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RESUMO 

O presente trabalho aborda os desafios da minimização da regressividade da tributação do 

consumo no Brasil, iniciando com um panorama das diversas bases econômicas tributáveis 

com ênfase no consumo, comparando-a, no âmbito de suas similaridades, com países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, apresentando a influência dos princípios 

constitucionais da proporcionalidade e seletividade. Serão analisadas as tentativas de 

empregar maior progressividade ao sistema tributário e nos modelos internacionais com 

aplicabilidade ao tema. Por conseguinte, traremos à tona questões históricas relacionadas ao 

ICMS, suas características tributárias, as infrutíferas tentativas nacionais de reforma tributária 

e a insuficiência das propostas frente à mitigação da tributação regressiva. Ao fim, 

apresentaremos modelo proposto ao combate destes reveses tributários sobre o consumo com 

a discussão pertinente aos mecanismos necessários para sua implementação. 

PALAVRAS CHAVE: Tributação. Consumo. Mitigação. Regressividade tributária. Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This paper discusses the challenges of minimizing the taxation of consumption in Brazil, 

starting with an overview of the various taxable economic basis with emphasis on 

consumption, comparing it within their similarities, with developed and developing countries, 

with the influence of constitutional principles of proportionality and selectivity. Attempts to 

employ greater progressivity to the tax system will be analyzed as long as international 

models with applicability to the theme. Therefore, we will bring to light historical issues 

related to ICMS, their tax characteristics and the fruitless attempts of national tax reform and 

the failure of the proposals forward to the mitigation of regressive taxation. At the end, we 

present model proposed to combat these setbacks tax on consumption with relevant discussion 

the mechanisms necessary for their implementation. 

KEY WORDS: Taxation. Consumption. Mitigation. Regressive taxation. Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Partindo da premissa de que a regressividade é inerente à tributação sobre o consumo 

no Brasil, este trabalho apresentará uma proposta de mitigação deste efeito perverso. Trata-se 

de aplicar certo grau de progressividade nesta tributação, em especial no que tange ao 

principal tributo atrelado ao consumo, qual seja, o ICMS.  

Conforme será demonstrado, a carga tributária concentrada nessa base fiscal (bens e 

serviços) corresponde a 51,02% da Carga Tributária Brasileira
1
 e, dada sua característica 

indireta que transfere seu ônus fiscal total ao consumidor final, desconsidera os rendimentos 

dos contribuintes, onerando com maior peso quem se encontra nos menores décimos de renda 

no país e utilizam a totalidade, ou muito próximo da totalidade, das suas receitas para 

consumir, afetando, indiretamente, portanto, a capacidade contributiva. Em que pese que uma 

tributação mais árdua neste campo seja benéfica no ponto em que dá ensejo ao alargamento da 

poupança nacional
2
, os efeitos de sua inelasticidade tributária e o alcance de uma política de 

desigualdade fiscal são temas que não apenas justificam como corroboram o modelo a ser 

apresentado neste trabalho. 

O estudo abordará introdutoriamente as bases econômicas tributáveis e suas 

peculiaridades diante da arrecadação nacional, comparando-as, inclusive, no âmbito de suas 

similaridades com outras realidades mundiais, alcançando a razão da intensa tributação sobre 

o consumo em terras tupiniquins que advém da sua função arrecadatória e não distributiva. 

Analisaremos as peculiaridades atinentes à inelasticidade e à progressividade à questão in 

foco, abordando estudo patente às isenções fiscais das contribuições sociais diante dos 

produtos primários da cesta básica e o aumento conclusivo da regressividade. 

Ultrapassadas as questões exordiais, realizaremos debate sobre as melhores formas 

de repressão à regressividade, ao tempo em que apresentaremos os autores estrangeiros
3
 e 

seus modelos alienígenas, discernentes paradigmas enraizados por i) Robert Hall e Alvin 

Rabushka, quanto à instituição de uma alíquota única resguardada por uma faixa inicial 

isentiva; ii) David F. Bradford, frente à possibilidade de uma análise compensatória conexa à 

tributação empresarial, disposta sobre um método de fatura e crédito e iii) Daniel Goldberg, 

                                                           
1
 Disponível em < http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-

e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014 >. Acesso em 16.10.2015. 
2
 ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro. Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 

188. 
3
 X-tax: David F. Bradford; Flat-tax: Robert Hall e Alvin Rabushka; E-tax: Daniel Goldberg. 
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diante de um sistema, em tempo real, “pay-as-you-go”, alterando a percepção de compliance 

sobre as compensações em um sistema arrecadatório eletrônico. 

O capítulo 3 fará uma análise pormenorizada do ICMS, apresentando seu contexto 

histórico e evolutivo no cenário nacional, bem como sua importância na arrecadação e suas 

características específicas, quais sejam: não cumulatividade, tributação indireta, 

extrafiscalidade e substituição tributária. Encerramos o capítulo analisando as propostas de 

reforma tributária no Brasil, concluindo que todas foram insuficientes no combate à 

regressividade. 

Superadas as temáticas anteriores, debateremos o fato referente à regressividade no 

Brasil ante a tributação do consumo com a consequente apresentação de um novo modelo que 

se propõe a mitigar esses efeitos danosos com ênfase na tributação por meio do ICMS. Ainda, 

discutiremos maneiras de implementação desses mecanismos, detalhando todo o 

procedimento, trazendo à tona elementos necessários que viabilizam o exposto. Exemplos 

como o banco de dados da Nota Fiscal Paulista no âmbito estadual e o Bolsa Família no 

âmbito federal serão trazidos no sentido de sustentar a possibilidade de se romper com a 

inércia política aplicada até então. Por outro lado, elucidaremos os desafios que possivelmente 

serão encontrados quanto às suas peculiaridades em dois aspectos: arrecadação e fraude. 

Sobre a arrecadação, numa tentativa de neutralizar a sua queda, utilizaremos no 

modelo eleito as mesmas alíquotas praticadas nos dias atuais no que tange à tributação do 

início do procedimento de produção, industrialização e comercialização, sendo aplicada a 

tabela sugerida apenas na operação final, com uma faixa isentiva para aqueles que percebem 

até dois salários mínimos e assim progressivamente até a alíquota de 18% (dezoito por cento).  

Quanto à fraude, atuaremos em cooperação com a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil por meio de troca de informações, já que esta possui dados suficientes para identificá-

las, permitindo aos Estados aplicar as sanções necessárias, em especial: a suspensão do direito 

da tributação favorecida na sua faixa de renda para os consumidores e a ineficácia da 

inscrição estadual para os contribuintes. 

Ao final, apresentaremos conclusão no sentido da viabilidade de nossa proposta, 

modelo passível de mitigar os efeitos regressivos da tributação consumerista, que será 

limitada por rememorações patentes aos argumentos construídos ao longo da pesquisa bem 

como as suas respectivas análises gráficas e informativas. 
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1. DESAFIOS DA MINIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DA REGRESSIVIDADE DA 

TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO: REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A regressividade tributária pertinente à tributação sobre o consumo é matéria de 

considerável importância para as questões colacionadas às políticas fiscais empregadas no 

Brasil, uma vez que a tributação frente esta base tributária alcança 51,02% sobre a CTB
4
. 

Ainda, representa emproado desafio para os Estados e o Distrito Federal diante do combate de 

suas características negativas. 

Desta maneira, a importância da escolha de um modelo de política fiscal nacional 

que regule os interesses de mitigação ou minimização da regressividade frente às 

características da arrecadação sobre o consumo e o almejo inconstante de uma tributação 

justa, sem perder seu objeto arrecadatório, serão temas abordados neste capítulo, tornando 

possível ao leitor compreender as dificuldades organizacionais imanentes à problemática 

deste estudo, quais sejam: a regressividade e as “tradeoffs” ocasionadas pelos escambos 

regulatórios das políticas de eficiência e justiça fiscal. 

A carga tributária brasileira, ainda que absorva grande arrecadação, possui repasse à 

sociedade desproporcional a um Estado Social
5
 constitucionalmente estabelecido (art. 1º, 

inciso III da Carta Maior Brasileira), tempo em que a respectiva tributação é incapaz de 

devolver ao contribuinte os valores investidos na máquina pública. 

A regressividade a ser combatida neste trabalho volta seus olhos em específico para o 

principal tributo relacionado à tributação sobre o consumo, qual seja, o ICMS, e se evidencia 

quando observamos “que o percentual de renda destinado ao consumo é decrescente, 

conforme incrementamos a riqueza do contribuinte”
6
. Isto ocorre porque uma pessoa menos 

abastada economicamente terá sua renda absorvida pela tributação de consumo em sua 

integralidade, porquanto aquele mais abastado reverterá sua renda em investimentos, 

conforme será apresentado no decorrer deste trabalho. 

Reserva-nos compreensão que o “tributo não incide sobre o produto, mas sobre a 

renda manifestada no ato do consumo, ao tempo em que o efeito regressivo se torna 

imediato”.
7
 

                                                           
4
 Disponível em < http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-

e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014> . Acesso em 16.10.2015. 
5
 INSTITUTO ALVORADA. Sistema tributário e distribuição de renda. Brasília: Instituto Alvorada, 2009.  

6
 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 407.  

7
 Idem.  
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À vista disto, passamos à análise das bases econômicas tributáveis para que, ao 

decorrer de suas particularidades, compreendamos a razão pela qual utilizam-se a 

materialidade atinente ao consumo como viés instrumental da proposta a ser apresentada em 

função do combate à regressividade fiscal.  

 

1.1. Principais bases econômicas de tributação 

 

Na distribuição de competências tributárias, não só do Brasil, mas da maioria dos 

países
8
, a receita tributária que conforma o Produto Interno Bruto (PIB) é constituída, 

basicamente, pela eleição de bases imponíveis relacionadas à tributação da renda, da 

propriedade e do consumo. A Constituição Federal de 1988 instituiu a cada ente federado 

competências e limitações ao poder de tributar, dispondo quais as bases tributárias alcançadas 

por toda pessoa de direito público e seus princípios delineadores, fixando, também, de qual 

forma serão realizadas as repartições de suas receitas tributárias.
9
 

Para delinear os pilares fundadores de qualquer sistema jurídico-tributário, faz-se 

imperativa a análise de como esses elementos se relacionam e de quanto são onerados em 

cotização aos outros. 

Em um resumo comparativo de diversos países, realizado pela Receita Federal
10

, 

abordando as diversas modalidades de tributação e o quanto representa cada uma delas na 

arrecadação tributária total, podemos observar que no Brasil há grande disparidade entre as 

demais bases tributáveis e a tributação sobre bens e serviços (consumo). Isto ocorre de 

maneira contrária à média dos países integrantes da OCDE que, como observaremos em 

tópico próprio, usualmente oneram mais destacadamente a renda. 

Considerando que o objeto deste trabalho é propor um modelo tributário capaz de 

mitigar os efeitos regressivos concernentes à tributação sobre o consumo, e mais 

precisamente, atinente ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS), faz-se mister, 

portanto, analisar as demais bases econômicas tributárias para que, por meio de melhor 

compreensão de suas influências e particularidades, seja possível pontuar suas políticas fiscais 

e o seu reflexo predatório sobre o consumo. Ante ao exposto, iniciamos esta jornada pelo 

estudo da imponibilidade sobre a renda e suas características. 

