotas máximas nas operações internas para resolver conflito específico que envolve 

interesse dos Estados. 

Criação do chamado “diferencial de alíquotas”, ao estabelecer que, nas 

operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado noutro 

Estado, aplica-se a alíquota interestadual quando o adquirente for contribuinte do ICMS, 

cabendo ao Estado destinatário a cobrança da diferença entre a alíquota interna e  a 

interestadual, o que permitiu uma redistribuição de rendas dos Estados produtores para os 

Estados consumidores. 

 

3 - Benefícios Fiscais 

 

Estabelecimento da necessidade de lei específica federal, estadual ou municipal 

para a concessão de benefícios fiscais relativos a tributos de cada ente tributante, 

ressalvando-se, quanto ao ICMS, a regra especial, e m que lei complementar regulamentará 

a forma como, a partir de deliberação dos Estados, isenções, incentivos e benefícios fiscais 

serão concedidos e revogados. 



 

 

28

Outras mudanças significativas no ICMS foram realizadas pela Lei 

Complementar 87/96, com o objetivo de aumentar a competitividade dos produtos 

nacionais no comércio internacional, tendo sido introduzidas as seguintes alterações: 

 

a) desoneração do imposto nas remessas para o exterior de produtos 

industrializados, semi-elaborados e primários, aumentando assim a 

competitividade dos produtos exportáveis; 

b) extensão a todas as atividades, industrial, comercial ou prestacional, de 

créditos fiscais relativos ao consumo de energia elétrica, utilização de 

serviços de comunicação e aquisição de bens do ativo fixo; 

c) permissão para transferência de crédito acumulado em função das 

exportações a outros estabelecimentos localizados no Estado. 

 

 

2.5 CARGA TRIBUTÁRIA 
 

 

Ao se fazer um breve histórico da carga tributária no Brasil vemos que ela 

evolui geralmente com crescimento lento, sendo que em alguns poucos anos ocorreram 

pequenos decréscimos e, em outros, pequenos acréscimos. Segundo dados do (quadro 5), 

em 1947, período em que começou o registro sistemático das contas nacionais no Brasil, a 

carga tributária era de 13,8% do PIB, mantendo-se entre 14,5% e 18,7% nos anos 50. Já a 

década de 60 foi marcada por flutuações, no início, com diminuição do percentual, 

voltando à casa dos 15% e, posteriormente, apresentando crescimento até o patamar de 

25% no final da década. Estas flutuações se devem, por um lado, à crise constitucional que 

culminou com o golpe militar e, por outro, aos avanços apresentados pela Reforma 

Tributária de 1966. A década de 70 apresentou um percentual estável na casa dos 25% , 

enquanto a década de 80 apresentou uma carga tributária média de 24,8%, com uma 

variação de 2,5 pontos percentuais para mais e para menos. 

Já a década de 90 apresentou variações substanciais, a começar pelo ano de 

1990 com um percentual de 28,78% do PIB, sendo esta a maior carga tributária registrada 
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no Brasil até aquela data. Este crescimento teve como fundamento principal a implantação 

do Plano Collor, que reduziu os índices inflacionários, fazendo com que as perdas 

decorrentes entre o intervalo das vendas e o pagamento dos tributos corroesse menos os 

valores arrecadados, bem como a política de incentivos para pagamento com cruzados 

retidos no Banco Central, gerando incentivos aos pagamentos. Sulamis Dain, no livro 

Federalismo no Brasil, ao abordar esta grande variação, cita a importância das principais 

medidas adotadas neste período, entre elas o fim do anonimato, inclusive dos títulos ao 

portador, e o corte nos incentivos dos imposto sobre a renda, produtos industrializados e 

importação.  

Segundo Dain (1995, p. 49), “a explicação para essa elevação da receita 

tributaria de 6% do PIB, num ano de queda de quase 4% do PIB, reside no fato de a 

arrecadação estar apoiada na incidência sobre estoques financeiros, na captação da 

atividade informal e na utilização de dinheiro retido pelas autoridades monetárias, sendo 

pouco afetada pela dramática redução nos fluxos monetários e financeiros, nos meses 

seguintes ao plano”. 

No entanto é de se observar que já no ano seguinte, 1991, a carga tributária 

voltou a cair, permanecendo na casa dos 25% por três anos consecutivos, sendo que, a 

partir de 1994, com a implantação do Plano Real ela volta a se estabilizar na casa dos 28% 

e 29%, chegando a marca maior em 1999, quando foi atingida a maior carga tributária de 

todos os tempos, 32,99% do PIB.  

Tomando como base conceitos e classificações já elaborados no capítulo sobre 

Sistemas Tributários, faremos uma análise da distribuição da carga tributária entre o 

período de 1995 a 1999. 

Ao analisarmos a participação de cada ente da federação, tanto com relação à 

participação na Carga Tributária Bruta (CTB) quanto à participação no PIB, podemos 

observar que, durante o período de 1995 a 1999, pouca variação foi observada. O ente 

governamental que mais apresentou variação na sua participação no PIB foi a União, 

apresentando um crescimento de 10,32%, enquanto os Estados e municípios apresentaram 

decréscimo de 0,39% e 9,09%, respectivamente . 
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Quanto à participação individual de cada ente no total arrecadado, fica 

registrado que a União arrecadou entre 67,80% e 70,5%, os Estados arrecadaram entre 

25,52% e 27,65% e os municípios arrecadaram entre 1,20% e 1,32%. Esta distribuição 

demonstra o quanto está concentrada na União a arrecadação tributária no Brasil. 

 

QUADRO 3 ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, BRASIL, 1995 -1999 

U N I Ã O E S T A D O S M U N I C I P I O S 

 
ANO 

 
R$ MILHÕES  

 
% da CTB 

 
% PIB

 
R$ MILHÕES 

 
% da CTB 

 
% PIB 

 
R$ MILHÕES  

 
% da CTB 

 
% PIB 

1995 127. .553 68,06 19,38 51. 161 27,30 7,77 8. 689 4,64 1,32 

1996 148. .572 67,80 19,08 60. 447 27,65 7,76 9. 540 4,36 1,22 

1997 165. 337 68,60 19,08 65. 201 27,00 7,52 10. 449 4,33 1,21 

1998 186. 560 69,34 20,69 70. 995 26,38 7,87 11. 492 4,27 1,27 

1999 215. 915 70,50 21,38 78. 185 25,52 7,74 12. 157 3,97 1,20 

 Obs.: Quadro elaborado a partir dos dados da Secretaria da Receita Federal. 
 

Nos gráficos das páginas finais deste capítulo, obtidos a partir dos dados do 

quadro 4, podemos verificar que, no nosso sistema tributário, levando-se em consideração a 

classificação por bases de incidência, a carga tributária tem um grande peso concentrado na 

tributação de bens e serviços (tributação sobre o consumo), que apresenta, durante o 

período analisado, uma participação entre 46,26% e 48,99% da arrecadação geral de 

tributos. Vale aqui ressaltar que é nesta base de incidência que está focada a principal 

alteração da Reforma Tributária, com a fusão de cinco tributos deste grupo. 

Ao mesmo tempo, podemos verificar que tributamos pouco a renda, visto que a 

mesma apresenta participação de 18,25% a 20,25% enquanto a participação dos tributos 

sobre a propriedade apresenta apenas participação entre 2,73% a 3,07%. Um outro dado 

que fica claramente demonstrado é a grande participação dos tributos incidentes sobre o 

trabalho. Podemos observar que a participação deste variou entre 26,14% a 28,70%. 

Quanto a essas análises, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

no TEXTO PARA DISCUSSÃO N º 583, “Uma Análise da Carga Tributária no Brasil”, ao 
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fazer um comparação com outros países, disse que a elevada participação de tributos sobre 

bens e serviços parece ser uma tradição latino-americana citando como exemplo o Chile 

que apresenta 55% de participação e o México, com 68%. O estudo ainda observa que, em 

geral, nos países desenvolvidos este percentual situa-se entre 30% e 45%, sendo as 

exceções os Estados Unidos com 21%, Cingapura com 22%, Austrália com 24% e Japão 

com apenas 13%. No mesmo estudo, é citado que os países onde a renda da população é 

alta, a base de incidência sobre a renda apresenta percentuais elevados de participação do 

total dos tributos arrecadados. É neste contexto que se diz que a tributação no Brasil, 

diferentemente dos países desenvolvidos, tem como participação majoritária a incidência 

de tributos indiretos em detrimento daquela de tributos diretos.  

Um outro dado alarmante que demonstra como nosso sistema é nocivo à 

competitividade das empresas brasileiras no contexto internacional, é a participação dos 

tributos cumulativos incidentes sobre bens e serviços. Podemos observar que esta 

participação variou entre 13,96% a 18,94%, quando considerado em relação à receita total 

dos tributos. No entanto, ao analisarmos dentro da participação do grupo tributos sobre 

bens e serviços, verificamos que a sua participação situa-se entre 32,92% e 38,66%. Essa 

talvez seja a maior excrescência do sistema tributário brasileiro. Estes tributos cumulativos 

são representados quase exclusivamente por contribuições com o objetivo de financiar a 

Seguridade Social cuja receita, devido a natureza jurídica, fica integralmente com a União. 

Para termos uma idéia da importância deste tributo, podemos observar a variação ocorrida 

no ano de 1998/1999. Neste período, a carga tributária global saiu de 28,84%, em 1998, 

para 31,67% do PIB, em 1999. Tal fato se deu basicamente devido ao aumento da alíquota 

e à ampliação da base de cálculo da COFINS. Isto fez com que os valores arrecadados com 

esta contribuição saíssem de 18,745 bilhões para 32,184 bilhões, representando um 

aumento individual no total do aumento da carga tributária em 44,50%. Ou seja, do 

aumento da carga tributária de 1998/1999 em 9,81%, 36,12% deste aumento teve como 

conseqüência o aumento da arrecadação da COFINS. 

