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RESUMO

Os problemas relacionados ao nosso sistema tributário estão latentes sendo notícia
frequente nos meios de comunicação. Com objetivo de simplificar o sistema tributário e
torná-lo mais justo, existem várias propostas de “importar” modelos tributários de outros
países. Este estudo faz uma análise comparativa do principal tributo de consumo utilizado
em todo o mundo com o tributo de consumo utilizado no Brasil. Para elaborar esta análise
utilizamos algumas características dos dois tributos, algumas simulações de incidência
para demonstrar vantagens de um em relação ao outro além de dados de pesquisas de
carga tributária de outros países.

Palavras-chave: Tributário, ICMS, IVA



LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

CEE Comunidade Econômica Europeia

CF Constituição Federal

CONFAZ Conselho Nacional de Politica Fazendária

DIFAL Diferença de Alíquota de ICMS

GST Goods and Services Tax

ICM Imposto sobre Circulação de Mercadorias

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

IOF Imposto Sobre Operações Financeiras

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados

IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano

IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores

IRPF Imposto de Renda Pessoa Física

ISS Imposto sobre Serviços

IVA Imposto sobre Valor Agregado ou Acrescentado

IVC Imposto sobre Vendas e Consignações

IVV Imposto sobre Venda no Varejo

OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

PEC Proposta de Emenda Constitucional

TVA Taxe Sur La Valeur Ajountée

VAT Value Added Tax



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ...................................................……………….......................................… 6

1 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ...............................................................…...........…......… 8

   1.1 Conceitos Importantes (IVV, IVA, ICMS e IPI) ………………...........….……………… 8

   1.2 Classificação dos tributos ……........…………………………………………………….. 8

   1.3 Princípios Importantes …………………….…………………………………………….. 10

      1.3.1 Princípio da Seletividade ……………………………………….……….……………10

      1.3.2 Princípio da Progressividade / Capacidade Contributiva …………….…………. 10

      1.3.3 Principio da Vedação ao Confisco …………………………………….…..….…… 11

2 HISTÓRICO …………………………...…………………………………………………….…12

   2.1 Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)……………………..... 12

   2.2 Imposto sobre valor agregado (IVA) ………………...………………………..……….. 12

3 CARACTERÍSTICAS ………………………………………....……………………....……… 15

4 ALÍQUOTAS …………………………...…………………….………………………..………. 24

5 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA …………………………….………………………..………. 28

6 PEC 233/2008 E OUTRAS PROPOSTAS ……………….……………………….……..… 30

CONCLUSÃO …………………………...…………………….………………………..………. 33

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ….........………………...............................….........… 36



6

INTRODUÇÃO

Atualmente vivemos um alvoroço político no Brasil onde verificamos diversos

problemas  estruturais  que  precisam  de  reformas.  Uma  delas  considerada  como

muito importante é a reforma tributária. O objetivo maior de uma reforma tributária é

racionalizar o sistema de certa forma que permita atender aos princípios tributários,

principalmente  o  da  proporcionalidade  e  seletividade  oferecendo  uma  estrutura

tributária capaz de atrair investimentos no setor produtivo de entes privados.

No Brasil temos uma carga tributária elevadíssima e injusta. Os princípios da

seletividade  e  proporcionalidade  não  são  respeitados  na  maioria  dos  casos.  No

aspecto geral,  temos uma carga tributária muito elevada no consumo e baixa na

renda principalmente com relação às pessoas com mais recursos.

Em  estudos  estatísticos,  a  Organização  para  a  Cooperação  e

Desenvolvimento Econômico (OCDE),  demonstra que a desigualdade social  está

relacionada a tributação em Impostos sobre consumo. Em países onde o imposto de

renda são mais baixos do que a média mundial e o de consumo é maior, existe uma

desigualdade social acentuada.

A princípio os meios de tributação utilizado pelo Estado, pode aparentar uma

certa dúvida com relação ao tema proposto, mas será demonstrado que esta relação

é  estreita  devido  a  questão  de  termos  elevados  impostos  sobre  consumo onde

iremos comentar e comparar com o imposto “equivalente” utilizado em mais de 165

países, o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) com o Imposto sobre Circulação de

Mercadoria e Serviços (ICMS). 

Esta comparação fica de certa forma prejudicada devido ao complexo cenário

de tributação do Brasil. Isto porque o IVA engloba em diversos países vários tributos,

em geral o ICMS, IPI, ISS além de outras contribuições. Se pudéssemos abstrair o

ISS e o IPI sendo que o ICMS pudessem englobar os dois, esta comparação iria ser

muita  mais  proveitosa.  Mesmo  assim,  considerando  que  os  dois  tributos  são

equivalentes  quanto  a  incidência  através  de  consumo  tendo  as  mesmas

características, a comparação se torna possível.
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Outro aspecto relevante para a comparação é a possibilidade de uma reforma

tributária  onde doutrinadores e  juristas  propõe a implantação do IVA seguindo a

tendência mundial.  Será mesmo que o IVA tem vantagens em relação ao ICMS?

Será que o ICMS tem características superiores ao IVA? Será que a solução de

nossos problemas tributários é a mudança do tributo ou nossos problemas estão

relacionados ao nosso complexo sistema tributário e com alíquotas elevadas em

diversos casos?

Nesse  trabalho  será  demonstrado  alguns  dados  e  estudos  para  que

possamos tirar conclusões a cerca do tema proposto.
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1 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

1.1 Conceitos Importantes (IVV, IVA, ICMS e IPI)

É importante darmos uma breve explicação sobre os tipos de tributos que

serão comentados neste trabalho para que possamos entender a abordagem.

IVV – imposto sobre venda no varejo: É o imposto que mais se aproxima do

conceito  de  imposto  sobre  consumo,  incidindo  em  apenas  uma  operação

(monofásico). O IVV por ser monofásico, é bem mais simples, pois o contribuinte

não  precisa  fazer  conta  de  compensação  ou  débito/crédito.  Mesmo  assim  tem

muitas  desvantagens  com  relação  a  possível  cadeia  de  tributação,  onerando  o

produto e/ou dificultando controle de arrecadação através da autoridade tributária.

ICMS  e  IPI  –  imposto  de  circulação  de  mercadoria  e  serviços  de

comunicações  e  transportes  e  imposto  de  produtos  industrializados:  Apesar  de

atuarem em fatos geradores destintos, em nosso estudo podemos considerar como

impostos complementares. Isto porque mais adiante, verificaremos que o IVA em

diversos países agrega estes dois tipos de tributos brasileiros. Enquanto o ICMS

incide  na  venda  de  mercadorias  e  alguns  serviços,  o  IPI  incide  na

produção/transformação de determinado bem.

IVA – imposto sobre valor agregado/adicionado: Utilizado atualmente em mais

de 160 países, é uma evolução do IVA com objetivo de tributar as operações de toda

cadeia de produção e venda compensando o que já foi pago nas fases anteriores. É

um  tributo  que  se  tornou  muito  popular  devido  a  não  onerar  em  excesso  as

operações futuras, sendo sua apuração relativamente simples.