                                                           
8 
Disponível em < http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm#pit >. Acesso em 14.10.2015.  

9
 Disponível em < 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/20SistemaAdministracaoTributaria.pdf> 

. Acesso em 27.10.2015. 
10

  Disponível em < http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-

aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2013.pdf > . Acesso em 17.10.2015. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2013.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2013.pdf
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1.1.1. Tributação sobre a renda 

 

A tributação sobre a renda consiste na instituição de tributos que têm por base 

imponível os rendimentos de qualquer natureza, os quais compreendem acréscimo 

patrimonial. Sendo devido tanto por pessoas jurídicas quanto naturais, o imposto geral sobre a 

renda foi formalmente instituído no Brasil em 1922, introduzido pela Lei n. 4.625/22, e a Lei 

n. 4.783/23, sendo constituído no rol de competências do governo federal e cobrado, 

inicialmente, em 1924 com fato gerador diretamente consubstanciado ao “conjunto líquido de 

rendimentos de qualquer origem.”
11

 Desde então, a tributação sobre a renda começou a ganhar 

cada vez mais importância no âmbito nacional, tendo em vista que, além de compor 

consideravelmente o PIB, principalmente no que concerne aos países desenvolvidos, é 

verdadeiro instrumento de política fiscal.  

A presente materialidade configura principal instrumento de redistribuição de 

riquezas do governo, mecanismo que busca estabelecer equilíbrio no desenvolvimento 

econômico regional brasileiro
12

, sendo, portanto, de competência federal, conforme art. 153, 

III da CF. 

Saber o que redistribuir, o quanto e a forma de se regular tal característica são 

questões polêmicas que não serão discorridas no presente estudo por conta de sua disparidade 

com o tema central, dispomos: o consumo. Ainda assim cabe pontuar: o fato é que o Brasil 

evolui e caminha na erradicação da pobreza, mas longe ainda de alcançar os patamares 

desejados. 

No cenário internacional, podemos dizer que os tributos sobre a renda são os mais 

aparentes, sendo a média das alíquotas da tributação sobre a renda nos países integrantes da 

OCDE de 41,58%
13

 e, em geral, as primeiras a serem levadas em consideração por empresas 

transnacionais que têm o escopo de instalar filiais em dadas jurisdições tributárias. Consoante 

ao que acentua Paulo Arvate
14

, tentar aplicar uma tributação mais pesada do que o padrão 

internacional “em um fator de produção tão móvel quanto o capital é conscientemente querer 

afastar do país o fluxo de capitais estrangeiros e até mesmo estimular a fuga do capital 

nacional e, consequentemente, ver diminuída a arrecadação tributária”. 

                                                           
11

  CARNEIRO, Claudio. Impostos federais, estaduais e municipais. 5 ed. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 498.    
12

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 319. 
13

 Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/brasil-tem-ir-menor-que-o-da-ocde-mas-carga-

tributaria-total-maior.html> . Acesso em 26.10.2015 
14

 ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro. Economia do Setor Público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 

218.   
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No contexto nacional atual, o retrato da tributação direta sobre a renda das pessoas 

jurídicas é constituído pelo Imposto de Renda [com alíquota de 15% sobre o lucro, mais um 

adicional de 10% caso a empresa obtenha um lucro excedente a R$ 240.000,00 ao ano 

(RIR/1999, art. 542)] e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido que, na maioria das 

vezes, possui alíquota de 9%, conforme Lei n º 10.637, de 2002, art. 37
15

. A tributação sobre a 

renda das pessoas jurídicas se resume a um índice de 34%
16

. 

As pessoas físicas, em outro ponto, estão sujeitas a uma tributação da renda que é 

escalonada por uma tabela que vai desde a isenção até 27,5%
17

, em uma relação diretamente 

proporcional à renda do contribuinte (podemos ilustrar com a imagem n.º 1
18

) 

complementando-se com parcelas dedutíveis (em grau de proporcionalidade) que variam entre 

as faixas iniciais tributáveis (7,5% a 27,5%). 

 

                 Tabela 1 – Tabela progressiva do IRPF – ano calendário 2015 

19 

 

Considerando especialmente as isenções, observaremos que o imposto sobre a renda 

é pouco progressivo no Brasil. Vale pontuar que, estatisticamente, contribuintes com 

                                                           
15

 Disponível em < 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2005/PergResp2005/pr617a633.htm>. Acesso em 

16.10.2015. 
16

 Disponível em <http://www.educarparainvestir.com.br/2015/03/tributacao-progressiva-e-regressiva-

previdencia-privada.html>. Acesso em 16.10.2015. 
17

 Disponível em <http://www.educarparainvestir.com.br/2015/03/tributacao-progressiva-e-regressiva-

previdencia-privada.html>. Acesso em 16.10.2015. 
18

 Foram mantidos os números originais de todas as imagens mencionadas no texto. Disponível em 

<http://www.educarparainvestir.com.br/2015/03/tributacao-progressiva-e-regressiva-previdencia-privada.html>. 

Acesso em 16.10.2015. 
19

 Disponível em <http://www.educarparainvestir.com.br/2015/03/tributacao-progressiva-e-regressiva-

previdencia-privada.html>. Acesso em 16.10.2015. 

http://www.educarparainvestir.com.br/2015/03/tributacao-progressiva-e-regressiva-previdencia-privada.html
http://www.educarparainvestir.com.br/2015/03/tributacao-progressiva-e-regressiva-previdencia-privada.html
http://www.educarparainvestir.com.br/2015/03/tributacao-progressiva-e-regressiva-previdencia-privada.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNCirdHSx8gCFUOTkAodgsEEuA&url=http://www.educarparainvestir.com.br/2015/03/tributacao-progressiva-e-regressiva-previdencia-privada.html&psig=AFQjCNF0NcdCmtGWhPRmbXlJV0mhkXecYQ&ust=1445107363785372
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rendimentos superiores a 160 salários mínimos têm 65,8% da renda total isenta
20

, tendo em 

vista que os rendimentos relativos aos lucros e dividendos são considerados isentos na 

legislação pátria – vide Lei n.º 7.713/1988, art. 6°, incisos I a XXIII. 

É patente a concentração de riqueza em nosso país diante do fato que o Estado não 

consegue capturar os recursos necessários para a movimentação da máquina estatal (devemos 

analisar a imagem n.º 2), tempo em que a malha de progressividade das alíquotas não 

acompanha o aumento de renda nos altos níveis de acúmulo de riqueza
21

, gerando reflexos aos 

movimentos redistributivos de renda, como o Bolsa Família, por exemplo. 

 

 

          Tabela 2 – Declarações de IR por faixa de renda – ano calendário 2013
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 
 

 

A influência da pequena parcela de contribuintes que detém a maior parte da 

concentração de renda do país sobre a política e seus legisladores, inviabiliza a majoração das 

alíquotas e, ainda que o fosse feito, poderia causar impacto nas relações de trabalho com o 

aumento dos trabalhadores informais e possível redução nas ofertas de emprego
23

. 

                                                           
20

 Disponível em < http://www.valor.com.br/brasil/4172304/pessoas-mais-ricas-no-brasil-tem-658-do-total-dos-

rendimentos-isentos>. Acesso em 14.10.2015. 
21

 PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 499-500.   
22

 Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/08/71-mil-brasileiros-concentram-22-de-toda-

riqueza-veja-dados-da-receita.html> . Acesso em 17.10.2015. 
23

 PAZ, Sue-Ellen Nonato. Análise da tributação do consumo no Brasil. Tese de Mestrado, FGV/RJ, 2008, p. 16. 
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A progressividade sobre a renda com alíquotas pesadas, vista como forma de alcance 

de um sistema justo, desestimularia os empresários a investir no país
24

 e propiciaria a fuga dos 

milionários
25

.  

Ademais, segundo Schoueri, “há quem discuta a aplicação de alíquotas proporcionais 

para certos tipos de rendimentos, como as aplicações financeiras ou os ganhos de capital, 

fugindo-se, assim, do mandamento constitucional”.
26

 

E justamente sobre a perspectiva da respectiva tributação em sua tomada 

empresarial, concernente à égide da justiça tributária, é que deveríamos tributar mais 

especificamente as rendas obtidas por meio de “lucros e dividendos, desonerando os 

assalariados e abrindo espaço para o alívio fiscal na tributação sobre o consumo”
27

. 

Entretanto, a Lei 9.249/95 veio isentar de tributação, permanecendo até os dias atuais, os 

lucros e dividendos pagos ou creditados pelas empresas a pessoas físicas ou jurídicas. 

A questão permeia o fato de que, por vezes, a tributação sobre a pessoa jurídica é a 

única tributação efetiva com fonte de registro regulatório declarado pelas empresas, visto que 

a base fiscal apresentada, em suma, não será transferida ao patrimônio individual dos sócios, 

por meio de mecanismos permitidos pela própria legislação específica. Motivo este que 

justifica a tributação exacerbada sobre as pessoas jurídicas a fim de fortalecer os mecanismos 

contábeis de prevenção de fraudes das empresas.
28 

Isto ocorre porque, segundo Blum e Kalven
29

, em outras palavras, os preços pagos à 

progressividade consumam um nítido tradeoff entre a eficiência e a responsabilidade política, 

uma vez que, diante da complexidade da tributação, haveria maior obscuridade ao alcance dos 

planejamentos fiscais.  

Em que pesem as características levemente progressivas da tributação sobre a renda, 

no Brasil, evidenciamos a ineficiência fiscal lastreada pelas faixas de alíquotas pouco 

crescentes, sendo que a sua alíquota mais alta (27,5%) onera a classe média, sem se falar nas 

dificuldades de evitar ações elisivas.  

Ademais, segundo Piketty
30

, um sistema tributário progressivo, de fato, apenas seria 

viável caso houvesse a instituição de uma tributação global sobre a renda, o que permitiria, 

em tese, a proximidade entre as características da justiça e eficiência fiscal, em um paradoxo 

                                                           
24

 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005,  p. 254-255. 
25

 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Piketty e a reforma tributária igualitária no Brasil. RFPTD, p. 21, 2015.   
26

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 388.  
27

 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Op. cit., p. 22.   
28

 PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 506 e 545. 
29

 BULM, Walter J.; KALVEN JR., Harry. The uneasy case for progressive taxation. In University of Chicago 

law review, v. 19, p. 417, 1952.   
30

 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Op. cit., p. 16. 
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relacionado à tributação ótima, evitando a evasão econômica dos grandes concentradores de 

riqueza. Não corroboramos com esta conclusão, ao tempo que no decorrer deste trabalho 

apresentaremos nossos fundamentos e, ao fim, a proposta de mitigação da regressividade 

fiscal sobre o consumo que, a nosso entender, é capaz de trazer justiça fiscal diante da 

eficiência em um cenário estadual. 

Concluímos como aparentemente inviável a possibilidade de lastreamento da 

regressividade fiscal por meio da materialidade sobre a renda atuando em níveis eficientes de 

arrecadação, ou seja, a progressividade na tributação da renda no Brasil é insuficiente para 

neutralizar os reveses patentes à característica regressiva do consumo. 

Analisaremos agora a tributação sobre o patrimônio e seus impostos reais incidentes 

sobre a riqueza de seus contribuintes. 