Ao separarmos individualmente os tributos, verificamos que, durante o período 

analisado, o ICMS é o tributo que tem mais representatividade no montante das receitas 

tributárias. A sua participação no total dos tributos arrecadados variou entre 22,17% e 

24,69% seguido pelas contribuições para previdência que ficou entre 16,83% e 19,54% e 
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do Imposto de Renda com variação entre 15,38% e 18,04%. Desta separação individual 

referente ao último ano analisado (1999), podemos fazer uma constatação de que, apesar do 

sistema tributário brasileiro ter mais de 50 tributos, a representação dos quatro maiores 

chega a 67,12%, e a dos seis maiores chega a 78,11% de todo o montante arrecadado. Isto 

nos mostra o quanto o nosso sistema tributário é distorcido e que há de fato espaço para 

simplificar o sistema sem comprometimento das receitas tributárias (ver gráficos ao final 

deste capítulo). 
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QUADRO 4 

PARTICIPAÇÃO DE CADA TRIBUTO NA RECEITA 
TRIBUTÁRIA TOTAL 

 

BASE DE INCIDÊNCIA 1995 1996 1997 1998 1999
TRIBUTOS SOBRE BENS E 

SERVIÇOS 48,29 47,31 48,57 46,26 48,99 

CUMULATIVOS 14,18 13,96 16,23 15,23 18,94 
 IOF 1,67 1,26 1,5 1,31 1,58 

 COFINS 7,63 7,61 7,29 6,57 10,08 
 PIS/PASEP 3,07 3,16 2,89 2,65 3,1 
IPMF/ CPMF 0,08 0 2,75 3,02 2,6 

 ISS 1,73 1,93 1,8 1,68 1,58 
VALOR AGREGADO/OUTROS 34,11 33,35 32,34 31,03 30,05 

 ICMS 24,57 24,69 23,7 22,63 22,17 
 IPI 6,99 6,78 6,61 5,98 5,31 

 I.IMPORT 2,55 1,88 2,03 2,42 2,57 
TRIBUTOS SOBRE 

PROPRIEDADE 2,77 2,96 3,07 3,05 2,73 

IPTU 1,44 1,49 1,44 1,32 1,19 
IPVA 1,28 1,38 1,53 1,65 1,46 
ITR 0,05 0,09 0,1 0,08 0,08 

TRIBUTOS SOBRE A RENDA 19,12 18,8 18,25 20,17 20,25 

 I.RENDA 16,2 16,05 15,38 17,74 18,04 
PESSOAS FÍSICAS 1,08 1,05 1,05 1,05 1,01 

PESSOAS JURÍDICAS 4,71 5,52 4,86 4,48 4,19 
RETIDO NA FONTE 10,41 9,48 9,47 12,21 12,84 

 CSLL 2,92 2,75 2,87 2,43 2,21 
TRIBUTOS SOBRE O 

TRABALHO 27,53 28,7 27,97 28,47 26,14 
 CONTRIBUIÇÃO P/ FGTS 5,09 5,17 5,14 6,24 5,68 

 CONTRIBUIÇÃO P/ 
SALÁRIO/EDUCAÇÃO 1,24 1,23 1,1 0,91 0,73 

 CONTRIBUIÇÕES 
ECONÔMICAS 0,44 0,39 0,36 0,35 0,41 

SISTEMA S (2) 1,04 0,95 1,05 0,91 1,08 
 CONTRIB.P/ PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 18,31 19,54 19,04 18,83 16,83 

 CONTRIB. SEG. SERVIDOR 
PÚBLICO 1,09 1,14 1,03 0,92 1,03 

 OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS 
(1) 0,32 0,28 0,25 0,31 0,38 

 DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS 2,29 2,23 2,14 2,05 1,89 
 
(1) INCLUI: CONT. S/A RECEITA DOS CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS; CONT.P/ CUSTEIO DE 
PENS. MILITARES; CONTRIB.FUNDESP FUNPEN E OUTRAS. 
(2)CONTRIBUIÇÃO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SENAR, SENAI, SESI, SENAC, SESC, INCRA, 
SDR, 
SEST, SENAT, SEBRAE, DPS. 
3)INCLUI IVVC E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA. 
4) AS CONT. PARA A PREVID. SOCIAL INCLUEM AS CONT. PREV. ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 

Fonte.: Secretaria da Receita Federal. 
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QUADRO 5 ARGA TRIBUTÁRIA GLOBAL- 1947 À 1999 EM % DO PIB 

 
ANO CARGA ANO CARGA 

1947 13,84 1974 25,05 

1948 14,03 1975 25,22 

1949 14,39 1976 25,14 

1950 14,42 1977 25,55 

1951 15,74 1978 25,7 

1952 15,41 1979 24,66 

1953 15,2 1980 24,52 

1954 15,82 1981 25,25 

1955 15,05 1982 26,34 

1956 16,42 1983 26,97 

1957 16,66 1984 24,34 

1958 18,7 1985 24,06 

1959 17,86 1986 26,19 

1960 17,41 1987 23,77 

1961 16,38 1988 22,43 

1962 15,76 1989 24,13 

1963 16,05 1990 28,78 

1964 17,02 1991 24,61 

1965 18,99 1992 25,38 

1966 20,95 1993 25,09 

1967 20,47 1994 28,61 

1968 23,29 1995 28,47 

1969 24,87 1996 28,06 

1970 25,98 1997 27,81 

1971 25,26 1998 29,84 

1972 26,01 1999 31,67 

1973 25,05     
 
FONTE : IBGE CONTAS NACIONAIS DO BRASIL. A PARTIR DE 1980, FOI UTILIZADA A 
METODOLOGIA DAS CONTAS NACIONAIS (ANTIGO SISTEMA), COM AJUSTES DOS VALORES 
EXTRAÍDOS DOS BALANÇOS CONTÁBEIS, ESPECIALMENTE PREVIDÊNCIA (FEF). ENTRE 1990 
E 1998, OS DADOS FORAM OBTIDOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
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GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA AL 



CAPÍTULO 3 SISTEMAS TRIBUTÁRIOS 

 

 

3.1 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

 

Sistema Tributário Nacional, conforme definição de Luiz Emygdio F. da Rosa 

em seu livro Manual de Direito Financeiro & Direito Tributário (2000, p. 225), “é o 

conjunto de tributos vigentes em um país em determinada época, e das regras jurídicas que 

os disciplinam”. Esta regra jurídica no nosso sistema tributário é composta pelas leis 

complementares, resoluções do senado federal e nos limites das respectivas competências 

as leis federais, as constituições e leis estaduais e as leis municipais. Este é o arcabouço 

jurídico que podemos observar no Código Tributário Nacional. 

O Sistema Tributário deve estar devidamente sintonizado com as necessidades das 

sociedades, podendo ser flexibilizado levando sempre em consideração a conjuntura 

econômica e social de cada país. Edilberto Carlos P. Lima, no texto “Reforma Tributária no 

Brasil: entre o ideal e o possível”, publicado pelo IPEA em 1999 (p. 7) descreve o que 

Adam Smith, no seu livro Riqueza das Nações, publicado em 1776, citou como sendo as 

cinco características que os sistemas tributários deveriam respeitar : 

 

a) a capacidade contributiva dos cidadãos; 

b) regras para a fixação dos impostos, evitando-se arbitrariedades;  

c ) facilidade para os contribuintes; 

d ) baixo custo do sistema arrecadador; 

e ) a eficiência econômica;  

 

Ao observarmos o sistema tributário brasileiro, observamos que ele se 

apresenta como um sistema pesado, complexo, com as mais diversas espécies tributárias 
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apresentando varias brechas que permitem aos contribuintes mais organizados e com mais 

recursos poder dispor de instrumentos de planejamento tributário com o intuito de pagar 

menos tributos, além de ser composto por várias legislações diferentes mesmo tratando-se 

de um único tributo, como no caso do ICMS para o qual cada Estado possui sua legislação. 

Há também uma estrutura fazendária dispendiosa devido aos diversos Fiscos sejam 

federais, estaduais e municipais. Esses são alguns dos principais motivos que tornam 

urgente a Reforma Tributária . 

O Sistema Tributário Nacional compõe-se não só do elenco dos tributos, mas 

também da sua forma de distribuição entre os entes tributários, delimitando os percentuais 

de participação de cada esfera de governo na repartição das receitas tributárias. No Brasil, o 

sistema tributário utiliza como base para tributação o consumo, a renda, a propriedade e o 

trabalho. 

Das diversas classificações que têm os tributos que compõem o atual sistema 

tributário, podemos citar como principais:  

- Competência Tributária, que determina qual o ente de governo – federal, 

estadual ou municipal que tem competência para legislar e administrar cada 

tributo; 

 - Base de Incidência, em que se caracteriza a tributação sobre o consumo, a 

renda, a propriedade e o trabalho. 

Quanto aos objetivos, os tributos se classificam em de interesses fiscais ou 

extrafiscais. Os tributos com objetivos fiscais se caracterizam pelo sentido arrecadatório, 

enquanto os extrafiscais se caracterizam por outros objetivos como, por exemplo, serem 

utilizados como instrumento de política econômica. 

Quanto à forma de incidência, são classificados em diretos ou indiretos. São 

chamados de tributos diretos aqueles que incidem diretamente na renda ou na propriedade, 

enquanto os indiretos incidem nos produtos. 

Há, na literatura a respeito do assunto, correntes que defendem bases de um 

sistema ancorados em impostos sobre a renda, incidindo de forma proporciona, e outros 

que defendem uma forma progressiva de incidência. No entanto, quanto à forma de 

incidência há uma forte preferência pelos impostos diretos em contrapartida aos impostos 
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indiretos. Ao se observar inclusive a forma de incidência nos países, verificamos que os 

tributos diretos são mais fortes e têm maior representatividade nos países desenvolvidos, 

enquanto os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento se caracterizam pela tributação 

indireta. Estas formas de classificação estão intimamente ligadas e enquanto os impostos 

indiretos estão vinculados aos impostos sobre o consumo, os impostos diretos estão ligados 

aos impostos sobre a renda e a propriedade.  

Seguindo-se a classificação acima, segue um quadro resumo do atual sistema 

tributário nacional no Brasil:  

 

QUADRO 6 RESUMO DO ATUAL SISTEMA TRIBUTÁRIO NO BRASIL 
 
IMPOSTOS COMPETÊNCIA BASE DE INCIDÊNCIA OBJETIVO FORMA DE 

INCIDÊNCIA 
IPI Federal Consumo Fiscal Indireta 
I.RENDA Federal Renda Fiscal Direta 
COFISN Federal Consumo  Fiscal Indireta 
PIS Federal Consumo  Fiscal Indireta 
CSLL Federal Renda Fiscal Direta  
IOF Federal Consumo  Extra 

Fiscal 
Direta 

CPMF Federal Consumo  Fiscal Direta 
I.I Federal Consumo  Extra fiscal Indireta 
ITR Federal Propriedade Extra 

Fiscal 
Direta 

I.E Federal Consumo  Extra 
Fiscal 

Indireta 

ICMS Estadual Consumo Fiscal Indireta 
IPVA Estadual Propriedade Fiscal Direta 
ITCMD Estadual Renda Fiscal Direta 
ISS Municipal Consumo Fiscal Indireta 
IPTU Municipal Propriedade Fiscal Direta 
ITBI Municipal Propriedade Fiscal Direta 
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3.2 SISTEMAS TRIBUTÁRIOS NOS PAÍSES DO PRIMEIRO MUNDO 

 

 

Esta breve análise sobre os sistemas tributários dos países mais desenvolvidos 

do sistema capitalista nos serve para apontar as tendências internacionais sobre a 

tributação, pois, indo além das fronteiras nacionais, podemos melhorar a nossa visão 

crítica, possibilitando o aproveitamento do que há de melhor em outros países, e opinar 

sobre a possibilidade de adaptação desses sistemas à nossa realidade. Como o objetivo do 

nosso trabalho restringe-se às questões relativas ao Imposto Sobre o Valor Agregado, 

procuramos abordar o sistema tributário desses países, dando primazia sobre as que 

envolvem este imposto. 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

Os Estados Unidos da América formam uma estrutura federativa que talvez seja 

a mais autêntica e original do mundo, pois no processo de Independência as 13 colônias se 

reuniram para formar um Estado, ao contrário do Brasil, que inicialmente era um Estado 

Unitário e, depois, se desmembrou formando uma Federação. Daí, o governo federal dos 

Estados Unidos sempre exerceu o poder preponderantemente sobre a política externa e de 

defesa, havendo pouca intromissão nos assuntos internos dos Estados.  