1.2 Classificação dos tributos

Considerando posicionamentos doutrinários ou do STF sobre a teoria tripartite

ou  pentapartite,  os  tributos  podem  ser  classificados  quanto  a  diversas

características:
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Diretos ou indiretos: No tributo direto, o contribuinte não tem como transferir

para outro o ônus tributário. Temos como exemplo o IPVA e IPTU. No tributo indireto,

o  sujeito  passivo,  chamado  de  “contribuinte  de  direito”  agrega  ao  valor  da

mercadoria/serviço, o valor do tributo para o cliente chamado de “contribuinte de

fato” que suporta o ônus fiscal apesar de não ser o sujeito obrigado a recolher.

Proporcional:  É  determinada uma alíquota  única,  sendo  o  valor  do  tributo

alterado proporcionalmente de acordo com a base de cálculo. Ex. ICMS, IPI, ISS

Progressivo  ou  regressivo:  É  progressivo  quando  as  alíquotas  variam  de

forma progressiva de acordo com a base de cálculo. Ex. Imposto de Renda das

Pessoas  Físicas.  É  regressivo  quando  não  existe  esta  progressividade,  mesmo

considerando a proporcionalidade, pois pessoas que tem mais recursos pagam igual

a quem tem menos recursos. Ex. ICMS, IPI, ISS.

Real ou pessoal: É real quando tem como fato gerador um bem físico. Ex.

IPTU, IPVA, ICMS. É pessoal quando incide sobre as características pessoais do

contribuinte. Ex. Imposto de Renda das Pessoas Físicas.

Fiscal  ou  extrafiscal:  O  tributo  fiscal  tem  como  finalidade  principal  a

arrecadação para cobrir os custos estatais Ex. ICMS, IPI, IRPF. O tributo extrafiscal

tem como objetivo principal a regulação de algum mercado, corrigindo anomalias

pontuais. Ex. IOF, Imposto de Importação.

Monofásico ou plurifásico: O tributo monofásico incide uma única vez. Ex. IOF.

No caso do tributo plurifásico, este ocorre em cada fase de operação da cadeia

produtiva sendo o tributo total pago em fatias de acordo com as fases produtivas.

Ex. ICMS, IPI

Ordinário  ou  extraordinário:  Tributos  ordinários  são  receitas  habituais  do

Estado.  São todos impostos implementados atualmente sem que tenham caráter

transitórios. Tributos extraordinários, como o nome já diz,  são tributos de caráter

excepcional, utilizados em caso de guerra, crises e outras formas que a constituição

permite.
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1.3 Princípios Importantes

O  sistema  tributário  teoricamente  tem  como  base  o  respeito  a  diversos

princípios constitucionais tributários. Este trabalho não tem objetivo de conceituar

todos princípios, mas sim apenas os relativos aos questionamentos que veremos

adiante.

1.3.1 Princípio da Seletividade

A aplicação do princípio da seletividade está expressa em nossa CF/88 nos

arts.  153,  §3º,  I  e  155,  §2º,  III,  referentes  ao  IPI  e  ICMS  respectivamente.  A

seletividade significa escolher algo, uma escolha através de algum critério. No caso

do  direito  tributário,  a  seletividade  está  ligada  diretamente  a  essencialidade  do

produto ou serviço e significa que o legislador, com objetivo de promover a justiça

social, deve dosar a alíquota de acordo com a essencialidade do bem ou serviço

para a comunidade. Nossa doutrina, sabiamente, esclarece a seletividade.

“O tributo recai sobre os bens na razão inversa de sua necessidade para o
consumo popular e na razão direta de sua superfluidade (…) no ápice da
escala,  a  sofrer  a  incidência  pelas  maiores  aliquotas  encontra-se  os
produtos de luxo, que por definição se tornam menos úteis e não essenciais
ao consumo do povo, restringindo-se às necessidades das classes mais
abastadas”. (TORRES, RICARDO LOBO, 1999, p. 441-442)

1.3.2  Princípio  da  Progressividade  /  Capacidade

Contributiva

Este  princípio  está  diretamente  associado  ao  princípio  da  seletividade

podendo  até  ser  considerado  norteador  para  o  princípio  da  seletividade.  Está

expresso na Constituição Federal onde determina que as maiores riquezas devem

ter  uma  maior  oneração  tributária,  ou  seja,  quem  pode  pagar  mais,  deve  ser

progressivamente tributado. 
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“Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente  para  conferir  efetividade  a  esses  objetivos,  identificar,
respeitados  os direitos individuais  e  nos termos da lei,  o  patrimônio,  os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte” 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988, ART. 145, §1º).

A progressão e sua antítese, a regressão, são questionadas constantemente

pela doutrina. Pelo simples fato do tributo não ser progressivo, ele pode se tornar

regressivo,  mesmo  que  seja  proporcional,  isto  porque  proporcionalmente

contribuintes  que  tenham  menor  renda,  pagam  o  mesmo  de  tributo  do  que

contribuintes que tenham maior renda.

1.3.3 Principio da Vedação ao Confisco

Regulado em nossa constituição através do art.  150, IV, tem o objetivo de

impor limites ao legislador quanto a carga tributária de forma que esta seja razoável.

Todo tributo tem o objetivo de transferir parte da propriedade do particular para o

Estado, não permitindo expropriação do patrimônio do particular. 

O conceito de confisco é indeterminado. Não existe definição do limite a
partir do qual se ultrapassa o que seria uma tributação pesada e passa-se a
ter uma tributação confiscatória. [...] A vedação ao confisco pretende impedir
que se ultrapasse,  com essa carga,  níveis  considerados suportáveis  por
determinada  sociedade,  em  certa  época  e  sob  condições  conjunturas.
(PAULO, 2010. p.963) 

 O Princípio do não confisco é derivado da proteção aos direitos e garantias

individuais presentes no art. 5º da Constituição Federal de 1988.

De acordo com o que será relatado adiante, a forma de cálculo do ICMS (por

dentro), faz com que a alíquota real do ICMS seja maior do que a nominal, podendo

a  depender  do  caso,  se  tornar  uma  alíquota  com  características  de  tributo

confiscatório.
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2 HISTÓRICO

2.1 Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Após  o  término  do  Império,  o  Primeiro  Congresso  das  Associações

Comerciais do Brasil, em 1922, instituiu a cobrança do “imposto do selo proporcional

sobre as vendas mercantis, a prazo ou à vista, efetuado dentro do país” (COSTA,

1979, p. 03). Imposto conhecido como IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações.

O IVC (imposto sobre vendas e consignações) foi  mantido na constituição

Social-Democrata  de  1934.  Em  01  de  dezembro  de  1965,  através  de  emenda

constitucional,  o  IVC  foi  substituído  pelo  ICM  (imposto  sobre  circulação  de

mercadorias)  e  com a promulgação da constituição de 1988,  foi  acrescentada a

competência de  cobrança de alguns tipos de serviço  sendo alterado para ICMS

(imposto sobre mercadorias e serviço). ICMS, Imposto sobre operações relativas à

circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual

e intermunicipal e de comunicação.