 

1.1.2. Tributação sobre o patrimônio 

 

A tributação sobre o patrimônio foi instituída no Brasil por meio da Constituição de 

1891, que estabelecia, em seu artigo 9º, a competência estadual para instituir impostos sobre a 

transmissão de propriedade, bem como sobre imóveis rurais e urbanos. 

Apesar da antiguidade da tributação do patrimônio, composta atualmente pelos 

impostos IPTU, IPVA, ITBI, ITCMD e ITR, a base econômica in foco ainda é muito pouco 

representativa no Brasil (analisar imagem n.º 3) por conta da resistência dos setores nos quais 

há maior concentração patrimonial, vale dizer: nas camadas mais ricas da população, 

vejamos:  

 

Quadro 1 – Carga tributária e variações por base de incidência – 2014 x2013
31

 

 

 
 

                                                           
31

 Sítio da Receita Federal do Brasil. Análise por tributos e bases de incidência. Disponível em < 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-

estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014> . Acesso em 07.06.2016.  
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Dentre as particularidades inerentes à tributação sobre o patrimônio, podemos, como 

dispõe Pedro H. B. de Carvalho, dividir estes impostos em duas modalidades incidentes sobre 

a riqueza: 

(...) os aplicados periodicamente sobre a riqueza de uma pessoa, denominado 

imposto sobre Riqueza Líquida (Weatlh Tax) e aqueles aplicados esporadicamente 

em uma transferência de riqueza, denominado Impostos sobre Heranças e/ou 

Doações. A riqueza líquida é normalmente calculada sobre o valor líquido do 

patrimônio do contribuinte (ou seja, valor do bem deduzido de ônus e dívidas). 

Esses dois tipos de impostos têm sido vistos como os mais desejáveis do ponto de 

vista da equidade (Kessler e Pestieau, 1991).
32

 

 

Neste diapasão, os impostos que incidem sobre o patrimônio de uma pessoa são o 

IPVA, IPTU, ITR e o IGF. Quanto aos impostos sobre as transferências de riqueza, possuímos 

o ITCMD e o ITBI. Porquanto, em breves comentários, discorreremos sobre os já instituídos 

na realidade nacional, por conta de não integrarem o foco deste estudo. 

O imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) cuja competência foi 

outorgada pela Constituição Federal aos Estados e o Distrito Federal, adstrita à edição da 

Emenda Constitucional n.° 27/85 que modificou a redação do artigo 23 da Emenda 

constitucional n.° 1/69 quanto às suas competências, em seu artigo155, III, possui incidência 

sobre os veículos automotores descritos conforme o anexo I do Código Brasileiro de Trânsito, 

não abrangendo embarcações e aeronaves, como dispõe entendimento do Supremo Tribunal 

Federal
33

.  

Devemos compreender que as aeronaves e embarcações não estão sujeitas a qualquer 

imposto sobre a propriedade, pairando um contrassenso ante a justiça fiscal em razão da 

minoria economicamente privilegiada, capaz de possuir essa categoria de patrimônio e 

influenciar aqueles que detêm capacidade para legislar sobre o tema. Por se tratar de um 

tributo real, não permite qualquer modalidade de progressividade, pois “considera 

isoladamente a riqueza correspondente à propriedade do veículo, sem qualquer 

subjetivação”.
34

  

Por outro lado, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), 

previsto no artigo 156, I, da Carta Magna, sob os auspícios dos Municípios e do Distrito 

Federal, trata-se de uma tributação real que incide, igualmente, de maneira isolada sobre o 

                                                           
32

 CARVALHO, Pedro Humberto Bruno de. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes 

Fortunas: a situação do Brasil e a experiência internacional. Nota técnica. Rio de Janeiro, 2011, p. 9, IPEA. 

Disponível em 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadinte7.pdf>. Acesso  em 

24/02/2016.  
33

 STF. Tribunal Pleno, RE 134.509, mai/02.  
34

 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário: completo. 7. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2015, p. 279-280.   
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patrimônio do contribuinte. No entanto, diferentemente do IPVA, como observamos há 

pouco, este possui previsão constitucional
35

 para dispor de maneira progressiva por razões 

fiscais ou extrafiscais, ou seja, interpelando de maneira diferente por conta de localização e o 

uso do imóvel, bem como o valor do patrimônio in foco, desmistificando as diversas 

discussões jurisprudenciais no passado sobre o tema
36

. 

O imposto sobre a propriedade rural (ITR), em contrapartida ao IPTU, é de 

competência da União, artigo 153, III, da Carta Cidadã, porém, poderá, por meio da Lei 

11.250/05, haver a formalização de Convênios entre a União e os Municípios, autorizando 

este último a atuar frente à “condição de sujeito ativo da obrigação tributária, titular dos 

poderes de fiscalizar, lançar e exigir o pagamento.”
37

 Outrossim, patente ao artigo 153, §4° da 

Magna Carta, “será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a 

manutenção de propriedades improdutivas”.
38

 

Em outro aspecto, os impostos incidentes sobre a transferência de riqueza são 

aqueles que irão incidir sobre o valor líquido do patrimônio transmitido. Em nível estadual, 

possuímos o imposto sobre a transmissão causa mortis e doação (ITCMD), artigo 155, I, da 

Constituição Federal, que poderá ser progressivo, conforme entendimento do Supremo 

Tribunal Federal no RE 562.045, tendo em vista que este não incide diretamente sobre o 

patrimônio, mas sobre o valor da transmissão a título gratuito, o que permite sopesar a 

capacidade contributiva do receptor, possuindo alíquota máxima seja de 8% (oito por cento), 

vide Resolução 9/92 do Senado Federal. 

Na esfera municipal há o imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e 

de direitos reais sobre imóveis (ITBI), art. 156, II, da Carta Magna e, diferentemente do 

entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal frente ao ITCMD, quanto ao 

ITBI, a Suprema Corte entende que o presente tributo não se sujeita à progressividade, por 

conta de sua natureza real
39

. 

                                                           
35

 Artigo 156, §1° inserido pela Emenda Constitucional n.° 29/01 (progressividade fiscal) e art. 182, §4°, II, b, 

ambos da Constituição Federal de 1988 (progressividade extrafiscal).   
36

 Súmula n. 668 do STF: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda 

Constitucional n. 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade urbana.” 
37

 Súmula n. 668 do STF: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda 

Constitucional n. 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade urbana.” p. 289. 
38

 Trecho do artigo 153, §4° da Constituição Federal de 1988. 
39

 STF. RE 259.339: “ITIBI: progressividade: L. 11.154/91, do Município de São Paulo: inconstitucionalidade. 

A inconstitucionalidade, reconhecida pelo STF (RE 234.105), do sistema de alíquotas progressivas do ITBI do 

Município de São Paulo (L. 11.154/91, art. 10, II), atinge esse sistema como um todo, devendo o imposto ser 

calculado, não pela menor das alíquotas progressivas, mas na forma da legislação anterior, cuja eficácia, em 

relação às partes, se restabelece com o trânsito em julgado da decisão proferida neste feito”. 
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Quanto aos impostos mencionados, devemos compreender que estes possuem baixo 

índice arrecadatório e pouco influenciam nas políticas fiscais, pois ainda que possuam 

características colacionadas à justiça fiscal, em óbice, destoam quanto sua eficiência nos mais 

altos níveis de capacidade econômica por conta dos mais variados planejamentos patrimoniais 

e da forte influência da minoria sobre os aspectos legislativos. 

Nessa mesma toada, uma das maneiras de alinhar a tributação nacional sobre o 

patrimônio frente às tendências internacionais seria a instituição do Imposto sobre Grandes 

Fortunas (IGF), tributo de competência da União, que possui previsão constitucional, mas até 

hoje não fora regulamentado para viabilizar sua aplicação. 

Aludido imposto é uma das principais propostas de Piketty no intuito de tratar a 

desigualdade social pela tributação. E o autor francês vai além: a sugestão seria a criação de 

um imposto sobre grandes fortunas em escala mundial, como medida destinada a reduzir as 

grandes fortunas, promovendo maior equilíbrio entre os segmentos sociais, em justaposição 

com outra proposta de sua autoria, mencionada anteriormente, de instituição de uma 

tributação global sobre a renda.
40

 

No Brasil, existem diversos projetos de lei complementar (PLC) quanto ao tema, 

PLC n.º 11/2015; PLC n.º 130 de 2012; PEC n.º 233/2008, em especial o de autoria do então 

Senador Fernando Henrique (1989) que, como todos, até o presente momento, não teve 

andamento no Congresso Nacional. 

Portanto, igualmente ao observado na base tributável sobre a renda, o maior entrave 

para a normatização do imposto sobre grandes fortunas (tributação sobre o patrimônio) em 

nosso país não é de ordem normativa, mas de ordem política e econômica. Como se viu, basta 

uma lei complementar para instituí-lo. Ante o primeiro aspecto, é preciso superar a resistência 

dos muito ricos à sua instituição, e a influência que estes exercem sobre o Congresso 

Nacional. 

O segundo aspecto, apresentado por Piketty, é o risco de que as grandes fortunas se 

mudem para outros países que não adotem a tributação sobre os grandes capitais, o que 

acabaria por comprometer o desenvolvimento econômico. Por isso, o economista francês 

propõe a sua adoção em escala global, o que reconhece ser uma “utopia útil em um mundo 

globalizado financeiramente, mas ainda normatizado.”
41

 

As experiências internacionais são, a posteriori, contrastantes ao tempo em que não 

há padrão de efetividade. O wealth tax (como é conhecido internacionalmente) é, ou já foi, em 

                                                           
40

 PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 503-511. 
41

 Idem, p. 503. 
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algum período político-fiscal, adotado por todos os países da Europa Ocidental (com exceção 

de Portugal, Reino Unido e Bélgica). Entretanto, como demonstra a nota técnica realizada por 

Pedro Humberto Bruno de Carvalho
42

, as políticas de adoção/abolição do uso da tributação 

sobre “grandes fortunas” é descontinua e reflete grande insegurança ante a versatilidade da 

base tributável, vejamos: 

 
Na Europa, atualmente apenas a Holanda, França, Suíça, Noruega, Islândia, 

Luxemburgo, Hungria e Espanha possuem o imposto. A partir da década de 1990 ele 

foi abolido na Áustria (1994), Itália (1995), Dinamarca, Alemanha (1997), Islândia 

(2005), Finlândia (2006), Suécia (2007), Espanha (2008) e Grécia (2009). Devido à 

crise fiscal e financeira que assolou diversos países europeus a partir de 2009, ele foi 

reintroduzido de maneira provisória na Islândia (2010) e Espanha (2011). Na Ásia, 

têm-se conhecimento que o Japão o adotou por um curto período de tempo (1950-3), 

a Índia o possui desde a década de 1950 e há experiências no Paquistão e Indonésia. 

Na África do Sul houve um debate para sua implementação no período pós 

Apartheid. Na América Latina o imposto está em vigor na Colômbia, Argentina 

(desde 1972) e Uruguai (desde 1991), com grande crescimento recente da 

arrecadação nesses três países. 