Em relação ao sistema tributário, não poderia ser diferente. Os Estados 

possuem ampla autonomia sobre seus sistemas de tributação, uma vez que podem instituir 

impostos que até já existem na esfera federal. Os impostos incidem basicamente sobre três 

fatores: renda, consumo e propriedade. A principal receita do Governo Federal é obtida da 

tributação sobre a renda de pessoas físicas e jurídicas e de contribuições sociais. O Governo 

Federal tributa, ainda, o imposto sobre as transferências intervivos e causa mortis. 

Os Estados, que também podem instituir tributação sobre a renda, tem nesse 

imposto uma das principais fontes de receita e apenas cinco Estados não tributam a renda. 

Em alguns, o imposto de renda ultrapassa 50% das receitas. A segunda mais importante 

fonte de receita dos Estados é o IVV – Imposto sobre Vendas a Varejo (não existe imposto 
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sobre valor agregado nos Estados Unidos), sendo que a alíquota mais alta praticada nos 

Estados Unidos é de 7% e a mais baixa, de 3%. Há impostos seletivos sobre produtos como 

bebidas alcoólicas, cigarros e combustíveis que são cobrados tanto pelos Estados como pela 

União, e os municípios têm como principal fonte de receitas, o imposto sobre a propriedade 

(imóveis e automóveis). 

Enfim, podemos notar que a principal característica do Sistema Tributário dos 

Estados Unidos é o fato de que a mesma base de tributação tanto pode servir para a União, 

como para os estados, a exemplo do Imposto de Renda e dos Impostos Seletivos, e que não 

existe imposto sobre valor agregado. 

 

JAPÃO 

 

No Japão, existe uma dependência muito grande das províncias e municípios 

em relação ao governo central, que centraliza a arrecadação. As receitas das localidades são 

repassadas por meio de subvenções, com um critério de equalização, que leva em conta a 

capacidade de arrecadação e as necessidades de gastos, que servem como referencial para a 

distribuição de recursos. É levada em consideração, para efeitos de equalização, o tamanho 

da população, área geográfica, nível de urbanização, custo dos serviços, nível de 

industrialização. Devemos levar em consideração que o governo central assume, quase 

integralmente, os gastos com educação e saúde, e que os gastos militares são irrisórios, pois 

o Japão, derrotado na Segunda Grande Guerra, sofreu severas limitações quanto à 

manutenção de forças armadas regulares, o que contribui para uma elevada qualidade dos 

serviços públicos. 

O imposto sobre consumo, no Japão, é similar ao IVA adotado na Europa, 

sendo introduzido, nos moldes atuais, no ano de 1989. A base de incidência está nas vendas 

de mercadorias e serviços e sobre as importações. Existe, ainda, um imposto seletivo sobre 

a venda de bebidas alcoólicas. As alíquotas são fixadas “ por dentro”, como no ICMS 

brasileiro,e desde abril de 1997, a alíquota básica é de 5%, quando até então, era de 3%.  
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GRÃ-BRETANHA 

 

Apesar de ser uma comunidade constituída por vários países (Escócia, País de 

Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra), o Reino Unido possui um sistema tributário 

centralizado. Os governos locais têm competência tributária apenas sobre o imposto 

relativo à propriedade. 

O IVA no Reino Unido tem uma sistemática idêntica ao ICMS, ou seja, ocorre 

tributação em cada estágio da produção e comercialização, permitindo-se o crédito pelo 

imposto pago, na etapa seguinte, e as alíquotas são fixadas “por dentro”, e alíquota padrão 

é de 17,5%, sendo que produtos alimentícios tem alíquota zero, e combustíveis e energia 

possuem alíquota reduzida de 8%.  

As receitas mais significativas são provenientes do imposto sobre a renda e as 

contribuições sociais, que correspondem a um pouco mais de 50% do total. O IVA 

participa com aproximadamente 17% da receita, tomando-se por base o ano de 1997, de 

acordo com as fontes de receita tributária do Reino Unido (Financial Statement e Budget 

Report). 

Havendo centralização os governos locais têm suas necessidades atendidas, 

através de subvenções, assim como no Japão. Apenas 20% das despesas locais são 

atendidas com receitas próprias, e os governos locais tem autonomia apenas sobre imposto 

relativo à propriedade. As despesas restantes são providas com subvenções do governo 

central que, por sua vez, exerce rígido controle sobre os gastos locais (no Japão, como já 

vimos, também existe um rigoroso controle sobre as despesas locais). As subvenções são 

concedidas por meio de acordos entre os governos dos países (e suas localidades) que 

integram o Reino Unido. 

 

ALEMANHA 
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Politicamente, a República Federal da Alemanha, tem um sistema parecido com 

o nosso, pois é uma Federação, constituída de dezesseis Estados. Não se trata, então, de um 

Estado Unitário. 

O Sistema Tributário Alemão possui uma legislação unificada em todo o 

território. Há um princípio de cooperação mútua entre os diversos Estados e os municípios, 

que fazem uma partilha da arrecadação entre si e a União. Há um princípio constitucional 

que obriga os encargos tributários a serem uniformes em todo o País, e apenas uma 

pequena autonomia fiscal é concedida aos municípios, em relação às alíquotas.  

O IVA na Alemanha é um imposto que incide sobre a venda de bens e serviços 

e sobre a importação de bens. A alíquota básica é de 15%, mas há uma alíquota reduzida de 

7% sobre bens e serviços de primeira necessidade, como alimentos, transporte a curta 

distância. O IVA alemão integra a sua própria base de cálculo, assim como o ICMS no 

Brasil, ou seja, a alíquota é fixada “por dentro”.  

O IVA é a segunda principal fonte de receitas, atrás do imposto sobre a renda, e 

a sua arrecadação é divida em 50% para a União e 50% para os Estados. Além do IVA, o 

imposto sobre a renda e sobre a folha de pagamentos são divididos entre o governo central, 

estados e municípios. Os impostos de arrecadação exclusiva dos entes governamentais, ou 

seja, aqueles que não são partilhados, representam apenas 29% da receita global.  

Para concluir este capítulo, gostaríamos ainda de comentar que, à exceção dos 

Estados Unidos da América, os sistemas tributários dos países de capitalismo avançado 

adotam o IVA como forma de tributação indireta do consumo, cujas características 

principais são: incidência sobre as diversas etapas de produção e comercialização 

(plurifásico), não-incidência sobre bens de capital, desoneração das exportações, e a 

cobrança do imposto obedecendo ao princípio do destino. Há, ainda, a tributação sobre 

produtos específicos, o chamado imposto seletivo ou excise tax, como é conhecido o termo 

em inglês. 

Em relação às alíquotas, estranhamos o fato de serem aplicadas na modalidade 

“por dentro”, ou seja, o imposto integra a sua própria base de cálculo, o que contraria 

princípios éticos, pois a alíquota efetiva se torna maior que a nominal, como veremos 

adiante no capítulo sobre o IVA no Brasil, mas em compensação são alíquotas inferiores às 
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praticadas em nosso país. Acreditamos que a alíquota “por dentro” talvez seja adotada, 

nestes países, em função do que poderíamos chamar de “ boa técnica tributária’, para 

efeitos de controle e administração da arrecadação. 

Chama a atenção o fato de que, nestes países, o imposto sobre o consumo não é 

a principal fonte de receitas, quando muito, é a segunda fonte mais importante. 

Normalmente, a tributação sobre o consumo é inferior à arrecadação sobre a renda e à das 

contribuições sociais, e, à exceção dos Estados Unidos, há forte centralização da 

arrecadação, que é repassada aos estados e municípios, sob rigoroso controle dos gastos 

públicos, como é o caso do Japão, Reino Unido e Alemanha. 



CAPÍTULO 4 – O IVA E A REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

 

4.1 O QUE É O IVA 

 

 

Diante do propósito do nosso trabalho, chegou a hora de perguntar – O que é o 

IVA? É imprescindível a sua existência? Não poderíamos realizar uma tributação sobre o 

consumo sem prescindir de uma legislação que agregue um imposto que permita um 

sistema de créditos fiscais, que se torna indubitavelmente um facilitador aos sonegadores? 

Em tempos passados, isto já foi feito, mas à medida que o desenvolvimento 

industrial foi fragmentando as etapas de produção, que reuniam, em um produto final, 

partes produzidas em diferentes unidades fabris, o efeito cumulativo do imposto (a 

cobrança consecutiva, sem o abatimento do imposto já pago na fase anterior) fazia com que 

o valor da matéria-prima, embalagens etc., adquiridas nas sucessivas fases de produção já 

com o imposto incluído, fosse agregado ao produto final e novamente tributado, ocorrendo 

uma distorção sobre os preços, que tornava inviável o funcionamento do sistema 

econômico. Na prática, para fugir aos preços finais inviáveis, as empresas eram obrigadas a 

se integrarem, havendo concentração de indústrias e, ao mesmo tempo, as unidades fabris 

tinham que fazer o papel do mercado atacadista, para evitar o efeito cascata dessa forma de 

tributação. Ou seja, o princípio da não-cumulatividade (fundamento básico do IVA) é 

fundamental para o bom desempenho de uma economia moderna e complexa como a do 

momento atual. 

Já em meados dos anos 30, a França percebeu a inviabilidade de um imposto 

desta natureza e implantou a taxe sur valeur ajoutée (taxa sobre valor agregado), ou seja, 

passou-se a tributar cada etapa do processo de produção e de distribuição, possibilitando ao 

industrial, ou distribuidor, creditar-se do imposto já pago e debitar-se do valor de saída, 

diminuindo-o do crédito, para finalmente obter o valor final a recolher, de forma que a 

tributação incidisse apenas sobre o valor incorporado, adicionado ou agregado ao produto. 