A instituição do ICMS, segundo a CF/88 no art. 155, compete aos Estados e

Distrito Federal. Sendo a principal fonte arrecadadora destes, representando cerca

de 80% da arrecadação.

2.2 Imposto sobre valor agregado (IVA)

IVA – “Imposto sobre Valor Agregado” ou “Imposto sobre Valor Adicionado”,

conhecido também em inglês como “value-added tax” (VAT) ou em alguns países

como “goods and services tax” (GST) 

O modelo do IVA surgiu no pós guerra, mais especificamente na França com

a reforma fiscal em 1954 com objetivo de desonerar os produtos devido a incidência

de impostos em cascata, assim foi criada pelo economista francês Maurice Lauré a

“Taxe Sur La Valeur Ajountée” (TVA) substituindo o imposto sobre a produção.

Em 1957 foi  assinado o tratado de Roma, mais especificamente o Tratado

Constitutivo  da  Comunidade  Econômica  Europeia  (CEE),  que  seria  o  “ponta  pé
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inicial”  da  União  Europeia.  Em  seu  art.  99,  o  Tratado  de  Roma,  visava  a

harmonização dos impostos indiretos sobre venda e consumo com objetivo que o

tributo não afetasse as condições de concorrência esperadas pelo Tratado. Dos seis

países que assinaram o tratado, Alemanha, Itália, França, Bélgica, Países Baixos e

Luxemburgo, apenas a França já tinha, em seu ordenamento jurídico, instituído o

IVA, todos os outros países tributavam em cascata, de forma cumulativa. 

Em 1960 foi criado um comité fiscal e financeiro, composto por 10 integrantes,

tendo como presidente o alemão, Fritz Neumark, que após estudos recomendou a

adoção do IVA. Relatório este batizado como “Relatório Neumark”.

o  estudo  realizado  concluiu  que  o  sistema  de  tributação  adotado  pela
França, já designado de IVA – Imposto sobre o Valor Agregado ou Imposto
sobre  Valor  Acrescentado,  apresentava  característica  que  respondia  ao
problema:  o  valor  final  do  produto  nunca  era  agravado  pelo  imposto,
independentemente  do  número  de  transações  em  sua  produção  e
circulação até o produto final (GUIMARÃES, 2006, p. 55).

Desta forma foi demonstrado que para os recentes membros da CEE interagir

importando  e  exportando,  seria  importante  padronizar  o  sistema  de  tributação

utilizando o IVA.

[...] suas vantagens eram evidentes, pois, com esse novo modelo, reduzia-
se a alta pressão fiscal gerada pela cumulatividade; alcançavam-se todos os
estágios dos circuitos econômicos dos produtos, em virtude da plurifasia;
garantia-se  maior  neutralidade  às  distintas  atividades  empresariais,  pela
manutenção de uma única alíquota aplicável ao fim do ciclo; atendia-se a
critérios de transparência, por denunciar de forma claro o valor do imposto
aplicável,  e  favorecia-se  ao  setor  produtivo,  além  de  facilitar-se  a
harmonização internacional reclamada […] (TORRES, 2012, p. 46).

Em 1967, com objetivo de resguardar o livre comércio entre os países da

recém criada União Européia, foi publicada a Primeira Diretiva do CEE. Os Estados

Membros teriam de substituir  seu sistema atual  de impostos criando um imposto

único que incidisse sobre operações de bens e serviços.

Segundo Heleno Taveira Torres “diversos esforços foram projetados para a

introdução  de  um  tributo  com  máximo  efeito  harmonizador;  para  viabilizar  as

liberdades de circulação de mercadorias e capitais no território comunitário, instituir



14

o mercado comum e não falsear as condições de concorrência” (TORRES, 2012, p.

50).

É importante salientar que no livro de Carl S. Shoup, de 1990, “The Value

Added  Tax  in  Developing  Countries”,  (trecho  copiado  abaixo),  demonstra  que  a

França e o Brasil foram os pioneiros em constituir em seu ordenamento tributos não

cumulativo para consumo, o IVA e o ICM, respectivamente.

A velocidade com que o imposto sobre o valor agregado se espalhou por
todo o mundo é incomparável com o de qualquer outro imposto nos tempos
modernos.  Há  trinta  anos,  não  havia  nenhuma  solução  abrangente  em
qualquer lugar.  Dois países, Brasil e França, estavam experimentando
uma  VAT  restrita. Hoje,  o  abrangente  VAT é  encontrado  em  cerca  de
quarenta países, a maioria deles na Europa e na América Latina. A forma
restrita de VAT é usada por mais vinte países, principalmente na África. Em
1988,  o  imposto  sobre  o  valor  acrescentado  está  programado  para  ser
introduzido, aparentemente de forma abrangente em duas economias tão
dispares quanto a Hungria e a Tunísia ". No entanto, não há imposto sobre o
valor agregado na Austrália, no Canadá, no Japão ou nos Estados Unidos.
(Tradução do Google Tradutor) (Grifo nosso). (SHOUP, 1990)
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3 CARACTERÍSTICAS

O ICMS tem como características ser proporcional,  quando a alíquota é a

mesma em qualquer base de cálculo; regressivo, quando contribuintes com menor

condição econômica paga maior parcela (proporcional) sobre a renda; plurifásico,

quando  a  incidência  ocorre  em  toda  cadeia  de  operações  de  circulação  de

mercadoria; não cumulativo, quando o tributo pode ser compensado com valores

pagos  nas  operações  anteriores;  real,  quando  é  considerado  apenas  o  bem ou

coisa, independente da situação financeira do contribuinte; indireto, quando incide

sobre  a  utilização  da  riqueza  ou  rendimento;  ordinário,  quando  as  receitas  são

arrecadadas regularmente pelo estado; tem sua base de cálculo dentro do imposto,

o chamado “por dentro”, ou seja, o valor do produto já inclui o valor do tributo; ter

predominantemente caráter fiscal com objetivo arrecadatório para manter a estrutura

do Estado.

O ICMS, da forma que foi constituído, faz com que ele seja único em todo o

mundo, apenas o Brasil idealizou tal tributo tomando como base o IVA, mas com

características únicas para tributos cobrados sobre consumo em todo o mundo.

Um dos pontos negativos do ICMS é a complexa forma de se calcular o DIFAL

(diferença  de  alíquota)  a  ser  recolhido.  Geralmente  as  empresas  que  não  tem

contabilidade  própria,  contrata  escritórios  de  contabilidade  para  calcular  o  ICMS

devido.