 

 

No entanto, estudos sobre o tema realizados por Ristea e Trandafir
43

 apresentaram 

três principais problemas que induziram a abolição dos impostos em realidades europeias, por 

exemplo, litteris:  

 
Primeiro, ele ocasionava transferência de capital para países com uma menor carga 

fiscal ou para paraísos fiscais. Além disso, o imposto também transferia a poupança 

para ativos que costumavam ser subavaliados pelo sistema tributário, como imóveis, 

que nesse caso, possuíam uma menor alíquota efetiva. Segundo, o imposto possuía 

alto custo administrativo. Por último, o imposto distorce as alocações de recursos 

quando ele é aplicado sobre o patrimônio de pessoas jurídicas (Alemanha, Áustria, 

Islândia e Luxemburgo). 

 

Por outro lado, existem países que não apenas mantiveram o imposto in análise, bem 

como apresentam “crescimento de arrecadação e do número de contribuintes”
44

. Ainda, Pedro 

Humberto de Carvalho menciona pesquisa realizada por Kessler e Pestieau na qual os autores 

                                                           
42

 CARVALHO, Pedro Humberto Bruno de. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes 

Fortunas: a situação do Brasil e a experiência internacional. Nota técnica. Rio de Janeiro, 2011, p.15, IPEA. 

Disponível em 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadinte7.pdf>. Acesso  em 

24/02/2016. 
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 RISTEA, L.; TRANDAFIR, A. Wealth Tax Within Europe in the Context of a Possible Implementation in 

Romania: the existing Wealth Tax and its decline in Europe. Annals of the Universtiy of Petrosani, Economics, 

v.10 (2). Bucarest: Universtiy of Petrosani, 2010, p. 299-306 apud CARVALHO, Pedro Humberto Bruno de. As 

discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: a situação do Brasil e a experiência 

internacional. Nota técnica. Rio de Janeiro, 2011, p. 15, IPEA. Disponível em 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadinte7.pdf>. Acesso em 

24/02/2016. 
44

 CARVALHO, Pedro Humberto Bruno de.  Op. cit. Disponível em 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadinte7.pdf>. Acesso  em 

24/02/2016.  
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afirmam que, “empiricamente, a riqueza de um país representa de duas a três vezes o valor de 

seu PIB. Logo, uma alíquota efetiva de 1% sobre toda a riqueza de um país geraria uma 

arrecadação potencial entre 2% a 3% do PIB.”
 45

 

Entretanto, frente ao incentivo à evasão patrimonial, os países que possuem o 

imposto in casu instituíram a tributação sobre o patrimônio de pessoas jurídicas, isto porque, 

“aumenta consideravelmente o nível arrecadatório e a efetividade do imposto. Além da maior 

base tributária, o incentivo à evasão por meio da transferência da titularidade das propriedades 

de pessoas físicas para jurídicas é mais baixo.” 

Ao ponto em que as bases econômicas tributáveis, sobre a renda e o patrimônio, 

incidem diretamente sobre aqueles sujeitos ao seu crivo imponível, estes meios de 

arrecadação derivada, ainda que permeiem a característica da justiça fiscal, não são capazes 

de manter sua eficiência arrecadatória por conta das várias disposições elisivas possíveis, 

tornando-os regressivos em seus topos arrecadatórios, ou seja, em suas alíquotas mais altas.  

Desta maneira, sopesando o êxodo econômico e a impossibilidade de majoração 

acentuada de suas faixas quantitativas, por conta da influência da minoria detentora de grande 

concentração de riquezas, os países em desenvolvimento, como o Brasil, buscam por meio de 

suas políticas fiscais balancearem a insuficiência arrecadatória destas bases econômicas com o 

aumento da tributação sobre o consumo, visto sua eficiência diante de todas as classes sociais. 

À vista disto, iniciamos as pontuações necessárias sobre a tributação dos bens e 

serviços, bem como suas características, inclusive em cenário comparado com outras nações, 

analisando sua influência sobre a arrecadação nacional. 

 

1.1.3. Tributação sobre o consumo 

 

A análise do “consumo, bem-estar e pobreza”, em pesquisa realizada pelo ganhador 

do Prêmio Nobel de Economia do ano de 2015, Angus Deaton
46

, revela que o consumo está 

diretamente relacionado à sensação de bem-estar da população. Demonstra, ainda, que por 

meio de reformas políticas relacionadas às mudanças na tributação, os resultados não apenas 

                                                           
45

 KESSLER, D.; ESTIEAU, P. The taxation of Wealth in the EEC: Facts and Trends. Canada Public Policy: 

Analyse de Politiques, V. XVII:3, p. 309-321, 1991 apud CARVALHO, Pedro Humberto Bruno de. Op. cit., p. 

15. 
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 Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/10/angus-deaton-vence-o-nobel-de-

economia.html>.  Acesso em 27.10.2015. 
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influenciam na “distribuição de gastos dos consumidores como também afetam o bem-estar 

em diferentes grupos sociais”.
47

 

Devemos compreender que “a justiça de um sistema tributário está na adequada 

distribuição da carga tributária entre os detentores de patrimônio e renda de um lado, e 

aqueles que nada têm, senão despesas, do outro.”
48

 

A base imponível sobre os bens e serviços, ilustrada abaixo por breves comentários 

sobre os tributos presentes na tributação nacional, compreende uma espécie de tributação 

chamada “indireta”. Isso porque a carga tributária não é suportada por aquele que recolhe o 

tributo, uma vez que este é repassado “embutido” no preço do produto ou na prestação de 

serviços ao consumidor final, vejamos: 

 
Federal (IPI, PIS/COFINS, a extinta CPMF, II, IE, IOF); 

i.IPI (imposto sobre produtos industrializados), não-cumulativo e possui fato 

imponível sobre a produção e importação de bens industrializados. 

ii.PIS (Programa de Interação Social) - COFINS (Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social), mistos (não-cumulativos e cumulativos) e incidem sobre a 

produção, comercialização e importação de bens e serviços. 

iii.Extinta CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), 

cumulativo, movimentações financeiras (incidência). 

Estadual (ICMS); 

iv.ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), não-cumulativo e base 

material sobre a circulação de mercadorias e os serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicações. 

Municipal (ISSQN); 

v.ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), cumulativo e incidirá sobre 

toda prestação de serviços não compreendidos na base do ICMS e definidos em lei 

complementar (LC n.º 116/03).
 
 

 

 

A composição dessa base imponível de tributação no Brasil se dá com maior 

representatividade pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que 

compõem cerca de 6,96%
49

 do Produto Interno Bruto nacional - motivo pelo qual 

abordaremos apenas o presente tributo com o devido destaque, visto sua correlação com o 

modelo a ser proposto. 

Por tal motivo, as referências atinentes à regressividade, decorrentes da tributação 

sobre o consumo, tratam, precipuamente, dos efeitos gerados pelo ICMS e mais, analisando a 

imagem abaixo, podemos observar o crescimento de suas alíquotas em razão dos anos entre 

1986 e 2013, bem como o aumento expressivo de arrecadação no período mencionado, vide 

imagem n. 4. 
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                                Quadro 2 – Evolução da carga tributária no Brasil 

 
 

No entanto, estudo realizado pela Assessoria Econômica do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão demonstra que embora exista uma estabilidade entre o 

período de 2005 e 2014, vistos índices de 33,6% (2005) e 33,5% (2014), a carga tributária 

frente ao Produto Interno Bruto, resta patente a tendência de regressão em seus patamares a 

partir de 2014, por conta da desaceleração do crescimento econômico
50

.
 
 

Para a OCDE, esta modalidade de tributação está diretamente relacionada àqueles 

pagos no contexto “da utilização de bens e serviços finais no país onde são consumidos.”
51

 

Destarte, a base tributável in foco, por sua característica “indireta”, atinge as despesas 

efetuadas pelos consumidores, vez que absorvem toda a tributação incidente na cadeia até o 

consumo final.  

Assim, a tributação sobre o consumo não onera o produtor ou comerciante, porque 

não incide sobre o custo de realização da mercancia, produção e comercialização do bem e 

sim, sobre a “quantia que representa o valor que o consumidor terá de assumir para usufruir 

determinado bem ou serviço produzido por outrem”
52

, ao tempo que por sua característica 

indireta, os valores incidentes serão repassados diretamente ao consumidor final. Portanto, em 
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que pese a possibilidade de tributação por meio de uma base de cálculo “por dentro”, não 

haveria alteração no cenário apresentado, tendo em vista que o valor ainda seria suportado 

pelo contribuinte de fato, ou seja, o consumidor final. Não só, o Supremo Tribunal Federal 

julgou constitucional a inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo, no Recurso 

Extraordinário (RE) 582.461, considerando não configurar dupla tributação nem afronta ao 

princípio constitucional da não cumulatividade, no caso in análise, a empresa Jaquary 

Engenharia, Mineiração e Comércio LTDA. contestava a aplicação pela Secretaria da Fazenda 

do Estado de São Paulo do artigo 33 da Lei paulista n.° 6.374/89, incidindo, portanto, ICMS 

sobre o montante que integra sua base de cálculo
53

. 

Em estudo realizado pela Receita Federal
54

, utilizando informações da OCDE
55

. 

(imagem n.° 6) no qual se compara a carga tributária sobre bens e consumo dos países 

membros (OCDE) com a realidade nacional, o Brasil (17,9) está muito acima da média da 

OCDE (11,5) e, da mesma forma, bem acima de países em desenvolvimento e desenvolvidos 

como, por exemplo, Estados Unidos (4,3), Suíça (6,1) e Alemanha (10,7), tornando hialina 

evidência de que a política nacional tributa pesadamente o consumo, uma vez que a base 

tributária da renda no Brasil não consegue alcançar, individualmente, os valores necessários 

para a movimentação da máquina governamental.  

Ainda que relativizemos a tendência dos países desenvolvidos em tributar com mais 

rigidez a renda ante ao consumo
56

, temos, por outro lado, que essa tributação (bens e serviços) 

representa uma parcela substancial da receita total dos países em desenvolvimento e, em 

especial, o Brasil
57

. 

De um lado, existem autores que destacam o fato de que uma tributação mais gravosa 

do consumo poderia ser benéfica ao ponto em que possibilita o alargamento da poupança 

nacional
58

. Ainda, outros defendem a tributação sobre o consumo como mais relevante 

socialmente que a tributação sobre os rendimentos, vez em que “os benefícios sociais 

derivados da poupança são largamente superiores aos do consumo privado, sendo preferível 
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tributar as pessoas pela quantia que elas tiram do fundo comum”, e não pela quantia que a ele 

acrescentam.”
59

 

Em contrapartida, alguns críticos
60

 norteiam um consternado revés: a presente 

modalidade de tributação é caracterizada por um efeito regressivo, tendo em vista que os mais 

pobres têm de arcar proporcionalmente com a maior parcela de seus rendimentos para a 

satisfação tributária que os indivíduos mais abastados que, em contraste, possuem maior 

capacidade de realização de investimentos e valoração eficiente de seus rendimentos. 