Daí nasceu o IVA, uma tributação indireta sobre o consumo e que possui o mérito de evitar 
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o efeito “cascata”, ou seja , acumular repetidas vezes a incidência do imposto, quantas 

vezes acontecesse a sua circulação, provocando graves distorções nos preços. Sabe-se que 

o imposto sobre o valor adicionado pode ser cobrado de três maneiras:  

 

1) De forma monofásica, em único estágio, com incidência na etapa final de 

comercialização (varejo), como é feito nos Estados Unidos, e é conhecido como Imposto 

Sobre Vendas a Varejo. Isso pressupõe a desoneração do processo produtivo, e a tributação 

é feita apenas na ponta, no momento do consumo. Sendo o Imposto de Renda a principal 

fonte de receita nos EUA, com tributação elevada, o imposto sobre consumo assume 

importância secundária. O IVV americano é, porém, uma forma rara de tributação, e apesar 

de estar baseado no valor adicionado, vez que atinge a última etapa de comercialização, 

com toda a agregação de valor, desde a etapa inicial de produção até o momento da venda, 

esta forma de tributação indireta sobre o consumo não é conhecido como IVA nos meios 

acadêmicos, sendo esta denominação aplicada comumente à forma adotada na União 

Européia e nos países do Mercosul . 

 

2) De forma monofásica, em único estágio, com incidência na etapa inicial de 

comercialização, antecipando-se a cobrança do tributo, mediante aplicação de uma MVA( 

Margem de Valor Agregado), que é o lucro presumido nas etapas seguintes de 

comercialização. Esta modalidade é empregada no Brasil, a que chamamos de substituição 

tributária, e é aplicada em setores onde existem poucos fabricantes ou distribuidores e uma 

quantidade gigantesca de varejistas, de forma a facilitar a arrecadação e dificultar a 

sonegação. O único entrave a este método é que, uma vez que o preço final efetivo seja 

menor que o estipulado na antecipação, o contribuinte teria o direito de pedir restituição do 

imposto retido a maior.  

 

3) De forma plurifásica, em vários estágios, abrangendo todas as fases de 

produção e comercialização, deduzindo-se o imposto pago na etapa anterior, do imposto da 

etapa subseqüente, de forma que, ao se chegar ao consumidor final, o imposto recolhido 
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seja equivalente à aplicação da alíquota sobre o preço final. Este é o IVA em sua forma 

ortodoxa. 

Aplicando-se qualquer uma das formas acima descritas, o resultado não se 

altera, uma vez que não ocorre efeito ”cascata”, apenas há um elemento complicador no 

caso da substituição tributária, se houver venda com preço inferior ao presumido, o que 

implicaria justa devolução do tributo pago a maior e, se houver venda com preço superior, 

haveria perda na arrecadação. A diferença entre aplicar este ou aquele método está na 

eficiência da arrecadação e fiscalização do pagamento do tributo. 

 

 

4.2 O IVA NOS PAÍSES DO MERCOSUL 
 

 

ARGENTINA 

 

A República Argentina é uma federação composta de três níveis de 

administração governamental – União, Províncias e Municípios –, semelhante, portanto, à 

estrutura geopolítica do Brasil. O IVA foi introduzido em 1973, mas só vigorou a partir de 

1975, sofrendo sucessivas modificações até a atualidade.  

O campo de incidência do IVA argentino alcança as vendas de bens móveis, as 

obras, locações e prestações de serviços determinadas em lei e as importações em caráter 

definitivo de bens móveis. Há uma série de hipóteses de não incidência, tais como livros, 

diários, revistas etc. Não há também incidência nos casos de locações de coisas móveis 

destinadas à produção ou prestação de serviços, obras sociais, assistência médica, 

transporte nacional e internacional de cargas e passageiros. Em seu aspecto espacial, O 

IVA argentino adota o critério europeu, o do destino, como o local onde se dá a venda, a 

realização da obra ou a prestação do serviço. 

A seguir, estão relacionadas as demais características do Imposto Sobre o Valor 

Agregado no território argentino: : 
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- é indireto (a responsabilidade do recolhimento não recai sobre o contribuinte 

de fato, o consumidor, e, sim, sobre os fabricantes e distribuidores); 

- é plurifásico e não cumulativo; 

- é real (não leva em conta o poder aquisitivo do consumidor final); 

- é de fácil controle; 

- não possui efeito cascata, sendo não-cumulativo; 

- é de competência do Estado federal; 

- as exportações são desoneradas do IVA e as importações são tributadas; 

- utiliza-se o cálculo “por dentro” na aplicação da alíquota, ou seja, o imposto 

integra sua própria base de cálculo; 

- parte do montante arrecadado é repassado às províncias.  

 

A alíquota básica de 18% foi elevada em 01/04/1996 para 21%, mas, para o 

fornecimento de gás, energia elétrica, águas reguladas por medidor, serviços de 

telecomunicações, a alíquota se eleva a 27%. As receitas desse imposto são distribuídas 

entre a União e as Províncias com percentuais estabelecidos em um acordo chamado de 

Regime de Co-participação Tributária. Há os impostos seletivos, chamados impostos sobre 

consumo específico, incidentes sobre tabaco, bebidas alcoólicas, cervejas, veículos, 

aparelhos eletrônicos e sobre seguros, cuja alíquota predominante é de 20%, exceto 

veículos (10%) e seguros (8,5%). 

 

PARAGUAI 

 

O Paraguai, ao contrário do Brasil e da Argentina, é um Estado Unitário, não 

existindo estados ou províncias, apenas municípios. Dessa forma, o Paraguai só tem 

impostos chamados nacionais (não falamos em Impostos Federais, porque não há uma 

Federação) e municipais. 
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O IVA no Paraguai foi introduzido, da maneira como hoje conhecemos, a partir 

de 1991 e incide sobre toda operação de venda ou importação de produtos ou prestação de 

serviços.  

Não há incidência sobre produtos agropecuários em estado natural, bens 

imóveis, bilhetes de loterias, combustíveis derivados de petróleo, bens hereditários, livros, 

revistas e periódicos, bens de membros de corpo diplomático, assim como as exportações e 

os bens móveis de aplicação direta no ciclo produtivo industrial ou agropecuário. Há uma 

pequena tributação de 2% sobre a comercialização de gado bovino, sendo o preço (base de 

cálculo) estipulado em pauta para evitar subfaturamento nas vendas. 

É também um imposto plurifásico e não cumulativo, alcançando apenas cada 

valor agregado no processo de produção e comercialização. A Constituição proíbe 

expressamente a cumulatividade, devendo ser aplicado o sistema de créditos e débitos 

fiscais, apurando-se o saldo mensalmente. 

Com relação à alíquota básica, inicialmente era de 8%, mas foi elevada para 

10%, a menor entre os países do Mercosul, mas produtos importados (eletrônicos, uísque e 

perfumaria) são taxados a 20%. Há um imposto seletivo sobre consumo que incide sobre a 

comercialização de certas mercadorias tidas como supérfluas, mas o que chama a atenção é 

o fato de o imposto sobre cigarros (6%) ser menor que o de água mineral (7%) e cervejas 

(8%). Já a alíquota de combustíveis chega a 50% e a gasolina comum a 45%. 

O IVA no Paraguai assemelha-se em quase todos os aspectos ao da Argentina, 

inclusive no aspecto constitucional, uma vez que, em ambas as Constituições, não há um 

capítulo destinado especificamente ao sistema tributário, e, sim, a defesa de princípios 

tributários, tais como o da irretroatividade, o da vedação ao confisco e o da capacidade 

contributiva. No mais, o sistema tributário nos dois países é regulado pela legislação 

ordinária. 

 

URUGUAI 
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O IVA surgiu no Uruguai em 1967, com o nome de Imposto Sobre Vendas e 

Serviços e foi reestruturado, assumindo as feições atuais, em 1972, respondendo por 50% 

das receitas tributárias, seguido por um imposto denominado Imposto Específico Interno 

(IMESI), com 24% de participação na receita.O IMESI é um imposto indireto, seletivo, que 

incide sobre produtos considerados supérfluos, como bebidas e cigarros. 

O campo de incidência abrange a circulação de bens em geral, entendendo-se 

por bem tudo aquilo que tem valor e pode ser objeto de propriedade, não importando se é 

um bem corpóreo ou não, e, para efeito de ocorrência do fato gerador, sua circulação tanto 

pode ser física como jurídica, contanto que seja a título oneroso. A incidência do IVA 

Uruguaio alcança também a prestação de serviços, que é definida como sendo qualquer 

negócio oneroso que não constitua circulação de bens e que resulte aos contratantes 

vantagens e proveitos recíprocos, inclusive os serviços pessoais realizados de forma 

independente, desde que realizados a título oneroso, havendo isenção em relação aos 

serviços de natureza cultural, bem como a circulação de diários, revistas, livros e folhetos 

de qualquer natureza, exceto os de conteúdo pornográfico. As importações são taxadas 

amplamente, com vistas a proteger a indústria uruguaia, enquanto as exportações são 

desoneradas do IVA, assim como a circulação de produtos agropecuários em estado 

natural. 

O IVA Uruguaio é plurifásico, não cumulativo e apresenta características 

idênticas ao nosso ICMS, com o sistema de débitos e créditos, repercutindo o imposto, 

apenas sobre o valor agregado em cada fase da comercialização ou produção. Por ser o 

Uruguai um Estado Unitário, dividido em Departamentos que não possuem autonomia 

legislativa, é um imposto nacional, mas determinado percentual da arrecadação é 

distribuído com os governos departamentais 

Inicialmente existia uma alíquota única de 10%, mas em 1972 foi instituída 

uma alíquota básica e uma outra mínima. A alíquota básica, hoje, é de 23% e a mínima é de 

14%. 

O IVA uruguaio apresenta características semelhantes às existentes no Paraguai 

e Argentina, e, por apresentar um caráter nacional, está livre de problemas em relação à 
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circulação interna, contrastando com o IVA brasileiro, diferenciado por 27 legislações 

diferentes (uma para cada entidade federativa), conforme veremos adiante. 

 

 

4.3 O IVA NO BRASIL 

 

 

Contrariando a tendência dos países da UE e dos seus parceiros do Mercosul, 

que adotaram apenas um IVA de competência nacional ou federal, no Brasil, o IVA se 

dividiu entre as três esferas administrativas (União, Estados e Municípios). O IPI (Imposto 

Sobre Produtos Industrializados) é de competência federal, o ICMS – Imposto Sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência estadual, e o ISS – Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza ficou para os Municípios.  

Possivelmente, é o único caso no mundo em que um imposto de mesma 

natureza é dividido em três partes e em três esferas administrativas, pois, de um ponto de 

vista estrito, o IPI, o ISS e o ICMS são tributos que incidem sobre a circulação de bens, ou 

sobre o consumo, com espectro diferente da tributação sobre a renda ou a propriedade. Para 

entendermos como foi possível esta partilha do IVA em três impostos, faz-se necessário 

compreender a materialidade de cada um deles. 