O IVA é um tributo utilizado em mais de 160 países em todo o mundo. A

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em 12 de

abril  de  2017,  lançou  o  “International  VAT/GST  Guidelines”  ressaltando  na

apresentação a importância do IVA:

O imposto sobre o valor adicionado (IVA, também conhecido como imposto
sobre bens e serviços, sob a sigla GST em vários países da OCDE) tornou-
se uma importante fonte de receita para os governos de todo o mundo.
Cerca  de  165  países  operaram um IVA no  momento  da  conclusão  das
Diretrizes Internacionais de IVA / GST em 2016, mais do dobro do que 25
anos antes. Como o IVA continuou a se espalhar pelo mundo, o comércio
internacional de bens e serviços também se expandiu rapidamente em uma
economia  cada  vez  mais  globalizada.  Uma  das  consequências  desta
evolução foi a maior interacção entre os sistemas de IVA, juntamente com
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os riscos crescentes de dupla tributação e a não tributação não intencional
na falta de coordenação internacional do IVA. (Tradução nossa)
OECD (2017), International VAT / GST Guidelines, OECD Publishing, Paris.

O  IVA  tem  as  mesmas  características  do  ICMS,  ou  seja:  proporcional;

regressivo; plurifásico; não cumulativo, mas não há uma compensação propriamente

dita,  para cálculo do tributo considera-se a diferença da venda com a compra o

tributo;  real;  indireto;  ordinário;  tendo  caráter  predominantemente  fiscal.  Destas

características existem duas distinções em relação ao ICMS. No IVA o imposto é

agregado ao produto adquirido, ou seja, o valor do IVA é acrescentado do valor da

compra  na  hora  do  pagamento.  Então,  caso  esteja  adquirindo  um  produto  por

$100,00 e o IVA for de 20%, ao efetuar o pagamento, o caixa te cobrará $120,00

($100,00 do produto, mais $20,00 de imposto).

Esta característica, transparência no pagamento do tributo IVA, poderia ser

alterada com poucas consequências no caso do ICMS A falta de transparência no

quantum  é  pago  no  ICMS é  uma  das  características  mais  perversas  do  nosso

sistema tributário. Quando estamos pagando por algo, exigimos muito mais do que

algo que nos é oferecido “de graça”, sem custo. Isto é algo inerente ao ser humano.

Muitos  contribuintes  no  Brasil  ao  comprar  produtos  não  percebem  que  pagam

tributos.  Quando  compramos  algo  em  outros  países,  sabemos  exatamente  “o

quantum” é adicionado de imposto, isto porque o valor cobrado no caixa é maior que

o  exibido  na  vitrine.  No  Brasil  não  temos  esta  sensação  do  valor  cobrado  de

imposto, pior ainda, se questionarmos pessoas assalariadas, com renda de cerca de

um salário mínimo por mês, se elas pagam impostos, a grande maioria vai dizer que

não paga e como reflexo, não cobram de nossos governantes, deixando de exercer

a cidadania.

Com objetivo de tentar mudar isto para saber o quanto é cobrado de imposto,

o  congresso  promulgou  a  lei  12.741  de  08  de  dezembro  de  2012  que  exige  a

discriminação de todos impostos no cupom fiscal ou nota fiscal. O interessante é que

este procedimento é muito complexo para adotar aqui no Brasil, isto porque o valor

pago depende de uma série de variáveis. Como solução, as notas fiscais e cupons,

são emitidos com a mensagem “valor aproximado de impostos”. Mesmo assim a lei
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não atingiu os objetivos de conscientizar as pessoas do quanto pagam de impostos,

simplesmente poucos leem ou entendem o que está escrito no cupom ou nota fiscal.

Outra diferença importante do ICMS para o IVA é a forma como procedemos

para conceder o benefício da não cumulatividade. Enquanto no ICMS, a forma de

cálculo é compensando o que pagou anteriormente, no IVA, a base de cálculo é a

diferença do valor da venda com os insumos de compra, simplificando bastante a

operação de apuração. 

É importante  entender  a forma como incide  a alíquota.  No IVA a  alíquota

incide no valor do produto agregando no momento de pagamento, no ICMS não, o

valor do produto já é vendido com o valor do tributo dentro do preço (por dentro). Na

prática, o cálculo de 25% do IVA é igual a 20% do ICMS. Isto porque no IVA você

calcula o valor do tributo acrescentando o valor de vitrine, ou seja, uma mercadoria

no valor de $1.000,00 na vitrine com alíquota de 25%, o consumidor pagará no caixa

$1.250,00 com o IVA. No caso do ICMS o valor do tributo está dentro do preço, ou

seja, a alíquota nominal é menor do que a alíquota real. Uma alíquota de 20% em

cima de $1.250,00 tem o valor de ICMS dos mesmos $250,00 referente a 25% do

IVA.

Desta forma é importante entender que a alíquota de 18% de ICMS, equivale

a  alíquota  de  aproximadamente  21,95% de  IVA.  Se  aumentarmos ainda  mais  o

tributo, como é o caso absurdo do serviço essencial de energia eletrica fornecido

pelas  concessionárias,  o  valor  do  ICMS que  é  de  27,5% seria  o  equivalente  a

37,93% de IVA.

Abaixo demonstramos como se procede para calcular o IVA e o ICMS em uma

compra de $100,00 com alíquotas equivalentes de IVA(25%) e ICMS(20%). 
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O Procurador do Estado do Rio de Janeiro, João Guilherme Sauer, conceituou

a não cumulatividade de forma precisa: 

Consiste na compensação do valor do ICMS incidente em cada operação
com o do incidente nas operações anteriores, independentemente de ser o
sujeito  ativo  da  obrigação  tributária  ex-surgente  de  cada  uma  dessas
incidências o mesmo Estado ou outros. Portanto, a não-cumulatividade do
ICMS pressupõe a existência de mais de uma fase do ciclo alcançável pelo
imposto, ou, em outras palavras, de mais de uma operação tributável no
processo  de  circulação.  Devem  acontecer  operações  anteriores  a
posteriores sujeitas à tributação. (SAUER).

Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho, o princípio da não cumulatividade

é “dirigido aos tributos plurifásicos, que gravam as diversas etapas de uma cadeia

produtiva ou de circulação de bens ou serviços” (CARVALHO, 2006, p. 663). Para

ele, este princípio é, na verdade; 

Venda: $100,00
IVA: $25,00
Total: $125,00

Venda: $205,00
Diferença Compra X Venda: $80,00
IVA: $20,00
Total: $225,00

INSUMO INDUSTRIA

Venda: $345,00
Diferença Compra X Venda: $120,00
IVA: $30,00
Total: $375,00

COMÉRCIO

CALCULO DO IVA – 25%

Figura 01:
De forma simplificada, em cada operação calcula-se o IVA com base na diferença da venda pela compra.
No exemplo, o valor total de IVA recolhido em todas operações foi de $75,00

Venda: $125,00
ICMS: $25,00
Total: $125,00

Venda: $225,00
ICMS: $45,00
DFAL: $45,00 – $ 25,00 = $20,00
Total: $225,00

INSUMO INDUSTRIA

Venda: $375,00
ICMS: $75,00
DFAL: $75,00 – $ 45,00 = $30,00
Total: $375,00

COMÉRCIO

CALCULO DO ICMS – 20%

Figura 02:
De forma simplificada, a cada operação calcula-se o IVA com base na diferença da venda pela compra.
No exemplo, o valor total de ICMS recolhido em todas operações foi de $75,00
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uma  técnica  que  atua  sobre  o  conjunto  das  operações  econômicas
envolvendo diversos setores da vida social, tendo o objetivo maior de evitar
que  o  impacto  da  percussão  tributária  provoque  distorções  negativas
vivenciadas  pela  experiência  histórica,  como  a  tributação  em  cascata”
(CARVALHO, 2006, p.663).