Corroborando o acima exposto, ao analisarmos dois indivíduos que se encontram em 

patamares sociais diametralmente opostos: um ganha cem mil reais por mês, outro, mil reais 

por mês, neste ponto não adentramos particularmente quanto à incidência da tributação sobre 

a renda. Considerando que o primeiro gasta dez mil reais com consumo (sendo, 

hipoteticamente, 25% destinado ao fisco, ou seja, R$ 2.500,00) e o segundo compromete a 

totalidade de sua renda na compra de alimentos para sua família, o indivíduo abastado acaba 

sendo muito menos onerado na tributação sobre o consumo em comparação com o outro 

indivíduo. Isso porque dos R$ 100.000,00 iniciais apenas R$ 2.500,00 (sob aspecto 

quantitativo ficto sobre a tributação de bens e serviços) são apropriados pelo Estado (menos 

de três por cento), enquanto o sujeito mais humilde tem um quarto de sua renda atribuída ao 

Estado a título de tributação sobre o consumo.   

A problemática toma corpo no ponto em que se está tributando indivíduos com 

poderes aquisitivos distintos, a partir da mesma faixa impositiva. Diante disto, devemos 

analisar: ainda que sopesemos as questões relacionadas à tributação sobre a renda, o indivíduo 

mais abastado, por mais que seja onerado na maior alíquota da escala quantitativa, o presente 

instrumento arrecadatório não bastaria, por si só, para mitigar os efeitos perversos da 

regressividade do imposto sobre o consumo
61

, tendo em mente que o exemplo acima é apenas 

uma das figuras caricatas formadas na sociedade em decorrência da regressividade da 

tributação sobre o consumo. 

Não só, em vista das políticas fiscais, devemos ponderar que um aumento na 

tributação sobre renda “desestimularia o investimento externo destinado aos países 

emergentes”
 62

 e promoveria um verdadeiro “êxodo econômico”
63

. E mais, a tributação sobre 
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os bens e serviços, vista sua complexidade instrumental, permite o “ofuscamento fiscal”, 
64

 o 

que dificulta a percepção do contribuinte quanto ao valor real suportado,  

Há de se observar, ainda, que a influência econômica destes tributos é enorme, vez 

que atuam diretamente nas relações dos principais setores econômicos do país
 65

 e favorecem 

a acumulação de capital, “sendo um meio inferior de promoção da justiça distributiva.”
66

 Isto 

porque, diferentemente da tributação sobre a renda que possibilita maior clareza quanto à sua 

progressividade, pois atinge os rendimentos mais elevados, a tributação sobre o consumo, 

ainda que dirigida igualmente a toda população, ataca ferozmente a renda daqueles menos 

abastados que não possuem capacidade de amealhar patrimônio – pois gastam na íntegra seus 

rendimentos para adquirir bens e serviços essenciais à sua sobrevivência
67

. 

Outro ponto importante que caracteriza a tributação sobre o consumo é o de que sua 

base de cálculo não compreende uma mobilidade tão grande quanto à renda que, diversamente 

à tributação in foco, possibilita, pelos meios eletrônicos de transferência e outras tecnologias, 

melhor planejamento fiscal e tributário. Porquanto, a tributação sobre bens e serviços se torna 

inflexível já que o consumidor irá se submeter à alta tributação, ainda que contra sua vontade, 

denotando o seu caráter abusivo sobre a inelasticidade de alguns produtos, bem como os de 

consumo primário. 

Por isso, o governo não teria a preocupação da perda de receita em vista da 

transferência de valores ao exterior, até porque a tributação sobre o consumo é muito mais 

velada que a tributação da renda que se dá pela aplicação direta da alíquota sobre os 

rendimentos do contribuinte. 

E mais, um exemplo deste ímpeto arrecadatório está atrelado à legislação em vigor 

concernente à tributação das remessas postais e encomendas aéreas internacionais 

normatizadas pelo Regime de Tributação Simplificada, instituído pelo Decreto-Lei 1.804/80. 

O avanço da globalização, tal como do e-commerce, favorece o comércio 

internacional de bens e serviços aumentando significativamente a quantidade de importações 

de pequenos valores. Ademais, pareio a esta crescente mercantil, está o interesse da Receita 

Federal brasileira.  
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Em que pesem as isenções fiscais, atinentes ao Decreto Lei supramencionado, bem 

como o Decreto n.° 6.759/2009, estabelecidas perpasso aos valores máximos de U$ 100,00 

(cem dólares), a Portaria MF 156/99 e a IN SRF 096/99 instituem cobrança sobre valores 

superiores a U$ 50,00 (cinquenta dólares). 

Não menos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
68

 publicou, em 2014, nota 

esclarecendo o modus operandi sobre o limite das isenções in caso, reforçando rompante 

posição arrecadatória sobre o consumo (ainda que em operações internacionais), contrária 

inclusive aos princípios da legalidade e à própria norma positivada – visto que se trata de 

matéria exclusiva de lei. 

Podemos concluir que as bases econômicas incidentes sobre a renda e o patrimônio, 

são, de fato, mais suscetíveis à característica da justiça fiscal do Estado, muito embora, a 

progressividade que já lhes foi imposta não foi suficiente para atenuar os efeitos regressivos 

no topo de suas cadeias contributivas, bem como, por conta disto, ocorre a redução abrupta da 

eficiência fiscal escalonada pelos complexos planejamentos tributários e a resistência da 

minoria, o que justificaria, portanto, o modelo de tributação global sobre a renda e o 

patrimônio, proposto por Pikkety, o que permitiria, quebrando os conceitos de Stiglitz, uma 

melhor redistribuição de capitais aliada à utópica eficiência concomitante ao atendimento da 

justiça fiscal. 

No entanto, a base tributável sobre o consumo, evidentemente, eficiente ao ponto que 

atua diretamente sobre a população em geral sem qualquer persecução ao princípio da 

capacidade contributiva não coaduna com os conceitos de justiça fiscal observado nas outras 

materialidades e é justamente este ponto que pretendemos combater. Ao tempo que as 

propostas já mencionadas buscam trazer eficiência para tributos “justos” o que, em tese, seria 

possível, como dito anteriormente, por meio de uma tributação internacional que mitigaria os 

efeitos dos tradeoffs ocasionados por êxodos econômicos, o modelo que apresentaremos em 

antemão ao exposto, propõem-se a tornar “justo” o que hialinamente já é eficiente. E mais, 

não estaremos diante de um modelo global, tampouco, exclusivamente nacional, mas sim, 

estadual, de forma a compor diretamente sobre aqueles menos favorecidos em detrimento de 

itens específicos relacionados ao consumo primário. 
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Arrazoados objetos que justificam o trabalho in foco, determinam, então, que 

aprofundemos os estudos sobre a base econômica consumerista, tempo em que, diante de suas 

peculiaridades, será possível combater seus efeitos regressivos. 

Insurgimos, em consequência, sobre os efeitos da inelasticidade e a 

proporcionalidade sobre o consumo. 

 

1.2. Efeitos da inelasticidade e a progressividade sobre o consumo   

 

Inelasticidade tributária é o efeito econômico correspondente à impossibilidade do 

contribuinte de anular ou diminuir significativamente o consumo sobre itens abusivamente 

tributados, por conta de sua necessidade insubstituível de consumo. Admitindo-se como 

exemplo a tributação sobre o consumo de energia elétrica
69

, em que se evidencia a alta relação 

“consumo x tributação” relacionada ao “potencial tributário da energia elétrica e dos serviços 

de telecomunicações, que possuem baixa elasticidade-preço, justifica a elevada tributação 

desses bens e serviços pelo ICMS”
70

 conclui-se pela dificuldade do consumidor em bloquear 

ou mesmo reduzir significativamente esse consumo. 

Desta forma, ainda que observemos uma alta na tributação do setor, o contribuinte 

não tem a possibilidade de planejamento tributário quanto ao fato narrado e, ainda que 

injustamente, manteria o mesmo nível do seu consumo diário – tratando então de uma 

estrutura tributária regressiva. É lógico que alguma economia os consumidores podem fazer, 

mas existe um consumo diário mínimo de energia elétrica, sem se falar nos serviços de 

comunicação que hoje em dia tornaram-se cada vez mais essenciais. 

Nesta linha, temos o processo RE 714.139/SC que discute exatamente a aplicação de 

alíquota menor que a presente na legislação específica, 25% (vinte e cinco por cento) no 

Estado de Santa Catarina, para o consumo de energia elétrica e serviços de comunicação 

diante da essencialidade de ambos.  

Aludido processo já possui parecer favorável por parte da Procuradoria Geral da 

República e aguarda seu julgamento afetado pela repercussão geral. 

O que se observa no caso em estudo é que o artigo 19, inciso II, alíneas “a” e “c” da 

Lei Estadual n.° 10.297/1996 de Santa Catarina, apresenta alíquotas superiores à margem 

geral quando incidentes sobre a energia elétrica e serviços de telecomunicações. O Parquet 
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Federal aduz pela inconstitucionalidade da norma especial por incompatibilidade com o 

princípio da seletividade e essencialidade. Não apenas, conclui-se que a instituição de 

alíquotas progressivas a partir de níveis reduzidos de consumo energético concretiza o 

princípio da isonomia tributária, visto que são destinadas deonticamente à população mais 

vulnerável. Ao fim, recomenda pela modulação de efeitos pro futuro, por conta da segurança 

jurídica e interesse social. 

A teoria de Ramsey–Boiteux
71

 (Ramsey Problem ou Pricing) aduz que os valores dos 

produtos sob monopólio devem estar relacionados ao bem-social, restringindo, nesta situação, 

o avanço dos lucros marginais. Evidencia-se que os produtos com maior elasticidade acabam 

por ter sua regulamentação econômica com maior frieza (redução) por conta da alta 

competitividade. No entanto, aqueles produtos ou serviços com menor elasticidade, por vezes, 

absorvem maiores expoentes de lucratividade ante seus preços marginais: 

 
Mercadorias com menores índices de elasticidade recebem maiores margens sobre 

seus custos marginais frente àquelas com maior elasticidade. Isto ocorre porque as 

empresas privadas buscam maximizar seus lucros auferindo mais receita dos 

produtos essenciais que, portanto, são menos prováveis de ter seu consumo 

reduzido. O planejador que busca a maximização do bem-estar social deve tentar 

minimizar a distorção causada pela precificação a partir do custo marginal.
 72 

(tradução nossa).  

 

 

Não obstante, a tributação sobre o consumo deverá ater-se, basicamente, aos mesmos 

princípios relacionados à Teoria de Ramsey, atuando proporcionalmente sobre todos os bens, 

em relação ao aumento de alíquota sob o aspecto tributário, devendo assim, observar 

intrinsecamente o impacto tributário sobre a presente base imponível
73

 e a demanda dos 

produtos e serviços frente à majoração de suas alíquotas, evitando, consequencialmente, o 

efeito da inelasticidade tributária sobre aqueles essenciais ao dia-a-dia.  

Uma tributação, por vezes, inelástica que não sopesa a capacidade contributiva do 

consumidor, reflete a regressividade presente na respectiva base tributária. É o caso da 

tributação favorecida dos produtos da cesta básica, que beneficiam a todos, desde a pessoa 

adquirente de um iate até aquela que percebe um salário mínimo/mês. 
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De outra forma, a tributação sobre o consumo, quando relacionada ao conceito de 

extrafiscalidade, permitiria a majoração ou redução de suas alíquotas mediante 

pormenorização à essencialidade (seletividade) das mercadorias e serviços convenientes à sua 

sistemática, impactando diretamente sobre os efeitos da inelasticidade tributária sobre o 

consumo.  