A materialidade do ICMS consiste nas operações relativas à circulação de 

mercadorias, entendendo-se “operações” como sendo a prática do ato jurídico de transmitir 

a posse ou a propriedade de um bem, “circulação” como sendo a transmissão física ou 

jurídica do bem e, por fim, “mercadoria” como sendo um bem corpóreo objeto de consumo 

final ou de insumo na produção de outros bens.  

O IPI é muito semelhante ao ICMS, mas se distingue pelo fato de ser restrito 

aos produtos industrializados, portanto não incide sobre a circulação de um bem qualquer. 

Apesar de ser polêmico, o conceito de “produto industrializado”, foi definido em lei, de 

forma a consubstanciar a materialidade do IPI. O Dec. 2.637 de 25.06.98 diz que: 
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Caracteriza industrialização qualquer operação que 
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a 
apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para 
consumo quer seja através da transformação de matéria-
prima, do beneficiamento, da montagem, do 
acondicionamento ou reacondicionamento e da renovação ou 
recondicionamento, sendo irrelevante para caracterizar a 
industrialização, o processo utilizado para obtenção do 
produto. (apud SOARES de Melo, 2000 p.64.) 

 

A materialidade do ISS é a prestação de serviços tanto por parte de pessoas 

jurídicas como de pessoas físicas. Nesse ponto, reside uma proximidade muito grande em 

relação ao ICMS, pois muitos serviços foram colocados na órbita do ICMS, como o 

Serviço de Transporte Intermunicipal e Interestadual e de Comunicações. Para não haver 

confusão sobre a quem compete a tributação na prestação de serviços, há uma Lista de 

Serviços definida em Lei Complementar 56/87, que relaciona todos os serviços tributados 

pelo ISS. José Eduardo Soares de Melo cita um congresso de direito tributário, realizado 

em São Paulo em 1981, que chegou à conclusão de que a prestação de serviços consiste 

numa obrigação tendo por objeto um fazer, a obrigação mercantil consubstancia um dar e 

que as obrigações de fazer, cujo conteúdo é a prestação de serviços, portanto, são 

tributáveis exclusivamente pelo ISS, e não o podem ser pelo ICMS e que o fato de uma 

prestação requerer emprego de materiais ou equipamentos, não descaracteriza a obrigação 

de fazer; esta obrigação é unidade incindível, não decomponível em serviço (puro) e 

materiais ou aparelhos. Em resumo, à obrigação mercantil, que configura a obrigação ”de 

dar”, cabe o ICMS, e quando ocorre uma obrigação “de fazer”, estamos diante da 

materialidade do ISS. Vejamos a seguir, o que diz o tributarista Soares de Melo (2000, p. 

62): 

 

A distinção entre IPI e ICMS reside na circunstância 
de que, neste último tributo, há obrigação “de dar” um bem, 
sem que necessariamente tenha decorrido de uma anterior 
elaboração, gravando-se todo o ciclo mercantil de operações, 
ao passo que, no IPI, só se grava a “ operação” realizada pelo 
próprio elaborador(industrial) do bem, na fase de sua 
produção. IPI e ICMS distinguem-se pela circunstância de 
que o primeiro não consiste, unicamente, num “dar”, mas 
também num “fazer”. 
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Há que se reparar que, no caso do IPI e do ISS, existe também o entendimento 

de que o que o legislador fez foi, nada mais nada menos, que separar (preponderantemente) 

a prestação de serviço que não se materialize em um bem corpóreo, como campo de 

incidência do ISS (consulta médica, serviço de advogado, etc.), de competência municipal, 

da prestação de serviço que resulte em um bem corpóreo passível de transmissão 

(fabricação de uma máquina), que ficou para a União. Mas, a esse respeito, Soares de Melo 

afirma (2000, p. 63): 

 

O IPI não se distingue do ISS pela qualificação, 
dificuldade, grandeza ou espécie de esforço humano, mas 
fundamentalmente pela prática de operações jurídicas 
(jamais tecnológicas), implicadas em obrigação “de dar” um 
bem (a exemplo do ICMS), objeto de anterior elaboração. 

 

No ICMS, a Base de Cálculo para efeito de tributação é o valor da operação e a 

alíquota básica é 17%, mas há alíquotas reduzidas para bens que compõem a cesta básica 

(7%), e uma alíquota de 25% para bens considerados supérfluos (bebidas alcoólicas, 

cigarro, perfumes etc.). Uma característica da alíquota do ICMS brasileiro é que o cálculo é 

feito “por dentro”, ou seja, o ICMS integra a sua própria base de cálculo, o que aumenta a 

alíquota efetiva a 20,48%. Para exemplificar, quando uma mercadoria é vendida por R$ 

100,00, com destaque de ICMS de 17%, o valor real da mercadoria é R$ 83,00 e o tributo é 

R$ 17,00, cuja soma , totaliza o valor da venda em R$ 100,00; ocorre que o valor do tributo 

(R$ 17,00) em relação ao valor do produto( R$ 83,00 ) corresponde a uma alíquota efetiva 

de 20,48%. Já o ISS possui alíquota máxima de 5% e o IPI vai de zero a 363%.   

Na verdade, a legislação tributária brasileira no intuito de adequar legalmente a 

cobrança desses três impostos em diferentes níveis da administração pública teve que 

distorcer a natureza jurídica de determinados elementos. Assim é que energia elétrica é 

definida na legislação para efeitos de tributação, como sendo uma “mercadoria”, quando se 

sabe que o direito mercantil define o fornecimento de energia elétrica como prestação de 

um serviço. Estas distorções só serão corrigidas com uma total reformulação do IVA 

brasileiro. 
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4.4 ASPECTOS GERAIS DA REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

 

No atual momento, as classes dirigentes brasileiras já não mais discutem a 

necessidade de uma Reforma Tributária, e, sim, como colocá-la em prática, cientes de que 

o atual sistema tributário não mais atende às necessidades da sociedade, mas que alterações 

dessa magnitude interagem com grandes interesses nacionais e regionais e com as 

incertezas sobre funcionalidade que toda inovação sempre traz.  

No ano de 1995, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional a PEC-175 

(Proposta de Emenda Constitucional), elaborada pelo Ministério do Planejamento cujos 

objetivos poderíamos resumir em 4 itens: a) simplificação do sistema, possibilitando 

economia de recursos tanto para o fisco quanto para o contribuinte; b) combate à 

sonegação; c) redução de custos, aumentando a competitividade dos produtos nacionais; d) 

distribuição mais justa da carga tributária.  

Em 1998, o governo federal através do Ministério da Fazenda apresentou sua 

proposta de reforma tributária, cujas justificativas julgamos importante comentar de forma 

resumida, o que nos permite uma reflexão sobre os objetivos, as necessidades e 

dificuldades de implantação. 

 

1) Necessidade de recomposição do equilíbrio de forças que sustentam o 

pacto tributário. Sendo a tributação um pacto entre governo e sociedade, 

quanto à existência do governo, os serviços públicos à disposição da 

população e a fonte de financiamento do governo. Em outras palavras, o 

sistema tributário pressupõe um acordo em que estão definidos o quanto e 

quem deve suportar os custos da atividade governamental. 
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2) Necessidade de adaptação às mudanças estruturais da economia que, em 

função do fenômeno da globalização, requer um sistema de tributação 

eficiente com vistas a garantir o financiamento da máquina estatal sem os 

indesejáveis déficits públicos que tantos males causam à estabilidade 

econômica do País. 

 

Ao optar pela realização de uma reforma tributária, a sociedade deve decidir 

qual o sistema tributário deseja com vistas a atender o pacto tributário.Tendo como 

referência os diversos modelos de sistemas tributários existentes na União Européia, 

Estados Unidos, Japão e dos países parceiros do MERCOSUL, analisados em capítulo 

anterior, nenhum deles sendo considerado ideal em função dos nossos traços socioculturais, 

necessário se torna que se formule um modelo que se aproxime das características clássicas 

que devem ser consideradas para a obtenção de um sistema tributário: 

Eficiência Econômica – o sistema tributário não deve interferir na alocação 

eficiente dos recursos econômicos, como, por exemplo, sendo fator determinante na 

localização de empresas em locais que economicamente seria inviável caso não houvesse 

benefício fiscal. 

Simplicidade Administrativa – apesar de ser inerente a qualquer sistema 

tributário a complexidade, isto não deve ocasionar altos custos tanto para o contribuinte 

cumprir suas obrigações tributárias quanto para a arrecadação do fisco. Quanto mais 

complexo for um sistema tributário maior será a possibilidade de evasão fiscal e maior 

dificuldade terá a fiscalização. 

- Flexibilidade – é a faculdade que tem o sistema tributário de adaptar-se com 

rapidez às mudanças nas condições econômicas, ajustando-se 

permanentemente ao ambiente econômico, sem a necessidade de ajustes 

radicais. 

- Responsabilidade Política – o sistema deve ser transparente. Os 

contribuintes devem saber exatamente o quanto estão pagando, sendo 

indesejável a existência de tributos que são repassados a contribuintes 

diferentes daqueles citados na legislação, ou de alíquotas efetivas superiores 
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às alíquotas nominais, sem que tais fatos sejam de conhecimento do público 

em geral. 

- Justiça – deve ser entendida como aceitação pela maioria do pacto tributário 

firmado. Deve ser observada também, nesse aspecto, a capacidade 

contributiva dos contribuintes. 

 

Além dessas cinco características, acresça-se mais uma, resultado da 

globalização da economia, que é a inserção internacional, pois o sistema tributário deve 

estar alinhado aos sistemas internacionais, diminuindo a autonomia que cada governo 

possui ao traçar as políticas macroeconômicas, cuja repercussão extrapola os limites 

nacionais. É consenso nacional que o atual modelo de tributação sobre o consumo no País 

acarreta perdas de competitividade da economia no mercado externo, em função da falta de 

alinhamento com os sistemas tributários de outros países, bem como vem apresentando 

uma redução de receita potencial, em decorrência da estreita base tributável e da guerra 

fiscal, que estimulam a evasão fiscal, resultado inclusive de atos involuntários dos 

contribuintes em decorrência da complexidade do sistema. 

Como característica principal da tributação sobre o consumo no Brasil, temos a 

multiplicidade de impostos e contribuições administrados por diferentes níveis de governo, 

diferentemente do que ocorre nos outros países. Em nível federal, são administrados o IPI, 

a COFINS e o PIS/PASEP, enquanto os Estados arrecadam o ICMS, e os municípios, o 

ISS. 

Acresça-se, a isso, a agravante de o sistema propiciar a guerra fiscal entre os 

Estados e municípios, quando permite a concessão de incentivos e benefícios fiscais 

unilaterais. O ICMS e o ISS tornaram-se instrumento de atração de investimentos, com 

conseqüências danosas tanto do ponto de vista econômico como fiscal. 