Na  Constituição  Federal  de  1988,  o  princípio  da  não  cumulatividade  é

expresso e explica a forma de como calcular a diferença de ICMS a pagar.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(…)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de  comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...)
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
I  -  será não-cumulativo, compensando-se o que for  devido em cada
operação  relativa  à  circulação  de  mercadorias  ou  prestação  de
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro
Estado ou pelo Distrito Federal; (Grifo nosso)
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, ART. 155)

O  brasileiro  sofre  do  velho  esteriótipo  do  “complexo  de  vira-latas”,  termo

criado por Nelson Rodrigues para explicar o sentimento de inferioridade do brasileiro

com relação a produtos ou decisões existentes fora do Brasil, quando pensa que

tudo  que  existe  em  outro  país  é  melhor  do  que  o  que  temos  aqui  no  Brasil.

Realmente,  existem  muitas  coisas  que  deveríamos  copiar  e  uma  delas  é  a

simplicidade tributária da maioria das nações do mundo. Não estamos afirmando

aqui que o IVA é melhor que o ICMS, mas sim que o sistema tributário em um todo

da maioria dos países são muito mais simples que o nosso. Como exemplo temos o

próprio IVA utilizado em mais de 160 países que engloba, em apenas um imposto,

tributos como o ICMS, IPI, ISS além de outras contribuições.

A base do ICMS e IVA é a não cumulatividade, a principal característica para

este tipo de imposto sobre consumo com objetivo de não onerar a produção e rede

de distribuição. Mas, apesar da não cumulatividade ser comum aos dois tributos, o

procedimento para definir a base de cálculo do ICMS e IVA são distintos gerando

repercussões diferentes no caso de benefícios fiscais.
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Primeiramente  temos  de  entender  que  um  incentivo  fiscal  de  IVA/ICMS

oferecido  na  matéria  prima  ou  produção,  tem  como  objetivo  principal  viabilizar

aquele investimento devido as despesas iniciais de implantação ou mesmo atender

a necessidade de um acontecimento sazonal por força da natureza ou economia. O

incentivo, nestes setores, a princípio, não tem o intuito de reduzir preços para o

consumidor final. Neste caso, é muito mais eficaz diminuir a alíquota em toda cadeia

de produção principalmente no final.

No caso do IVA, quando o estado oferece algum tipo de incentivo fiscal nos

insumos ou produção (início  da  cadeia  produtiva),  este está renunciando receita

tributária,  a  renúncia  não  se  detém  apenas  a  empresa  privada  beneficiada

diretamente pelo incentivo, mas haverá a desoneração de toda cadeia, repercutindo

também no valor do produto final que será menor.

Já  no  ICMS,  quando  o  estado  oferece  incentivo  fiscal  nos  insumos  ou

produção, a desoneração é limitada apenas àquele setor produtivo, não havendo

renúncia da receita de ICMS que será reposta logo na etapa seguinte fazendo com

que o valor do produto final seja o mesmo de antes do incentivo. Isto se chama de

diferimento, quando a cobrança do tributo é postergada para outra fase posterior a

ocorrência do fato gerador (venda).

Esta característica ocorre, devido ao sistema de cálculo do DIFAL (diferença

de alíquota) de débito e crédito do ICMS. Para o cálculo do ICMS, é considerado o

valor total de venda incidindo a alíquota de ICMS e compensando com o que foi

pago nas operações anteriores.  No caso do IVA,  apenas serão consideradas as

diferenças do valor de venda com o valor de compra, desconsiderando o IVA das

operações anteriores. Vejamos algumas simulações abaixo.

No quadro 01, demonstramos simulação com alíquotas equivalentes para o

ICMS e o IVA, 20% e 25%, respectivamente. Como o valor do ICMS é calculado “por

dentro”, a alíquota de 20% equivale a alíquota de 25% do IVA.

Considerando alíquotas equivalentes, percebe-se que tanto no IVA quanto no

ICMS o valor  da receita  com tributos e valor  final  de venda são exatamente os

mesmos.



21

Quadro 01

Já  no  quadro  02,  quando  é  oferecido  incentivo  fiscal  na  matéria-prima,

zerando a alíquota verifica-se que no IVA existe uma desoneração em toda cadeia

da produção diminuindo o valor final,  enquanto no ICMS o benefício fica restrito

aquele setor produtivo, recuperando o ICMS na próxima etapa de produção. É como

se fosse um empréstimo concedido pelo estado, pois o ICMS que deveria ser pago

na 1ª etapa de produção, será pago em outra etapa (diferimento)

É nesta característica que percebe-se a maior vantagem do ICMS em relação

ao  IVA,  devido  a  flexibilidade  de  oferecer  benefícios  a  determinados  setores

produtivos, sem renuncia de receita. Pode não parecer importante este benefício,

mas  o  capital  de  giro  em  grandes  indústrias  é  um  fator  preponderante  para

viabilidade de um negócio. Quando desoneramos a produção e no caso do ICMS,

postergando a receita do tributo, financiamos o setor produtivo melhorando seu fluxo

de caixa.

Valor Adicionado 100,00
Tx IVA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Tx ICMS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Matéria Prima Industria Distribuidor Varejo

IVA

Custo 125,00 250,00 375,00
100,00

Lucro 100,00 100,00 100,00 100,00
Valor Venda sem IVA 100,00 225,00 350,00 475,00

500,00
IVA 25,00 25,00 25,00 25,00
Venda 125,00 250,00 375,00 500,00

Matéria Prima Industria Distribuidor Varejo

ICMS

Custo 100,00 200,00 300,00
100,00

Lucro 100,00 100,00 100,00 100,00
Valor Venda sem ICMS 100,00 200,00 300,00 400,00

500,00
ICMS 25,00 50,00 75,00 100,00
Diferença ICMS a Pagar 25,00 25,00 25,00 25,00
Venda 125,00 250,00 375,00 500,00

Receita com 
Tributo

Valor de 
Venda

Receita com 
Tributo

Valor de 
Venda
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Quadro 02

O que podemos perceber com estes exemplos é que o ICMS, um tipo de

tributo com vantagens importantes que o IVA não tem, pois podemos desonerar a

produção  sem  interferir  na  arrecadação.  No  caso  do  IVA,  ao  conceder  algum

benefício, desoneramos toda cadeia, inclusive diminuindo o valor final do produto.

Ora, se for para diminuir o valor final do produto, melhor então reduzir a alíquota.