Entretanto, devemos compreender que os vieses relacionados às regulamentações 

extrafiscais nem sempre coadunam com o seu pressuposto constitucional diante da 

essencialidade dos produtos, o que induz ao órgão judiciário, por vezes, intervenção sobre as 

alíquotas aplicadas sobre o consumo daqueles itens considerados essenciais para a 

subsistência dos indivíduos, como vimos no Recurso Extraordinário 714.139/SC quanto ao 

consumo elétrico.   

Buscando, também, atender esse desiderato, Richard Bird
74

 fez  um levantamento 

acerca da tributação sobre o consumo em diversos países. Em meio a tal pesquisa, identificou 

que alguns países apresentam certa progressividade nesse tipo de tributação, de modo que há 

uma distribuição mais igualitária do fardo tributário entre a população. 

Segundo o estudo in casu
75

, alguns países apresentam certa progressividade nos 

tributos incidentes sobre o consumo desde que observados os efeitos da seletividade no 

contexto distributivo. A partir de levantamento do padrão de consumo de certa parcela da 

sociedade, foi possível determinar quais eram os produtos mais consumidos em cada uma das 

faixas de renda. Outrossim, diminuindo as alíquotas dos produtos consumidos pelas menores 

faixas de renda e aumentando as dos produtos consumidos pelas maiores, teríamos, em tese, 

uma maior progressividade da tributação. 

Não obstante, ainda que entendamos como válida a ideia supraexposta, vamos além 

dela, tendo em vista que temos o propósito de empregar pessoalidade à tributação do 

consumo, não olhar apenas para o produto, mas sim para a conjugação produto/renda da 

pessoa que pretende adquiri-lo. Isto porque, no caso dos bens que são consumidos por todas 

as classes sociais, as faixas mais carentes estariam sendo prejudicadas por um ônus tributário 

mais pesado, considerando a proporção renda x carga tributária.  

Em que pesem os argumentos quanto à impessoalidade da tributação sobre o 

consumo, devemos compreender que as isenções e os benefícios fiscais sobre os produtos 

essenciais, a posteriori, endossam o cenário regressivo. 
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Em pesquisa realizada por Eduardo Fleury
76

, sobre os efeitos concernentes aos 

benefícios relacionados aos bens de consumo considerados essenciais, concluiu-se que, vista a 

substancialidade com que estes comprometem o orçamento dos menos abastados, a redução, 

em critério geral, da relação entre os tributos incidentes, per produto, e a sua renda, não seria 

capaz de mitigar o efeito regressivo da tributação sobre o consumo.  

Devemos observar que cidadãos não incluídos nas “categorias alvo” das políticas, em 

tese, progressistas, também seriam beneficiados. As correlações entre as mensurações 

populacionais da classe média e alta, tal como, a lista de produtos considerados essenciais 

associados ao benefício fiscal, são fatores ímpares que merecem importância. 

Há de se considerar que as políticas de incentivos fiscais, por conta da redução 

arrecadatória, são consideradas como gastos do governo e, portanto, tendo por base a 

quantidade de renúncia fiscal atrelada e a extensão da classe média/alta, poderão resultar, 

inclusive, em concentração de renda. 

O autor define, in verbis: 

 
 aso se demonstre que parte substancial da renúncia fiscal é destinada às classes 

média e alta, caberia argumentar que as políticas sociais compensatórias, tais como 

Bolsa Família, seriam mais eficientes em combater a desigualdade de renda do que a 

concessão de benefícios fiscais sobre produtos essenciais às classes de renda 

inferiores.  este caso, os produtos essenciais seriam tributados à mesma alíquota 

que os demais produtos  alíquota genérica  e a arrecadação correspondente seria 

utilizada para fazer políticas compensatórias.
 77

 

 

Pareio ao tema, o relatório da OCDE (Economic Survey, 2013, p. 30) aduz, em sua 

conclusão, que a maneira mais direta para o alcance das famílias menos abastadas seria pela 

inserção de programas de redistribuição de renda
78

. Ainda, coadunando com o exposto até 

então, segundo Fleury, litteris:  

 
Estudo realizado pelo Escritório de Orçamento do  ongresso Americano  “Effects 

of Adopting a VAT”
79

) também concluiu que a aplicação da alíquota genérica para 

os produtos essenciais combinado com a utilização das políticas compensatórias 

reduz a carga tributária do IVA sobre o quintilho mais pobre da população de 3,9% 

da renda para -0,2%. 
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Desta maneira, Schoueri, ao dispor sobre o efeito indutor da norma tributária, 

posiciona, in verbis: 

 
A dificuldade levantada por Surrey

80
 e também percebido por Tilbery

81
 é o paradoxo 

de que a adoção de benefícios fiscais implica uma alocação desigual de recursos, já 

que contribuintes de classes de renda mais elevadas recebem maiores vantagens do 

que os de classe mais baixa, além de não se beneficiarem aqueles cuja renda é muito 

baixa ou têm prejuízo. 

 

O autor supramenciado completa que “enquanto a progressividade se faz por critérios 

de justiça distributiva, dificilmente se justificará, por iguais critérios, que sejam aquinhoados 

com maior porção de incentivos fiscais aqueles que possuem melhor condição financeira.”
82

 

Neste ponto, compreendemos que a melhor forma de progressividade para tributação 

sobre o consumo seria uma abordagem individualista, ou talvez, em outras palavras, pessoal, 

tempo em que seria possível a real mensuração em proporção compensatória. Destarte, 

alcança entendimento pela tributação retilínea “Flat-tax”, o que abordaremos à frente, com 

maior investimento em políticas de redistribuição de rendas (Bolsa família, por exemplo), por 

meio de um sistema de credit invoice VAT em tempo real. 

Patente aos danos inerentes à inelasticidade dos produtos altamente tributados e à 

insuficiência dos efeitos, supostamente progressivos, de políticas fiscais de isenções sobre 

produtos primários, avançamos sobre o tema, por conta de analisar neste passo alguns 

cenários de países membros da OCDE e suas similaridades com o sistema tributário 

brasileiro, apresentando a fotografia global e a tendência dos países desenvolvidos em onerar 

com mais firmeza a renda, dentre as outras bases tributáveis (em especial, o consumo). 

 

1.3. Sistemáticas tributárias estrangeiras da tributação sobre o consumo e a composição 

tributária de países da OCDE 

 

Neste passo, utilizamos comparativo com a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) tendo em vista seu princípio estrutural, qual seja, a 

solução de conflitos comuns, bem como a apropriação e coordenação de políticas econômicas 

domésticas e internacionais. Nesta toada, os ditames da OCDE, ainda que não diretamente 

incidentes sobre a política nacional, interferem suas aplicabilidades diante da globalização e 
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da necessária adequação das estratégias fiscais internacionais frente aos integrantes desta 

organização econômica. 

Criada em 30 de setembro de 1961 após sucessão da Organização para a Cooperação 

Econômica Europeia, os 34 (trinta e quatro) países integrantes desta organização internacional 

se interlaceiam adstritos aos princípios de democracia representativa e do respeito à economia 

de livre mercado, ao passo em que atuam dentre estas similaridades com o Brasil. 

Comparativamente, os países desenvolvidos, integrantes da OCDE, possuem uma 

política fiscal que tributa mais incisivamente a renda que o consumo. De forma que ao 

analisarmos a carga tributária sobre bens e serviços, em média, nos países integrantes da 

OCDE será de 11,5%, contra 17,9% no Brasil, como observamos
83

: 

                      

      Gráfico 1 – Carga tributária sobre bens e serviços – Brasil e Países da OCDE (2013) 

 

 

 

Deste modo, as estatísticas apresentadas quanto à realidade brasileira seguem o 

padrão inerente aos países membros do bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia e 

China (BRIC), e alguns outros da América Latina, que estão caracteristicamente em 

desenvolvimento. Em vista disto, se esses países (membros do BRIC e América Latina) 
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onerassem muito a renda, eles estariam, mesmo que realizando políticas de redistribuição e 

incentivos ao combate às desigualdades sociais, “desestimulando de modo substancial os 

investimentos
84
” ocasionando um verdadeiro “êxodo econômico”.

85
 

Entretanto, para Pikkety, os argumentos relacionados ao fenômeno do “êxodo 

econômico” são contrários à experiência, histórica e factual, disponível, in verbis: 

 

A ideia de que os executivos americanos fugiriam de imediato para o Canadá ou 

para o México e não haveria mais pessoas competentes e motivadas a dirigir as 

empresas nos Estados Unidos não só é contraditória com a experiência histórica e 

com todos os dados das empresas de que dispomos: ela vai contra o bom senso.
 86

 

 

E mais, a tributação da renda, caso fosse escalonada, poderia sofrer duras críticas, 

tendo em vista que tal forma de arrecadação é muito mais evidente aos olhos dos contribuintes 

frente à tributação sobre o consumo, a qual, por vezes, passa despercebida diante do 

fenômeno do ofuscamento fiscal.
87

 

Não só, ainda que seja límpida a percepção de dependência da nossa política diante 

da tributação dos bens e serviços, a maioria dos países integrantes da OCDE apresentam um 

leve aumento progressivo nas alíquotas da tributação do consumo ao longo dos anos (imagem 

n.º 6), demonstrando que as dificuldades inerentes à eficiência arrecadatória não é 

exclusividade dos países em desenvolvimento, ao tempo que a globalização apresenta um viés 

internacional para os planejamentos tributários e patrimoniais, vejamos: 

          Gráfico 2 – Carga tributária por base de incidência – Brasil e Países da OCDE (2013)  

88 
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Em que pese o fluxo majorativo das bases quantitativas, tais alíquotas nunca 

extrapolaram um dado percentual, o qual se considera como razoável, tendo em vista a média 

dos países da OCDE e sua recomendação para a modalidade
89

, vide imagem acima.  

Nos últimos anos, muitos países apresentaram um decréscimo da alíquota marginal 

máxima do Imposto sobre a Renda. Até mesmo o Brasil, que tributava a renda a “55% em 

1988, passou a tributá-la a 25% em 1991, aumentando a alíquota para 27,5% no final da 

década de 90.”
90

  

Acontece que, com a diminuição da progressividade sobre a renda, ocorre um maior 

acúmulo das remunerações mais elevadas, permitindo uma concorrência fiscal selvagem que 

torna regressiva a tributação no topo da pirâmide fiscal sobre a renda
91

, ao tempo que os 

grandes detentores de riquezas “aproveitando-se de um ambiente de concorrência fiscal entre 

os Estados  acionais em um contexto de livre circulação de capitais  ... ” escolhem “ ...  o 

montante tributário que irão suportar”
92

. Igualmente, Pikety, esclarece sobre o tema, in 

litteris: 

O imposto progressivo é uma instituição indispensável para fazer com que cada 

pessoa se beneficie da globalização, e a sua ausência cada vez mais evidente pode 

levar a globalização a perder apoio (...). Por essas diferentes razões, o imposto 

progressivo é um elemento essencial para o Estado Social: ele desempenha um papel 

fundamental em seu desenvolvimento e na transformação da estrutura da 

desigualdade no século XXI, constituindo uma instituição central para garantir a sua 

viabilidade no século XXI.
 93

 

 

 

O que se pretende demonstrar é: mesmo que a tributação da renda nos países 

supramencionados tenha uma expressão maior no PIB que a tributação sobre o consumo, a 

redução de suas alíquotas sobre a renda permite um abalo arrecadatório, por conta da 

concorrência fiscal global, que não só induz ao aumento tributário sobre o consumo, torna 

regressivo o imposto da renda em suas últimas escalas de incidência, onerando basicamente a 

classe média
94

 – favorecendo o acumulo de capital
95

 por conta da política nacional que não 

impõe tributação sobre os ganhos auferidos por meio de dividendos, como já apresentamos 

anteriormente.  
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Diante de tal cenário, observamos que os efeitos perversos da regressividade têm se 

tornado um tema com grandes debates
96

, haja vista que o último ganhador do prêmio Nobel 

de economia
97

relaciona o consumo com o bem-estar das pessoas, bem como as teorias 

alienígenas que tratam o tema apresentando propostas de mitigação destes efeitos – abordadas 

no próximo capítulo. O que se observa é que, naturalmente, tal desafio deverá ser enfrentado 

pelas administrações públicas, por meio de uma “autocrítica social
”98

 e, por conta disto, 

abordaremos, no próximo tópico, as melhores tentativas de empregar maior progressividade 

ao sistema tributário. 
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2. DEBATE ACERCA DAS MELHORES FORMAS DE TRIBUTAÇÃO E DA 

TENTATIVA DE EMPREGAR MAIOR PROGRESSIVIDADE AO SISTEMA 

TRIBUTÁRIO 

 

Consoante fora anteriormente delineado, o debate entre as melhores formas de 

tributação, conforme a estrutura socioeconômica da nação, é bastante recorrente
99

. 