O ICMS no âmbito estadual com seus 27 regulamentos específicos, que são 

alterados constantemente, dificultando o cumprimento das obrigações tributárias dos 

contribuintes, facilitando assim a evasão fiscal involuntária, em decorrência da 

complexidade do tributo.  
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A Proposta de Emenda Constitucional 175 recebeu mais de 100 emendas e já se 

tornou o centro das atenções no tocante à reforma tributária. As medidas previstas 

alcançam praticamente toda a estrutura atualmente existente, e podemos sintetizar as mais 

importantes como sendo: 

 

a) permissão ao Fisco de acesso às movimentações financeiras dos 

contribuintes (quebra do sigilo bancário); 

b) facilitação da cobrança do empréstimo compulsório para absorção 

temporária de poder aquisitivo e para investimentos públicos 

relevantes, sem a obrigatoriedade de lei complementar para instituí-

lo e sem a obediência ao princípio da anterioridade; 

c) extinção do IPI (o imposto sobre valor agregado, federal) e a 

substituição da sua receita pelo ICMS federal; 

d) a concessão de benefícios fiscais passa a ser de iniciativa exclusiva do 

Poder Executivo federal, estadual ou municipal; 

e) permissão para que o IR seja exigido antecipadamente com posterior 

restituição do que for pago indevidamente; 

f) admissão da progressividade do IPTU, sem imposição de condições; 

g) possibilidade de as isenções previstas em Tratados e Acordos 

Internacionais atingirem tributos estaduais e municipais; 

h) extensão da incidência do imposto de importação aos serviços 

importados; 

i) transferência da União para os Estados e Distrito Federal da 

competência para cobrar Imposto Territorial Rural – ITR, destinando 

50% aos municípios; 

j) extinção do PIS, COFINS e CSLL; 

l) criação do ICMS federal concomitante ao estadual; 
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m) atribuição aos municípios da competência para instituir o IVV – 

imposto sobre venda a varejo de mercadorias e prestação de serviços 

listados em lei complementar, ampliando assim a base tributável do 

ISS, que seria extinto. 

 

Sulamis Dain (1995, p. 54; 166) retrata de forma indubitável a questão da 

diversidade dos interesses envolvidos o que tem dificultado o pacto tributário, 

quando afirma: 

...simplificadora e redutora de carga, na perspectiva 
dos contribuintes e do setor privado. Também é complexa a 
associação automática entre ajuste fiscal e reforma 
tributária, uma vez que a correção das distorções hoje 
existentes na sistemática de tributação e na escolha das 
bases de tributação sobre o faturamento pode gerar perda 
de receita... Um novo formato tributário, no qual a extração 
e alocação de recursos públicos possa compatibilizar 
requisitos de autonomia, descentralização, redistribuição e 
participação, à luz de alterações na dinâmica econômica, 
espacial e populacional brasileira, poderá dar origem a um 
novo pacto federativo, mais articulado a uma política 
econômica e social abrangente, voltada para um projeto 
mais aberto de incorporação social. 

 

Uma Reforma de tal magnitude, carregada de tantas controvérsias, próprias do 

debate democrático, certamente nos trará modificações significativas no espaço social e 

demográfico brasileiro. Não podemos deixar, então, passar a oportunidade de aproveitar 

este momento de debates, buscando contemplar os mais amplos interesses do povo 

brasileiro, guiando o nosso país rumo a um modelo econômico que priorize o bem-estar 

social, trazendo para a sociedade de consumo imensas parcelas da nossa população que no 

momento se encontram excluídas. 
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4.5 O IVA NA REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

 

Partindo, inicialmente, do que foi apresentado na PEC 175, relacionaremos as 

principais alterações propostas para o ICMS: 

 

- extingue o IPI; 

- substitui a receita do IPI pela do ICMS federal; 

- o ICMS passa a ser instituído e regulado por lei complementar federal, e 

arrecadado e fiscalizado pela União, Estados e Distrito Federal; 

- a tributação, no que cabe aos Estados, fica direcionada inteiramente ao 

destino; 

- o montante cobrado pela União será compensado com o a ela devido, o 

cobrado pelos Estados e Distrito Federal com o a eles devido; 

- a alíquota será uniforme, por mercadoria, não importando se a operação é 

interna ou interestadual; 

- os saldos credores favoráveis aos contribuintes serão ressarcidos em 

dinheiro; 

- a seletividade será obrigatória; 

- são consideradas internas, as operações de importação de mercadorias e 

serviços, e interestaduais, aquelas entre os contribuintes e não contribuintes; 

- todas as exportações de mercadorias e serviços gozarão de imunidade; 

- as alíquotas do ICMS federal e estadual incidirão sobre a mesma base de 

cálculo; 

- as alíquotas serão uniformes por mercadorias ou serviços, sem distinção de 

operações internas e interestaduais; 
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- as alíquotas do ICMS federal serão fixadas em lei (proibida a utilização de 

medida provisória) e poderão ser alteradas pelo Poder Executivo, não se 

aplicando o princípio da anterioridade; 

- as alíquotas do ICMS estadual serão fixadas por três quarto dos senadores, 

que poderão, na cobrança interestadual, introduzir gradualmente o princípio 

do destino ou da origem, com transferência da receita ao Estado destinatário; 

- a redução da alíquota interestadual importará acréscimo dos mesmos pontos 

percentuais na alíquota federal; 

- serão mantidas a imunidade nas operações interestaduais com petróleo e 

seus derivados e energia elétrica; 

- a isenção e a não incidência serão uniformes em todo o País, exceto se a 

legislação determinar o contrário, não darão crédito na operação seguinte e 

permitirão crédito relativo às operações anteriores. 

 

Desde então, inúmeras emendas à proposta original foram apresentadas, de 

forma que hoje já existe uma grande diversidade de opiniões e propostas sobre a 

implantação do IVA. A seguir, comentaremos a respeito de algumas delas, de forma a 

obtermos uma idéia do que já existe em andamento: 

 

A PROPOSTA DO DEP. LUIS ROBERTO PONTE 

 

O imposto sobre o consumo ou a produção seria desdobrado em dois: o 

primeiro, seletivo, monofásico, cobrado na fonte de produção ou distribuição, incidente 

sobre energia, combustíveis, comunicações, veículos, cigarros e bebidas; o segundo, sobre 

os demais bens, seria do tipo IVA, a ser regulamentado em Lei Complementar. O autor da 

proposta estima que só este imposto teria um impacto em torno de 15% do PIB.  

Os críticos da sua proposta apontam, como desvantagem, o fato de que o 

imposto monofásico entra na cadeia produtiva de outros produtos taxados como insumos, o 
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que distorceria preços no final, principalmente quando levarmos em conta que haveria uma 

tributação do IVA sobre estes produtos finais, com efeito cascata, mas não há dúvidas 

quanto à simplicidade e o alto índice de produtividade deste imposto, vez que seria de 

difícil sonegação. 

 

A PROPOSTA FIESP/FIPE 

 

A proposta prevê uma carga tributária da ordem de 24%, e defende ma redução 

das alíquotas como forma de desestimular a sonegação. A tributação indireta seria 

composta pelo IVV – Imposto sobre vendas a varejo, cobrado no destino, e apenas quando 

o comprador for uma pessoa física, com alíquota média de 15%, de competência estadual, 

partilhado com os municípios, e outro, Seletivo, sobre fumo e bebidas, mantendo-se as 

atuais alíquotas do IPI. Não haveria o IVA – o que contraria tendências e aumentaria a 

dificuldade de fiscalização devido à pulverização do varejo. 

 

PROPOSTA PEDRO PARENTE 

 

A Proposta Pedro Parente, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, que, 

na verdade, não existe de maneira formal, foi um pronunciamento do governo em 

setembro/97, que desautorizou a proposta inicial da PEC 175//95 e, na prática, induziu a 

um novo relatório.  

Esta proposta propõe a criação de um IVA federal, que abrangerá as receitas 

oriundas do PIS/PASEP e da COFINS. Este IVA, incidente sobre bens e serviços, teria 

alíquota única e inferior ao atual ICMS. Os Estados ficariam com o IVV- Imposto Sobre 

Vendas a Varejo (mercadorias), também com alíquota única, e o Imposto Seletivo (excise 

tax) sobre fumo, bebidas, automóveis, perfumes etc. Os municípios ficariam com o IVV 

serviços, também com alíquota única. Nesse caso, seriam extintos ICMS, ISS, IPI, 

COFINS, CSLL e PIS/PASEP. 
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Este modelo encerraria a polêmica em torno da origem e do destino das vendas 

de mercadorias, uma vez que é tributado na ponta, acaba definitivamente com a guerra 

fiscal, afina-se com a tendência internacional de um IVA Federal ou do governo central, e 

unificam-se as alíquotas internas e interestaduais. O imposto seletivo estadual serviria 

como forma de compensar perdas do ICMS, vez que atualmente estes produtos, que são 

tributados pelo ICMS, representam o grosso das arrecadações estaduais. Além disso, 

mantém a substituição tributária sobre o IVV e sobre o imposto seletivo. 

Entre os aspectos negativos, poderíamos citar o fato de que o IVV vai ser um 

tributo que vai repercutir sobre o IVA Federal, cobrado no processo produtivo. A existência 

dos dois seria caso único no mundo, assim como o IPI e ICMS é hoje. Some-se a isto o fato 

de que o IVV torna-se altamente sonegável, devido à pulverização dos contribuintes 

varejistas e à inexistência do sistema de créditos, que elimina a exigência de notas fiscais 

nas transações.  

 

SUBSTITUTIVO MUSSA DEMES 

 

Em linhas gerais, o substitutivo mantém o IPI e o ICMS unificados, divergindo 

mais no que diz respeito às perdas. A União aumenta a base de tributação, mas perde na 

seletividade do IPI (muitas alíquotas). O aproveitamento dos saldos credores será 

regulamentado em lei regulamentar, o imposto será seletivo e lei complementar definirá a 

seletividade. A incidência do ICMS na importação caberá ao estado destinatário da 

mercadoria. São mantidas as regras atuais referentes às operações interestaduais com 

energia elétrica. 

 

PROPOSTA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

 

A proposta da FGV apresenta a extinção do ICMS e do IPI, substituídos por um 

IVA, de competência estadual, tributado no destino, mas cobrado na origem, sendo o valor 

monetário transferido ao Estado destinatário através de uma câmara de compensação. A 
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receita do IVA seria partilhada com a União e com os municípios. O Imposto Seletivo 

sobre bebidas, cigarros, automóveis, energia elétrica, telecomunicações etc., seria cobrado 

pela União, como forma de compensar a perda do IPI, e o ISS seria substituído pelo 

Imposto Sobre Vendas de Serviços Finais, com autonomia municipal na definição das 

alíquotas. 

A proposta da FGV, ao sugerir o princípio do destino, coloca, mais uma vez em 

pauta, a polêmica perda que os Estados exportadores terão em relação à atual sistemática. 