É  importante  esclarecer  que  esta  característica  é  perceptível  quando  o

benefício  se  dá  no  início,  ou  seja,  nos  insumos  da  produção,  ou  em  qualquer

momento quando o benefício não for total (alíquota 0%).

O fato  é  que a  nossa  legislação,  especificamente  a  Constituição  Federal,

permite a tributos com princípios da não cumulatividade, se tornarem cumulativos.

Isso pode ser um contrassenso, mas o art. 155, §2º, II,  “a” e “b” da Constituição

Federal de 1988, positiva esta possibilidade e determina que no caso de isenção ou

não incidência,  não haverá  crédito  para  compensação nas operações seguintes,

acarretando a anulação dos créditos das operações.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(…)

Valor Adicionado 100,00
Tx IVA 0,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Tx ICMS 0,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Matéria Prima Industria Distribuidor Varejo

IVA

Custo 100,00 225,00 350,00
75,00

Lucro 100,00 100,00 100,00 100,00
Valor Venda sem IVA 100,00 200,00 325,00 450,00

475,00
IVA 0,00 25,00 25,00 25,00
Venda 100,00 225,00 350,00 475,00

Matéria Prima Industria Distribuidor Varejo

ICMS

Custo 100,00 200,00 300,00
100,00

Lucro 100,00 100,00 100,00 100,00
Valor Venda sem ICMS 100,00 200,00 300,00 400,00

500,00
ICMS 0,00 50,00 75,00 100,00
Diferença ICMS a Pagar 0,00 50,00 25,00 25,00
Venda 100,00 250,00 375,00 500,00

Receita com 
Tributo

Valor de 
Venda

Receita com 
Tributo

Valor de 
Venda
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II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de  comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...)
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
II  -  a  isenção  ou  não-incidência,  salvo  determinação  em  contrário  da
legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido
nas operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
(Grifo nosso)
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, ART. 155)
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4 ALÍQUOTAS

Nos exemplos anteriores, percebe-se que a concepção do ICMS não é ruim,

existindo  diversas  vantagens  em  relação  ao  IVA,  não  havendo  necessidade  da

alteração de nossa legislação do modelo de cálculo.  Mas também não podemos

deixar de relacionar os problemas relacionados ao ICMS que podem ser resolvidos

sem a cogitada mudança para IVA.

A alíquota é o principal problema. Devido ao cálculo ser “por dentro”, alíquotas

de mesmo valor numérico que o IVA (cálculo por fora) se tornam maiores, conforme

demostrado em tópico anterior. O maior problema é que quanto maior a alíquota

nominal, maior será a diferença efetiva entre o ICMS e o IVA. No simples quadro

abaixo, podemos demonstrar facilmente:

Alíquota
ICMS

Alíquota ICMS
(cálculo por

fora)

Variação
ICMS (%)

Alíquota
IVA

Variação
IVA (%)

Diferença
(ICMS / IVA)

Variação
da Difer.

(%)

7,00% 7,526% -------- 7,00% -------- 0,526% --------

18,00% 21,951% 191,67% 18,00% 157,14% 3,951% 651,14%

27,50% 37,931% 72,80% 27,50% 52,78% 10,431% 164,01%
Quadro 03 – Comparativo da variação percentual do IVA e ICMS

No  quadro  03,  foram  utilizadas  alíquotas  mais  utilizadas  em  nosso

ordenamento: ICMS de circulação de mercadoria do sudeste para norte/nordeste

(7%),  alíquota  ICMS interno  de venda  (18%),  e  alíquota  de  ICMS sobre  enégia

elétrica (27,5%).

Estas alíquotas acima são nominais. Ao ajustar os valores para o cálculo por

fora,  equivalente  ao cálculo  do  IVA,  percebe-se que o  valor  é  significativamente

maior que o nominal,  equivalente a uma progressão geométrica, ou seja, quanto

maior for o valor do ICMS a diferença para o valor nominal cresce de forma acima do

que a proporcional.

A diferença da alíquota nominal do ICMS 18% para 27,5% é de 9,5%, mas em

comparação com a taxa efetiva, nos moldes do cálculo do IVA (cálculo por fora),
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seria de 15,98% (37,931% - 21,951%). Ou seja, um aumento de alíquota da forma

que é calculado o ICMS tem um impacto muito maior do que no IVA e este impacto é

muito mais significativo no caso de aumentos maiores.

Desta forma verifica-se que um dos maiores problemas que temos no ICMS é

a alíquota extremamente elevada, pois um IVA de 18% em outro país é bem menor

que um ICMS de 18% no Brasil.  Isto  sem considerar que o IVA na maioria  dos

países engloba IPI e até mesmo algumas contribuições.

Desta forma, é importante perceber que os tributos sobre o consumo aqui no

Brasil  são  extremamente  altos,  enquanto  os  tributos  incidentes  sobre  a  renda

(imposto de renda), são bem menores comparados com países desenvolvidos, ou

seja, apesar da mídia anunciar que temos uma das cargas tributárias mais elevadas

do mundo, temos uma das menores cargas tribuárias sobre a renda. Um paraíso

para os poucos endinheirados que pagam muito pouco tributos. Veja abaixo gráficos

disponibilizados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

(OCDE) onde demonstra que nos países de primeiro mundo os tributos sobre a

renda são maiores que os tributos sobre consumo:

 

Gráfico 01 – Proporção de Imposto de Consumo e Imposto de Renda em diversos países
Fonte: OCDE



26

Analisando o gráfico 01, percebe-se que a maioria dos países desenvolvidos

tem uma carga bem menor de tributo sobre consumo e maior  sobre a renda.  A

Argentina,  parceira  do  Brasil  no  Mercosul,  com  problemas  estruturais  como  no

Brasil, tem uma carga tributária da mesma forma que a nossa, avessa dos países

desenvolvidos.

No gráfico 02 percebe-se que a carga tributária total do Brasil está na média

dos países desenvolvidos, apesar de não termos a mesma contra prestação dos

serviços governamentais, mas a carga tributária sobre a renda é uma das menores

do mundo, corroborando que o Brasil  é um dos países do mundo onde os ricos

pagam menos impostos.

Gráfico 02 – Comparativo da carga tributária X PIB e Imposto de Renda em diversos países
Fonte: OCDE

Desta forma, podemos considerar que no Brasil o tributo sobre consumo é

regressivo.  Ao  adquirir  um  produto,  é  normal  percebermos  que  o  tributo  incide

diretamente sobre a operação de compra/venda. Mas, observando mais a fundo,

verificamos que o tributo sobre consumo não incide sobre o produto ou operação,

mas sim sobre a renda manifestada no ato do consumo, ou seja todo consumo
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advém de uma renda e dependendo da renda, este consumo terá maior ou menor

afetação  na  riqueza  (se  é  que  podemos  chamar  assim)  de  uma  família.  Assim

percebemos o efeito  regressivo que acontece com maior  intensidade quando as

alíquotas são elevadas.