Os países que apresentaram uma industrialização mais tardia e um 

subdesenvolvimento econômico têm a tendência de onerar mais pesadamente o consumo, 

enquanto os países desenvolvidos costumam focar mais na renda.  

A despeito dos debates acerca das melhores e mais justas formas de tributação, não 

se tem uma posição sólida quanto a isso no sentido de indicar o melhor caminho que um país 

pode adotar.  

Nesse sentido é o estudo desenvolvido na Universidade de Direito de Nova Iorque
100

 

(New York University School of Law),   

 
Por quarenta anos, uma questão teórica teve destaque na literatura acadêmica dos 

EUA sobre política fiscal. Esta questão é a de saber se o instrumento principal 

utilizado na política de distribuição deve ser um imposto de renda ou de um imposto 

sobre o consumo (o debate acadêmico nos EUA sobre renda e impostos de consumo 

foi efetivamente lançado por Andrews - 1974). A grande maioria dos países usa 

tanto o imposto de renda quanto os impostos de valor agregado (IVA), que 

geralmente tratam o consumo de mercado do ano corrente como a sua base de 

cálculo. Nos Estados Unidos, no entanto, com impostos sobre o consumo sendo 

limitados a apenas algumas cobranças (Imposto de Venda ao Varejo - IVV) que são 

de competência do governo estadual ou municipal, muita atenção centrou-se na ideia 

de substituir o imposto de renda existente por um imposto sobre o consumo 

progressivo. Tal imposto seria parcial ou totalmente recolhido de indivíduos ou 

famílias, em vez de empresas como um IVA ou IVV, permitindo assim a aplicação 

de uma estrutura de alíquotas graduadas de acordo com circunstâncias pessoais mais 

abrangentes.
101

 (tradução  nossa) 
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Vislumbra o excerto acima a proposta objeto de debates nos EUA, principalmente 

nas décadas de 80 e 90. Considerava-se transferir a responsabilidade pelo recolhimento do 

imposto sobre valor agregado ao consumidor, em vez de tal valor ser ‘antecipado’ pelas 

empresas na circulação jurídica. 

Tal inversão permitiria, assim, a aplicação de um imposto graduado com base nas 

condições pessoais do contribuinte, como, por exemplo, sua renda. Isso nada mais seria que 

empregar pessoalidade à tributação sobre consumo, o que teria o condão de mitigar, de certo 

modo, os efeitos da regressividade em contramão ao que as administrações públicas têm 

praticado, visto que, a partir de uma análise comportamental dos governos, identificamos que 

a tendência vem sendo a concentração cada vez maior da responsabilidade tributária pelo 

recolhimento do tributo.  

Nesse sentido, temos a figura jurídica da substituição tributária no sistema tributário 

brasileiro, que tem por desiderato facilitar a fiscalização e arrecadação do recolhimento 

tributário
102

. O raciocínio é simplificado da seguinte forma: é mais eficiente fiscalizar apenas 

a Petrobrás (distribuição primária) do que milhares de postos de gasolina que revendem os 

seus produtos (distribuição secundária), quiçá dizer dos milhões de consumidores de 

combustíveis (consumo final). 

Ademais, não haveria suficientes agentes para fiscalizar todos os consumidores 

obrigados a recolher o ICMS. O número de contribuintes aumentaria estrondosamente, de 

modo que, na prática, seria dificílimo exercer um estrito controle do adimplemento das 

obrigações tributárias. Assim, a sonegação passaria a ser um problema para as administrações 

estaduais. Desta forma, a implementação da instrumentalidade da substituição tributária 

inerente ao consumo converge para as peculiaridades pertinentes à simplicidade 

administrativa (defendida por Stiglitz). 

A proposta de transferir a responsabilidade pelo recolhimento aos consumidores 

finais dos produtos traz um elemento valiosíssimo: empregar pessoalidade à tributação sobre 

o consumo e assim tentar mitigar a regressividade tributária.  

Não apenas, a retrospectiva histórico-normativa nacional, sobre as diversas propostas 

de reforma tributária que serão analisadas em tópico adiante (Capítulo 4, item 4.2), evidencia 

a inexistência de sugestões capazes de mitigar esses efeitos negativos. 

Iremos analisar, nos próximos itens, os modelos alienígenas dos economistas Robert 

Hall e Alvin Rabushka, bem como dos professores em direito David Bradford e Daniel 
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Gordberg que buscam, dentre suas finalidades exordiais, a mitigação da regressividade 

tributária, ao tempo em que, por meio de uma reflexão crítica, apresentaremos o modelo a ser 

proposto e suas proximidades com os instrumentos analisados, a seguir.  

 

2.1. Flat-tax (Robert Hall e Alvin Rabushka)  

 

O desenvolvimento do Flat-tax está adstrito à pesquisa realizada por seus autores 

junto à Hoover Institution
103

 (Stanford) em 1995, na qual buscavam a possibilidade de 

mitigação dos efeitos regressivos da tributação sobre o consumo utilizando as características 

relacionadas à progressividade, eficiência e simplicidade fiscal. 

A proposta dos economistas Robert Hall e Alvin Rabushka está relacionada à 

inconformidade dos autores diante da complexidade dos tributos sobre a renda e o impacto 

tributário do consumo diante daqueles inseridos nas menores cadeias econômicas, razão pela 

qual defendem a reforma tributária por meio de um sistema desenvolvido para ser simples e, 

por conta de suas particularidades, progressivo. 

O imposto, chamado de Flat-tax, incidirá de maneira uniforme sobre todas as 

empresas (corporativas ou não) e indivíduos, por meio de uma alíquota única de 19% 

(dezenove por cento), alcançando as duas formas de tributação sobre a mesma materialidade: 

o consumo. Neste diapasão, haveria a tributação sobre os rendimentos das pessoas jurídicas 

(business tax) e sobre os salários auferidos pelas pessoas físicas (individual wage tax). 

Na tributação empresarial, o dêitico fundamental seria o recolhimento direto das 

rendas auferidas sobre os ganhos oriundos da atividade empresarial e não a atividade em si, 

evitando assim o planejamento fiscal e a sua evasão por conta das deduções e filtragens 

realizadas sobre estes ganhos.  

Genericamente, o imposto incidiria sobre toda a receita empresarial excetuando de 

sua base de cálculo os valores atinentes aos salários de seus empregados e suas despesas 

inerentes à atividade desenvolvida. Desta forma, a base imponível da tributação empresarial 

será “o total de receitas derivadas de vendas e prestações de serviços, menos as compras de 

insumos de outras empresas, menos rendas, salários e pensões pagas aos trabalhadores, menos 

as compras com equipamentos e instalações”.
104
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 A proposta foi apresentada para a American Entreprise Institute`s Flat Tax Conference, realizada em 28 de 

janeiro de 1995. 
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 HALL, Robert; RABUSHKA, Alvin E. Hoover Institution. Stanford: Hoover Institution Press, 1995, p. 4. 
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Vejamos o formulário que, hipoteticamente, seria preenchido por aqueles imponíveis 

ao seu modelo fiscal (imagem n.° 7)
105

: 

 

                                 Figura 1 – Formulário – Tributação Empresarial 

 

 
 

De outro modo, devemos compreender que haverá imponibilidade do modelo 

empresarial:  

 
Os lucros provenientes da utilização de instalações e equipamentos; lucros de ideias 

incorporadas em direitos autorais, patentes, segredos comerciais e semelhantes; 

lucros de estruturas organizacionais pré-existentes, esforços de marketing e de 

publicidade; ganhos de principais executivos e outros que, assim como funcionários, 

recebem menos do que contribuem para o negócio; ganhos de médicos, advogados e 

outros profissionais que têm negócios organizados como empresa individual ou 

sociedade; aluguel de apartamentos e outros imóveis; outros benefícios aos 

trabalhadores. 
106

 (tradução nossa) 
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 HALL, Robert; RABUSHKA, Alvin E. Hoover Institution. Stanford: Hoover Institution Press, 1995, p. 12.  
106

 Ibidem, p. 10, in verbis: “Profits from the use of plant and equipment; profits from ideas embodied in 

copyrights, patents, trade secrets, and the like; profits from past organization-building, marketing and 

advertising efforts; earnings of key executives and others who are as well as employees, and who are paid less 

than they contribute to the business; earnings of doctors, lawyers, and other professionals who have businesses 

organized as proprietorships or partnerships; rent earned from apartaments and other real estate; fringe 

benefits provided to workers”. 
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A estrutura do imposto empresarial será imponível a qualquer ganho econômico que 

não possua natureza salarial, de forma que sua tributação residual estaria diretamente 

relacionada aos valores pagos pelos empregadores aos seus subordinados em títulos 

remuneratórios, enquanto o tributo individual possuiria o propósito de “incidir sobre uma 

grande fração dos lucros pagos pelos empregadores aos seus empregados”
107

. 

No modelo individual (individual wage tax) haveria uma faixa isencional pessoal 

(personal allowance) e familiar (family allowance) de U$ 9,500 (nove mil e quinhentos 

dólares) para solteiros. Aqueles núcleos familiares que possuam apenas uma única fonte de 

renda familiar (family allowance) estariam enquadrados em uma faixa isentiva inicial de U$ 

14,500 (quatorze mil e quinhentos dólares). 