A maneira que a FGV encontrou para contornar este problema, é a criação de um IVV 

(Imposto Sobre Vendas a Varejo), com alíquota a ser determinada por cada Estado, e 

cobrado uma única vez. A vantagem do IVV, além de cobrir eventuais perdas dos Estados 

exportadores, é que daria autonomia a cada Estado, para pactuar com sua população a carga 

tributária aceitável sobre o IVV. A FGV estima que uma alíquota de 5% em São Paulo 

seria suficiente para repor as perdas do IVA. Mas não há dúvidas de que a existência 

simultânea de um IVA e um IVV contraria a boa técnica tributária, e, como ressaltamos 

anteriormente, inexistente entre as economias conhecidas no mundo. 

O Imposto Seletivo (ISEL), o excise tax de competência federal, cobriria as 

perdas decorrentes da extinção do IPI. A vantagem deste imposto para a União é a sua 

difícil sonegação, combinado com um baixo custo administrativo, e que não requer intensa 

fiscalização. 

O Imposto Sobre Vendas e Serviços Finais (ISVF), que seria o substituto do 

ISS municipal, basicamente difere deste pelo fato de não ser cobrado sobre serviços 

intermediários. A manutenção de um tributo equivalente ao ISS é que algumas grandes 

cidades arrecadam muito com este imposto, e a sua perda seria danosa para as finanças 

municipais. A FGV propõe que a alíquota do ISVF seja definida pelos municípios, o que 

em princípio não parece positivo em relação ao combate à guerra fiscal existente entre 

municípios vizinhos. 

 

PROPOSTA EDUARDO CAMPOS 
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A proposta apresentada pelo Deputado Eduardo Campos, ex-Secretário da 

Fazenda de Pernambuco, propõe a criação de um Imposto Seletivo sobre energia elétrica, 

fumo, bebidas, combustíveis etc., destinado a cobrir as perdas de receitas da União, 

decorrentes da extinção do IPI, e a criação do IVA de competência estadual, sendo o 

imposto arrecadado na origem e repassado ao Estado de destino, no montante de 50%, 

sendo os outros cinqüenta por cento depositados em um fundo de equalização, para 

posterior distribuição aos Estados, mediante critérios a serem definidos em lei 

complementar. As alíquotas serão uniformes em todo o território nacional. Já os municípios 

continuariam com o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, excluindo-se aqueles 

definidos como de competência do IVA estadual, com alíquota fixada pelo Congresso 

Nacional. A fixação de alíquota pelo Congresso evitaria a guerra fiscal entre os estados e 

entre os municípios. 

 

PROPOSTA DO DEPUTADO JOSÉ SERRA 

 

Esta proposta mantém o ICMS estadual e o ISS municipal, e propõe a extinção 

do IPI, que passaria a integrar o ICMS. A União ao cobrar o ICMS federal, com alíquota 

superior ao ICMS Estadual, permitiria ao contribuinte deduzir do valor devido, o valor já 

recolhido aos Estados. Propõe também uma alteração do rateio do ICMS estadual com os 

municípios, beneficiando não apenas os municípios produtores, mas também aqueles onde 

são consumidos os produtos. 

A principal vantagem deste modelo é que a União, ao cobrar a sua parte do 

ICMS, suplementar em relação ao valor já pago aos Estados, acabaria com um dos mais 

danosos efeitos do ICMS atual – a “guerra fiscal”, visto que, se houvesse uma renúncia do 

ICMS estadual, este valor acabaria sendo agregado ao valor devido do ICMS federal, e os 

governos estaduais e federal teriam um cadastro em comum dos contribuintes, facilitando a 

troca de informações e levando a uma integração, o que inegavelmente facilitaria o 

combate à sonegação. 

 



CAPÍTULO 5 - HARMONIZAÇÃO E DIVERGÊNCIAS  

 

 

5.1 A EXPERIÊNCIA DA UNIÃO EUROPÉIA 

 

 

A análise do IVA na União Européia é muito importante para nós brasileiros, 

uma vez que, com a integração dos países europeus num único sistema econômico, a 

questão fiscal assumiu características muito semelhantes ao Brasil, que é uma Federação 

composta com estados de diferentes níveis de desenvolvimento e com interesses 

divergentes, assim como na União Européia que agrega Estados altamente desenvolvidos 

como Alemanha e França e países ainda em desenvolvimento como os países ibéricos.  

Não é fácil harmonizar um sistema fiscal que agrega um continente inteiro, com 

370 milhões de habitantes, mais que o dobro da população brasileira, com estruturas 

econômicas diferentes, com níveis de despesas diferenciados, com problemas regionais que 

envolvem, às vezes, o nacionalismo exacerbado, rivalidades étnicas etc. Some-se, a isto, o 

fato de que é preciso haver unanimidade nas medidas a serem adotadas, algo parecido com 

o nosso CONFAZ, cujas deliberações importantes só são tomadas por aprovação unânime 

dos Secretários de Fazenda de todos os Estados. Daí, a aprovação de uma medida não pode 

afetar os interesses de nenhum dos Estados membros, sob pena de não sair do campo das 

intenções. 

A cobrança do IVA assenta-se sobre dois princípios: origem e destino. No da 

origem, o tributo é cobrado integralmente na origem, as importações seriam isentas e as 

exportações tributadas. No princípio do destino, ocorre o inverso, a mercadoria sai do 

Estado de origem com tributação zero e é tributada no Estado de destino. Numa situação 

como a da União Européia, a saída é tributar na origem, como forma de se abolir as 

barreiras fiscais, e em 1987 foi proposta a passagem ao princípio da origem, como forma de 

se extinguir as barreiras fiscais nas fronteiras. 
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A proposta de cobrança na origem passou pelos problemas que hoje afligem a 

nossa Reforma Tributária, uma vez que os países que são majoritariamente exportadores 

levariam ampla vantagem financeira em relação aos países que são majoritariamente 

importadores. Foi, então, imaginada uma câmara de compensação, por meio da qual os 

excedentes de um país seriam repassados a países deficitários, mas a proposta esbarrou na 

questão do controle sobre a arrecadação, uma vez que era difícil se aceitar ingerências 

externas nas contas públicas de cada país. Daí surgiu em 1989, na França, a idéia de se 

aplicar o princípio do destino, como forma de abolir as fronteiras fiscais, inicialmente como 

provisório, mas que acabou permanecendo como definitivo, uma vez que os países 

“exportadores” aceitaram as perdas de arrecadação em relação aos “importadores”. 

 

 

5.2 AS DIVERGÊNCIAS NO BRASIL 

 

 

Seguramente, o que tem dificultado a implantação de uma reforma tributária no 

Brasil é a questão do IVA, pois sendo a principal fonte de receitas estaduais, os Estados 

temem por qualquer alteração que signifique perdas. E a polêmica em torno do IVA está 

centrada na adoção do princípio do destino na tributação das operações interestaduais. É 

óbvio que a maioria dos Estados sairia ganhando, pois os grandes parques industriais estão 

concentrados em poucos Estados do Sul e Sudeste do País, e a maioria dos Estados, por 

serem importadores líquidos, obteriam vantagens caso o princípio do destino fosse adotado, 

mantendo-se a mesma carga tributária. Os Estados que suportariam possíveis perdas, são os 

que possuem as maiores bancadas no Congresso Nacional, e, sem este apoio, a reforma não 

sai do papel. 

O princípio da tributação no destino, do ponto de vista político-econômico, é o 

mais justo, pois, considerando-se o encargo tributário como sendo um pacto entre a 

sociedade e o Estado, para a manutenção do bem comum e do próprio aparelho estatal, e 

sendo o IVA um tributo sobre o consumo, é justo que o consumidor pague um tributo que 

seja revertido para o seu bem-estar. No atual modelo existente, parte do imposto fica retido 
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no Estado de origem, e parte no Estado de destino. Quando um contribuinte do Nordeste 

faz compras no Sul e Sudeste, à exceção do Espírito Santo, a mercadoria já chega ao 

destino tributada em 7% na origem. Isto contraria o princípio universalmente aceito, de que 

imposto não se exporta, além do que é socialmente injusto que a população de uma região 

pobre contribua para o bem-estar de populações de Estados de condição socioeconômica 

privilegiada. Outra razão pra a adoção do princípio do destino é a maior autonomia 

tributária que os Estados terão, liquidando com os conflitos caracterizados como “guerra 

fiscal” . 

A proposta inicial de federalização do IVA no Brasil se baseou na proposta 

européia de adoção do princípio do destino, mas obviamente o modelo europeu não está aí 

para ser simplesmente copiado, mas sim para ser estudado. Não é possível, dessa forma, ser 

indiferente às peculiaridades do Brasil e suas distintas regiões com diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico, nem muito menos subestimar a rejeição da classe política de 

Estados que porventura venham a sofrer perdas de arrecadação. 

Um dos elementos complicadores na adoção do princípio do destino é que, no 

Brasil, não existe uma balança de comércio interestadual com dados confiáveis que 

assegure o quantitativo de perdas e ganhos, o que gera incertezas e temores. Mas há estudos 

que comprovam que a maioria dos Estados brasileiros conseguiria ganhos de arrecadação, o 

que é óbvio, uma vez que os Estados, em sua maioria, principalmente os do Norte e 

Nordeste, são importadores líquidos. 

Apresentaremos, a seguir, um quadro com estimativa das perdas com a adoção 

do princípio do destino/1996. 

QUADRO 7 
ESTIMATIVA DAS PERDAS DE ARRECADAÇÃO DOS ESTADOS. 

ESTADOS PERDAS(%) 
Goiás 15,94
Paraná 1,20
São Paulo 18,60
Minas Gerais 14,80
Ceará 3,20
Bahia 6,50
Pernambuco 3,70

Fonte: Cotepe/Icms (1997) 
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Conforme estudo do Prof. Fernando Rezende (1995, p. 86) dentro de uma visão 

macro, aparece a possibilidade que não haja perdas significativas, devido a fatores, tais 

como: 

 

Para os estados em que a adoção do princípio do 
destino cause perdas isoladas, os ganhos decorrentes da 
incorporação do IPI e dos serviços podem possibilitar a 
compensação adequada. Os impactos da adoção do IVA 
sobre os níveis de arrecadação poderão ser ainda maiores em 
decorrência de medidas que possibilitem o aperfeiçoamento 
da sistemática de arrecadação e a redução significativa dos 
níveis atuais (elevados) de sonegação. Nessa hipótese, 
poderia ser adotada uma redução dos níveis de alíquotas 
efetivas médias do IVA, garantindo-se um aumento da carga 
tributária em relação aos atuais níveis. (apud QUADROS, 
Waldemir Luis de, 1995. p. 86). 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Este trabalho, que tem como objetivo ser apresentado à banca examinadora do 

Núcleo de Pós-Graduação Avançada (NPGA) da Escola de Administração da Universidade 

Federal da Bahia (EAUFBA), como requisito para a obtenção do grau de Especialista em 

Auditoria Fiscal Contábil, não tem a pretensão de ser um trabalho inovador, nem muito 

menos apresentar uma idéia revolucionária que, num passe de mágica, convença o 

Congresso Nacional acerca da justeza e coerência da nossa posição em relação à 

problemática do IVA na questão da Reforma Tributária. Nossa pretensão é contribuir com 

um estudo comparativo entre as mais representativas correntes de pensamento, no sentido 

de amadurecer uma posição que deságüe em uma mudança favorável à nossa sociedade, no 

que diz respeito a tão polêmico e importante debate. 