O  percentual  de  renda  destinado  ao  consumo é  decrescente,  conforme
incremente  a  riqueza  do  contribuinte.  Uma  pessoa  de  poucos  recursos
destinará a totalidade de sua renda ao consumo (e, portanto, toda sua renda
será alcançada pela tributação do consumo), enquanto aquele de maiores
posses terá boa parte de sua renda vertida em investimento (e, portanto,
não  atingida,  pelo  menos imediatamente,  pelo  imposto  sobre  consumo).
SCHOUERI, 2014, PG 407).
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5 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Competência tributária é a faculdade que o ente federativo tem de instituir

seus tributos.  É de competência  legislativa  plena constitucionalmente  atribuída e

indelegável, não precisando de autorização de outro ente federativo para instituir ou

modificar seus tributos.

De acordo com alguns doutrinadores a constituição não deveria ter atribuído a

competência  tributária  de  forma  repartida,  apesar  da  constituição  em  nenhum

momento  proibir  a  cumulação de competências  mas em contrapartida  reserva  a

autonomia  entre  os  poderes.  A autonomia  financeira  dos  entes  federativos  com

orçamentos próprios é que deve ser priorizado, ou seja, a importância do tributo é

possibilitar obtenção de recursos pelo ente federativo em busca da autonomia e não

determinar quem pode instituir ou alterar o tributo.

Nos Estados Unidos, por exemplo,  encontra-se a convivência de tributos
federais  e  locais  (com  a  mera  reserva  de  poucos),  sem  que  de  tal
bitributação  se  extraia  qualquer  inconveniência  ao  funcionamento  da
federação.  O  que  importa  é  assegurar  que  os  integrantes  da  federação
tenham  autonomia  financeira,  que  tenham  orçamentos  próprios,  com
recursos  assegurados  independentemente  de  repasses  de  outros  entes.
(SCHOURI, 214, p.252).

Estudiosos do Direito Tributário, declaram que um dos maiores problemas do

ICMS é sua competência estadual. Tributo de tal importância para o país, que pode

ser utilizado para regular diferenças regionais, deveria ser de competência da União.

Os estados, tendo a atribuída competência constitucional e em busca de melhorias

em seu território, oferecem benefícios questionados por outros estados, causando

assim problemas fiscais entre estados da federação, a chamada “guerra fiscal”.

Muitos juristas brasileiros entendem que um dos grandes erros conceituais
da implantação do ICMS foi conceder a sua titularidade aos Estados, pois
gerou como conseqüência um federalismo competitivo, guerra fiscal interna,
problemas de origem e destino, falta de harmonização na política tributária
nacional e legislação complexa. (FELIPE, 2006, p.09)
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A competência estadual, de acordo com a soberania dos estados, faz com

cada estado possa determinar uma série de fatores com relação ao ICMS. Para

minimizar  este  problema,  foi  criado  o  CONFAZ  (Conselho  Nacional  de  Politica

Fazendária), com objetivo de harmonizar decisões entre os estados com a finalidade

de diminuir problemas relacionados a guerra fiscal.

Ainda sim os estados utilizam outras estratégias veladas de incentivos como

um  tipo  de  “rebate”,  devolvendo  parte  do  ICMS  pago  por  alguma  forma  de

compensação, com objetivo de não afrontar (diretamente) resoluções do CONFAZ.

Atualmente o ICMS é o tributo que mais arrecada no país. De acordo com o

ministério da fazenda a arrecadação é de cerca de 320 bilhões de Reais por ano,

valor acima até mesmo do IR. Como envolvem valores exorbitantes, qualquer ajuste

é significativo pois causará perdas de arrecadação para alguns estados ou mesmo

para todos estados no caso de desoneração sobre consumo, diminuindo a carga

tributária.

Desta forma, caso a competência do ICMS fosse da União, com os devidos

repasses financeiros para estados e municípios, as políticas de incentivos seriam

uniformes  e  qualquer  mudança  seria  muito  mais  simples.  Muitos  doutrinadores

acreditam  que  a  competência  do  IPI  e  ICMS  foram  implementadas  de  forma

invertidas. O IPI por ser um tributo relativo a transformação de produtos ou produtos

industrializados, deveria ser de competência do estado para que pudesse incentivar

a instalação de indústrias em seu território tendo como consequência um menor

impacto devido ao IPI ter, na maioria dos casos, ciclo de vida mais curto.
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6 PEC 233/2008 E OUTRAS PROPOSTAS

Esta PEC 233/2008 de autoria do poder executivo, foi apresentada em 2008

sendo postulada uma reforma tributária nos moldes semelhantes a implantação do

IVA em outros países. 

Devido a dificuldades alheias a nossa compreensão, A PEC está com sua

tramitação  estagnada  desde  2009  e  sem  previsão  para  prosseguir,  a  falta  de

interesse dos estados é o fator  predominante,  pois,  conforme relatado no tópico

anterior, eles detém a maior receita arrecadada por um tributo, o ICMS.

O projeto tem como objetivo simplificar o sistema tributário de acordo com a

explicação da ementa no site da Câmara dos Deputados:

Simplifica  o  sistema  tributário  federal,  criando  o  imposto  sobre  o  valor
adicionado federal  (IVA-F),  que unificará as contribuições sociais:  Cofins,
Pis e Cide-combustível; extingue e incorpora a contribuição social sobre o
lucro  líquido  (CSLL)  ao  imposto  de  renda das  pessoas jurídicas  (IRPJ);
estabelece  mecanismos  para  repartição  da  receita  tributária;  institui  um
novo  ICMS  que  passará  a  ter  uma  legislação  única,  com  alíquotas
uniformes, e será cobrado no estado de destino do produto;  desonera a
folha de pagamento das empresas, acaba com a contribuição do salário-
educação  e  parte  da  contribuição  patronal  para  a  Previdência  Social.
Reforma Tributária. (Camara dos Deputados, PEC 223/2008)

Apesar da proposta ter iniciativa importante para simplificar, ainda incorre em

alguns problemas relacionados neste trabalho. Um deles é ainda considerar o valor

do tributo por dentro do valor do produto, fazendo com que o percentual efetivo da

alíquota  seja  maior  do  que  o  nominal  e  quanto  maior  o  alíquota,  maior  essa

diferença, conforme demonstrado em tabela no tópico anterior.

Outro problema que advém deste tipo de cobrança, é o contribuinte não ter a

noção  exata  de  quanto  está  pagando  de  imposto,  pois  se  o  valor  cobrado  é  o

desembolsado, contribuintes menos esclarecidos não percebem este pagamento de

tributo e consequentemente não cobram sua contra prestação. Já no IVA de outros

países,  o  valor  do  tributo  é  adicionado ao valor  do  produto  no caixa,  durante o

pagamento.  Desta  forma  o  cidadão  se  sente  como  verdadeiro  contribuinte,

desembolsando o valor a mais referente ao tributo.
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Mesmo assim, dificilmente esta proposta terá encaminhamento.  Apesar  da

necessidade  de  uma  diminuição  na  carga  tributária  referente  ao  consumo  e

repartição tributária mais justa, a falta de interesse dos estados em prol de uma

nação mais justa é preponderante nessa batalha.

Outras  propostas  são  apresentadas  constantemente.  Toda  mudança  de

governo ou em momentos de instabilidade ou crise, aparecem soluções diversas de

reforma tributária.

Acontece  que  a  maioria  destas  sugestões  é  para  simplificar  o  sistema

tributário diminuindo a quantidade de tributos, não extinguindo, mas transformando

dois, três ou quatro tributos em apenas um, o que não deixa de ser válido, mas

mudanças que busquem uma maior justiça social,  como aumento do imposto de

renda, implantação do tributo sobre grandes fortunas, diminuição dos tributos sobre

o consumo; mudanças que poucos legisladores cogitam.

Em recente passagem pelo Brasil, o economista francês, Thomas Piketty faz

uma análise das dificuldades que o Brasil enfrentará para voltar a crescer. “O Brasil

não voltará a crescer de forma sustentável enquanto não reduzir a desigualdade e a

extrema  concentração  da  renda  no  topo  da  pirâmide  social”  (PIKETTY,  2017),

afirmando em seus estudos que o Brasil em matéria de desigualdade só é superado

pela Africa do Sul e alguns países do oriente médio. O jornalista que acompanhou

Piketty, Eduardo Fagnani complementa em sua reportagem:

O último suspiro da proteção social provavelmente virá da reforma tributária
em  tramitação  no  Congresso.  Em  primeiro  lugar,  ela  não  enfrenta  as
injustiças do sistema de impostos. Nenhuma atenção é dada ao essencial,
contrariando a experiência de muitos países desenvolvidos há mais de um
século:  alíquotas mais altas do Imposto de Renda, combate às isenções
para rendas de capital (como os dividendos pagos pelas empresas a seus
acionistas) e taxação sobre transações financeiras, herança, patrimônio e
grandes fortunas. (FAGNANI, 2017)

Fica  evidente  que  uma  mudança  na  conjuntura  tributária  é  mais  do  que

essencial para que o Brasil possa se tornar mais justo, onde os altos tributos pagos

retornem para sociedade.  O problema é convencer os representantes políticos a
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fazerem reformas que vão de encontro a interesses de seus partidos, amigos e até

mesmo deles mesmos.
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CONCLUSÃO

O presente trabalho trouxe uma importante visão sobre o ICMS e o IVA. Há de

se perceber que este tema é de suma importância para que o Brasil possa crescer

livrando-se do estigma de ser um dos países mais desiguais do mundo. Tributos

aplicados de forma confiscatória afastam o capital do setor produtivo e redirecionam

para o setor especulativo, aliás, em sã consciência, ninguém arriscaria seu suado

dinheiro de forma que houvesse possibilidade de perdê-lo.

As pequenas empresas tem o governo como seu maior “sócio”. Os tributos

são responsáveis pela maior parte do dispêndio de recursos de uma empresa e no

caso de atrasos, as multas são relativamente elevadas. É uma espécie de violação

ao princípio da vedação ao confisco.

Como vimos, o cálculo por dentro do ICMS é um dos grandes fatores que

acarretam a tributação mais onerosa ainda mais considerando que as alíquotas de

ICMS são elevadas. A diferença de alíquotas reais em relação as nominais quando

calculadas “por fora” em comparação com as “por dentro” seguem uma proporção

geométrica. No cálculo por dentro, além de termos uma alíquota real maior, temos o

problema da falta de transparência no momento do pagamento do tributo.  Estes

fatores que maculam o ICMS poderiam ser adaptados a realidade semelhante de

outros países.

Apesar de ser um cálculo um pouco complexo, existem poucas críticas na

forma de apuração do ICMS e este é o ponto de maior vantagem do ICMS em

relação ao IVA.  Conforme demonstrado anteriormente,  o benefício  fiscal  na fase

inicial da cadeia produtiva, não significa valores menores para o consumidor final ou

mesmo  renuncia  de  receita  de  ICMS,  pois  isto  será  reposto  nas  operações

posteriores. Já no IVA, qualquer incentivo, afetará diretamente a arrecadação. No

caso do ICMS,  o  ente  federativo  tem uma margem de negociação com setores

produtivos sem ter de incorrer em renúncia de receita.

Apesar  desta  interessante  vantagem,  nossa  constituição  veda

aproveitamentos de crédito  de ICMS já  obtidos,  em etapas posteriores,  no caso

deste insumo ser beneficiado com a isenção. Para muitos uma anomalia que muitas
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vezes  podem  gerar  a  cumulatividade  de  um  tributo  que  nasceu  para  ser  não

cumulativo.

Por ter uma representação financeira importante no orçamento dos estados e

municípios,  tendo  as  decisões  pontuais  de  cada  estado  repercutindo  em  todo

território  nacional,  seria  importante  a  alteração  da  competência  tributária  para  a

União sem alterar o destino financeiro continuando para os estados e municípios.

O problema do ICMS não está apenas no cálculo “por dentro” ou na falta de

transparência do quanto se paga ao comprar um produto, mas principalmente na

sua elevada alíquota. O IVA dos mais de 160 países envolvem diversos tributos do

Brasil, como o IPI e ICMS. Ainda podemos considerar que a alíquota nominal do IVA

na maioria dos países é igual ou menor do que a alíquota nominal do ICMS. Ao

transformar o valor nominal  desta alíquota (por dentro) para o valor efetivo, este

número ainda cresce mais. Resumindo, o problema principal não está na mudança

do ICMS para IVA, mas sim nas elevadas alíquotas ou elevada carga tributária dos

tributos sobre consumo.

Atualmente  a  maior  parte  da  arrecadação  de  tributos  são  referentes  ao

consumo,  fazendo  com que  o  tributo  tenha  uma  predominante  característica  de

regressividade.  Nos  países  desenvolvidos  a  principal  fonte  de  arrecadação  de

tributos vem da renda, possibilitando uma maior aproximação à justiça social, pois

tributos que incide sobre consumo são reduzidos..

A busca por  uma simplificação do nosso sistema tributário  é  de  interesse

relevante,  mas  junto  com  isto,  a  justiça  tributária  tem  de  ser  feita  através  da

desoneração dos tributos de consumo, aumento dos tributos referente a renda e

implantação do tributo sobre grandes fortunas.

Existem diversas propostas de reforma tributária no congresso mas que não

conseguem ter sequer prosseguimento nas câmaras anteriores ao plenário. Apesar

do interesse da sociedade nas mudanças, os entes federativos tem receio de perder

receita e autonomia.

Sabemos que os Deputados Federais representam o povo e os Senadores os

estados,  mas  estes  mesmos  deputados  que  deveriam nos  fazer  representados,



35

agem de forma que o interesse econômico imediatista dos governadores prevaleça,

ou mesmo com interesse em alguma benesse para poder “vender” seu voto.
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