O maior entrave à reformulação do IVA brasileiro pode ser resumido em 

apenas uma questão: o medo da perda de receita por parte da União, dos Estados e 

municípios, em uma circunstância peculiar de um país em desenvolvimento, em que as 

necessidades são quase ilimitadas e os recursos são escassos. As dificuldades de 

harmonização tributária decorrem, sob qualquer ângulo de análise, deste receio. A 

polêmica em torno da cobrança, na origem ou destino, da federalização do IVA, do fim do 

IPI e do ISS, da concessão ou não da competência do Imposto Seletivo para a União, etc., 

tudo isso seria secundário se os Estados tivessem a garantia de que não perderiam recursos 

financeiros com a implantação da Reforma. Alterar qualquer um dos fatores citados pode 

implicar perdas de receita, e não há, absolutamente, uma certeza em torno da manutenção 

dos atuais níveis de arrecadação. 

Este trabalho também não se deteve na questão da análise da carga tributária e 

das alíquotas recomendáveis, e nas simulações em torno das diferentes propostas, pois 

entendemos que isto seria assunto para uma outra monografia, devido à amplitude e à 

complexidade do assunto. Assim sendo, não nos cabe aqui, em princípio, falar em 

estimativa de alíquotas ou de cargas tributárias em eventuais mudanças do IVA, e, sim, no 

norteamento do nosso Sistema Tributário quanto à sua forma de tratar o imposto sobre 
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consumo. Uma vez definido o modelo, aí sim, os institutos especializados, com base nos 

dados disponíveis, poderão fazer esta estimativa com razoável grau de acerto. 

Partindo daquilo que acreditamos ser o anseio da sociedade brasileira, uma 

alteração no nosso sistema tributário, quanto ao IVA, deverá contemplar quatro premissas 

básicas: modelo condizente com o de países de economia moderna, aumento da 

arrecadação, diminuição da sonegação e diminuição do ônus tributário suportado pela 

população. 

É inaceitável a permanência do IVA dividido entre três esferas da 

administração pública, se houver a intenção de aproximá-lo do modelo internacional. 

Algumas propostas de reforma apontam no sentido de incorporar o IPI e parte do ISS ao 

ICMS. A seguir, discorremos sobre as barreiras à implantação do IVA unificado, e as 

sugestões no sentido de harmonizar os interesses que colocam a União, Estados e 

municípios em campos opostos. 

O primeiro obstáculo à implantação do IVA diz respeito à competência 

tributária deste imposto que, federalizado, nos moldes da União Européia e do Mercosul, 

iria contrariar uma longa tradição histórica do nosso sistema tributário que alocou a 

competência do imposto sobre o consumo no âmbito estadual. Seria traumática uma 

alteração deste porte, pois implicaria uma redução significativa da autonomia dos Estados, 

ainda que fosse projetado um mecanismo de repasses e compensações. Acreditamos que 

uma mudança desta amplitude só terá condição objetiva de ser implementada em uma etapa 

posterior do nosso desenvolvimento político e econômico. Neste sentido, a proposta da 

FGV, que coloca o Imposto Seletivo (ISEL) sob a competência da União, como forma de 

compensar a perda do IPI, que seria incorporado ao ICMS, constituiria um primeiro passo 

para uma futura alteração, no sentido de federalizar totalmente o IVA e, portanto, 

descartamos no momento atual, como viável, qualquer proposta que implique a total 

federalização do imposto sobre o consumo. A manutenção da competência estadual, apesar 

de divergir da tendência internacional, é condição sine qua non para a aprovação da 

Reforma, e, de certa forma, não consideramos a estadualização do IVA como uma grave 

distorção do contexto dos modernos sistemas tributários, se outras medidas conjuntas 

forem tomadas, no sentido de adequá-lo às demais condições que o aproximem do padrão 

internacional. 
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A Profª Misabel Derzi, atualizadora da obra do renomado tributarista Aliomar 

Baleeiro, em seu artigo “A Necessidade da Instituição do IVA no Sistema Tributário 

Brasileiro” (1999, p.22) compartilha dessa opinião, ao afirmar que ... do ponto de vista 

jurídico, a forma federal de estado não impediria a criação de um IVA – soma do IPI, mais 

ICMS e ISS – de competência da União, mas obstáculos políticos e econômicos, tornam 

impensável tal transformação. O ICMS deve continuar na competência legislativa ou 

arrecadatória dos estados(...) 

No que diz respeito à incorporação do ISS, existe o conflito de interesses das 

grandes cidades que têm, no ISS, importante fonte de receitas. Ocorre que o ISS talvez seja, 

entre os tributos mais importantes, o mais sonegado, devido a dois fatores facilmente 

identificáveis: primeiro porque muitas prestações de serviço não se materializam em um 

bem corpóreo, o que impede a fiscalização de obter a prova necessária à autuação, e 

segundo, porque a fiscalização municipal ainda não alcançou o mesmo grau de 

desenvolvimento da fiscalização estadual no combate à sonegação. Ao incorporar a maior 

parte dos fatos geradores do ISS à esfera do IVA estadual, muito provavelmente haveria 

uma maior produtividade na arrecadação pelas razões já citadas, e as grandes cidades 

poderiam ser compensadas pelas perdas, com um aumento proporcional do Fundo de 

Participações dos Municípios (já existente no atual sistema tributário). Esta fusão atende à 

questão da eficiência tributária (aumento de arrecadação com diminuição da sonegação) e, 

conseqüentemente, aproxima-se do modelo de um IVA unificado.  

O segundo aspecto a contemplar na questão da harmonização nos remete à 

questão da tributação origem/destino. Este nos parece que seria um passo importantíssimo 

no sentido de aproximar nosso IVA dos modelos internacionais. O problema emperra na 

perda de receitas dos Estados exportadores. A União Européia passou por esta problemática 

e os países exportadores assumiram as perdas, quando se definiu por uma cobrança no 

destino. Em primeiro lugar, a cobrança no destino obedece a uma lógica fundamentada em 

um princípio justo (quem paga o imposto tem direito a usufruir dos benefícios sociais 

provenientes dele) e, em segundo, há um outro princípio universalmente aceito, de que 

imposto não se “exporta”, e, por fim, a adoção do princípio do destino diminuirá os 

problemas decorrentes da competição interestadual para atrair investimentos (guerra fiscal). 

Há uma convicção de que, se inicialmente haverá perdas, após algum tempo, haverá 
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tendência de crescimento da arrecadação, devido à inibição da sonegação e, também, ao 

crescimento da base de tributação. A FGV também acena com um IVV (Imposto Sobre 

Vendas a Varejo), com alíquota máxima de 5%, como forma de suprir eventuais perdas na 

arrecadação dos Estados exportadores. Mas, nesse caso, a simultaneidade destes dois 

impostos sobre o consumo (IVA e IVV) contraria o caminho da modernidade da economia 

capitalista. 

Acreditamos que, como elemento aglutinador para a aprovação da Reforma, 

este imposto deveria ser criado com a intenção de ser provisório, apenas nos Estados que 

comprovadamente tenham perdas de arrecadação e que poderia ser nos moldes do 

SIMBAHIA, modelo simplificado de tributação adotado para o setor varejista do Estado da 

Bahia, cuja alíquota varia de 0,1% (para microempresas, com base de cálculo prefixada, em 

função da estimativa da receita anual, e cujo pagamento é feito nas contas de energia 

elétrica, o que torna o índice de sonegação em quase zero) até 6%, para empresas com 

receita bruta anual superior a um milhão de reais. Finalmente, este tributo seria extinto, tão 

logo houvesse a recuperação da receita, e os Estados voltarem aos níveis de arrecadação 

anteriores ao da Reforma. 

Quanto ao local da cobrança do imposto, a cobrança na origem, do ponto de 

vista da técnica tributária, é de altíssima eficiência, uma vez que as barreiras fiscais 

poderiam ser abolidas, implicando também redução dos custos de fiscalização.Além do 

mais, a sonegação seria reduzida, vez que bastaria concentrar a fiscalização junto ao 

emitente, sem necessidade de se fiscalizar o destinatário (uma vez que o adquirente compra 

a mercadoria com alíquota cheia, ao revendê-la por um valor superior, a tributação 

incidente sobre a margem de valor agregado torna-se irrelevante quando comparado com o 

imposto pago na aquisição). Na União Européia, foi proposta a cobrança na origem para 

repasse ao destino, mas os países esbarraram na questão do controle externo de suas contas 

internas, o que feriu princípios de autonomia, sendo inicialmente rejeitado, mas não se 

descarta a possibilidade de, em um momento futuro, vir a ser implantado. No caso do 

Brasil, por se tratar de Estados pertencentes a um mesmo país, este problema torna-se 

menos relevante, além do que o desenvolvimento da informática possibilita a criação de 

uma câmara de compensação, na qual o pagamento do imposto no Estado de origem 
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automaticamente iria para a conta do Estado de destino, sem que haja controle do repasse 

entre um Estado e outro.  

Quanto à alíquota do IVA, conforme esclarecemos anteriormente, não foi a 

proposta deste trabalho fazer simulações quanto aos percentuais aplicáveis, mas uma coisa 

não podemos deixar de chamar a atenção: no ICMS, diferentemente do IPI, a alíquota é 

aplicada “por dentro”, o que implica uma alíquota efetiva maior do que a nominal, que a 

torna um embuste para o consumidor final e, também, para o contribuinte pouco 

esclarecido. A alíquota “por dentro” é fruto de uma esperteza da legislação e não de um 

equívoco, visto que, no IPI, a alíquota sempre foi aplicada “por fora”. Esta forma de 

tributação constitui uma falta de ética para com os contribuintes e é incompatível com os 

anseios de uma sociedade que está a exigir um Estado moderno e transparente . 

Ao final deste trabalho, só uma coisa podemos afirmar quanto ao futuro da 

Reforma Tributária: qualquer que seja a proposta aprovada haverá muitos insatisfeitos. Mas 

isto nos faz lembrar um pensamento atribuído ao falecido presidente americano John 

Fitzgerald Kennedy: “Ainda não descobri o segredo do sucesso, mas já aprendi a receita 

do fracasso: tentar agradar a todos ao mesmo tempo”. 
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