Aos casados, entretanto, haverá a possibilidade de acréscimo desta faixa por conta do 

número de dependentes, de forma que seriam permitidos acúmulos de U$ 4,500 (quatro mil e 

quinhentos dólares) por indivíduo, em um limite de dois, totalizando um alcance permissivo 

de até U$ 25,500 (vinte e cinco mil e quinhentos dólares). Vejamos a imagem n.° 8:
108

 

                              

                                Figura 2 -  Formulário – Tributação Individual 
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 HALL, Robert; RABUSHKA, Alvin E. Hoover Institution. Stanford: Hoover Institution Press, 1995, p. 07, 

litteris: “The individual wage tax has a single purpose – to tax the large fraction of total income that employers 

pay as cash to their workers”. 
108

 Ibidem, p. 9.  
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A instrumentalidade do imposto será alcançada por meio do preenchimento do 

formulário suprarreferido, de forma que, conforme aduzem os autores do respectivo modelo, 

seriam computados inicialmente todos os ganhos do indivíduo - ou indivíduos quando família 

– após, realizar-se-ia uma mensuração da situação civil deste e, caso exista, o número de seus 

dependentes. Adiante, seria realizada a subtração dos valores relacionados à faixa isencional e 

o seu resultado seria sobreposto à alíquota única de 19% (dezenove por cento), ocasionando, 

por conseguinte, “o pagamento do valor demonstrado ou a solicitação de devolução daquilo 

considerado pago a maior.”
109

 

Para eximir os pobres da alta tributação não é necessária a graduação de alíquotas 

conforme o avanço na capacidade contributiva, pois a aplicação de uma alíquota única diante 

das rendas acima da faixa isencional permitiria a tributação proporcional e sem grandes 

diferenciações entre os contribuintes, por conta das bases quantitativas, diminuindo as 

possibilidades de planejamentos fiscais.  

Partindo da premissa de que a igualdade tributária se alia diretamente a uniformidade 

de suas alíquotas, devemos compreender que a lógica intrínseca ao modelo é colacionada com 

a celeuma de que “toda vez que diferentes formas de renda são tributadas por alíquotas 

diferentes ou contribuintes diferentes se defrontam com alíquotas diferentes, a população irá 

buscar formas de levar vantagem sobre o diferencial.”
110

 (tradução nossa) 

Inspiradas pelo objeto in casu, houve inúmeras propostas americanas de reforma 

tributária em nível federal, isto porque o IVA é de competência da União, incluindo uma 

“proposta introduzida pelo Representante Richard Armey (R-Texas), outra pelo Senador 

Richard Shelby (R-Alabama) e um oferecido pelo candidato presidencial Steve Forbes (R) nas 

primárias presidenciais de 1996.”
111

 

Em certo ponto, William Gale aduz que as isenções familiares tornam o Flat-tax 

progressivo “para famílias de baixa renda, mas na extremidade superior da pirâmide de 

distribuição de renda, o imposto é regressivo, assim como os impostos sobre vendas ao varejo 

e sobre valor agregado”
112

 (tradução nossa). Ainda, almejando a progressividade, o autor 

supra, conclui: 
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 HALL, Robert; RABUSHKA, Alvin E. Hoover Institution. Stanford: Hoover Institution Press, 1995, p. 7, in 

litteris: “All the taxpayer has to do is report total wages, salaries, and pensions at the top, compute the family 

allowance based on marital status and number of dependents, subtract the allowance, multiply by 19 percent to 

compute the tax, take account of withholding, and pay the difference or apply for refund.” 
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 Ibidem, p. 2, in verbis: “Whenever different forms of income are taxed at different rates or different taxpayers 

face different rates, the public figures out how to take advantage of the differential.” 
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 Disponível em <http://www.taxpolicycenter.org/publications/url.cfm?ID=1000530> . Acesso em 30/10/2015. 
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 GALE, William G. Flax tax. Encyclopedia of taxation and tax policy. Urban Institute Press, 1999, in verbis: 

“the family exemptions make the flat tax progressive for low-income households. but at the high end of the 
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(...) também poderia ser modificado para manter o Crédito Fiscal sobre os 

Rendimentos Auferidos (EITC), permitindo uma dedução para contribuições de 

caridade, e fornecendo um crédito fiscal   uma redução de “um-para- um” em 

impostos pagos no âmbito do Flat Tax) para impostos pagos sobre a folha de 

salários. O crédito seria um enorme benefício para as famílias de baixa e média 

renda, porque agora a maioria iria pagar mais em impostos sobre folha de salários 

que em imposto sobre renda. Estas mudanças iriam , evidentemente , requer 

alíquotas mais elevadas. Mas um sistema tributário com estas características pode 

ser capaz de manter a progressividade do sistema fiscal vigente ao mesmo tempo, 

colhendo a maior parte dos ganhos sobre a proposta Hall-Rabushka ampliar a base, 

diminuir as alíquotas de forma geral e simplificar o compliance fiscal.
113

 (tradução 

nossa). 

 

 

Ademais, devemos ponderar que substituir a tributação sobre a renda frente à base 

imponível sobre serviços e bens, abarcaria em pormenoridades prós e contras, nitidamente 

esclarecidas: 

 
Em princípio, a substituição do imposto de renda por um imposto sobre o consumo, 

tal como um Flat-tax, oferece a possibilidade de melhorar a eficiência, equidade e 

simplicidade do sistema tributário. Mas esses ganhos são incertos e dependem 

fundamentalmente dos detalhes da reforma. Pelo menos alguns dos ganhos podem 

ser feitos simplesmente pela modificação do sistema existente. Os impostos sobre o 

consumo idealizado podem sempre aparentar ser melhor que os sistemas de imposto 

de renda em vigor. Uma vez em vigor, no entanto, eles estariam sujeitos às mesmas 

limitações e pressões tal como é o imposto de renda. Eles poderiam até mesmo levar 

a um sistema que é menos eficiente e menos justo que o que temos.
114

 (tradução 

nossa). 

 

 

Dentre o questionamento que se instaura, sobre quais seriam os reais ganhos, 

observamos que uma faixa isentiva atrelada à alíquota uniforme do IVA poderia ser capaz de 

trazer progressividade à tributação sobre o consumo.  

Entretanto, por conta da sistemática nacional de utilizar o Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) e não o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) como 

                                                                                                                                                                                     
income distribution, the tax is regressive, just like sales taxes and vats.” – Disponível em < 

http://webarchive.urban.org/publications/1000530.html> . Acesso em 27/04/2016.   
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  GALE, William G. Flax tax. Encyclopedia of taxation and tax policy. Urban Institute Press, 1999 in verbis: 

“ …  could also be modified to retain the EITC, allow a deduction for charitable contributions, and provide a 

tax credit (a one-to-one reduction in taxes paid under the flat tax) for payroll taxes paid. The credit would be a 

huge boon to lower- and middle-income households, because most now pay more in payroll taxes than in income 

taxes. These changes would, of course, require higher rates. But a tax system with these features might be able to 

retain the progressivity of the current tax system while also reaping most of the gains of the Hall-Rabushka 

proposal's broader base, generally lower rates, and simplified compliance.” Disponível em < 

http://webarchive.urban.org/publications/1000530.html> . Acesso em 27/04/2016. 
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 Idem, in verbis: “In principle, replacing the income tax with a consumption tax, such as the flat tax, offers the 
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depend critically on the details of the reform. At least some of the gains could be made simply by modifying the 

existing system. Idealized consumption taxes may always look better than actual income tax systems. Once in 

place, though, they would be subject to the same compromises and pressures as the income tax is. They could 

even lead to a system that is less efficient and less fair than the one we have.” Disponível em < 

http://webarchive.urban.org/publications/1000530.html> . Acesso em 27/04/2016. 
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apresentado por Hall e Rabushka, que inclusive substituiria a tributação sobre a renda, o que 

não trataremos na nossa proposta, deveríamos observar a progressividade de maneira 

individual, não uniforme, alcançando contribuintes desiguais na medida das suas 

desigualdades. 

Tomaremos emprestado algo da teoria do Flat-tax, em especial a sua faixa isentiva, 

mas não abandonaremos a tributação sobre a renda assim como proposto naquela teoria, razão 

pela qual galgamos à análise das demais teorias colacionadas ao tema. 

Desta forma, na sequência, analisaremos o modelo previsto por David Bradford, com 

graduações de alíquotas que acompanhariam progressivamente o avanço do aumento de renda 

familiar (household), aproximando a capacidade econômica do contribuinte de uma 

sistemática compensatória sobre o consumo. 

 

2.2. X-tax (David F. Bradford) 

 

O modelo de tributação sobre o consumo de David. F. Bradford, economista da 

Universidade de Princeton e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Nova 

Iorque, remete a uma tributação trançada entre duas bases distintas: uma empresarial 

(business tax) e outra individual, chamada, neste caso, de imposto compensatório 

(compensation tax). 

A incidência da proposta in colendo atuará de maneira distinta sobre as 

características mencionadas, substituindo a tributação da renda por meio de duas observações: 

 
Primeiro é um tratamento bem coordenado da base tributável de empresas e dos 

rendimentos dos trabalhadores. Em segundo lugar, determinando o nível da base 

tributável da empresa e motivando a forma de integração entre a tributação das 

empresas e dos trabalhadores, o consumo substitui o ideal da renda contabilizado 

que, em princípio, está subjacente ao presente projeto fiscal.
115

 (tradução nossa) 

 

 

A transição entre a sistemática incidente sobre a renda para aquela relacionada ao 

consumo deverá observar os critérios da eficiência e incidência, já que, para sua manutenção, 

no modelo empresarial, será adotada apuração adstrita à gestão fiscal sobre a renda, mudando 

da “contabilização por competência para um regime de fluxo de caixa puro, impõe uma 
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 BRADFORD, David F. The X tax in the world economy. NBER, CESifo, Princeton University, New York 

Universtiy, CEPS Working Paper no. 93, p. 1, 2003 in verbis: “First is a tighly coordinated treatment of the tax 

base of companies and the earnings of workers. Second, in determining the company level tax base and in 

motivating the form of integration of company and worker taxation, consumption replaces the accrual income 

ideal that, in principle, underlies so much of the present tax design”.  
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taxação única do ‘capital acumulado’ ou, mais precisamente, nos termos das normas de 

contabilização do imposto de renda, ‘base existente’ dos ativos não financeiros de empresas.” 

(tradução nossa)
 116

 

As empresas deverão submeter seus lucros à tributação única patente à alíquota 

variável entre 28 a 30% (vinte e oito a trinta por cento) sobre a integralidade de seus atos 

empresariais, independente da forma jurídica que possuírem, resultantes da compra e venda 

de mercadorias. 

Similar ao modelo de Hall e Rabushka, os rendimentos do empresário seriam 

tributados porquanto os salários de seus empregados serão dedutíveis do imposto empresarial, 

isto porque a tributação destes últimos está relacionada ao modelo compensatório 

(compensation tax), imponível aos indivíduos em geral. Entretanto, sob a perspectiva 

econômica não haveria alteração fundamental na arrecadação empresarial sobre a renda. 

Desta forma, observemos: 

O business tax estaria colacionado, similarmente, à sistemática de crédito 

compensatório do IVA-subtração, com o diferencial de atrair as apurações incidentais até o 

consumo final, momento em que haveria pagamento do tributo devido após todas as 

compensações da cadeia empresarial. 

Neste caso, haveria uma não cumulatividade entre a empresa vendedora (A) e a 

empresa compradora (B), isto porque haveria a possibilidade de a empresa B se creditar dos 

créditos acumulados na operação de venda da empresa A. Igualmente, a instrumentalidade 

disposta no modelo quanto às compensações atinentes aos créditos tributários iriam ocorrer 

com uma característica facilitadora, pois estariam todas as operações diante das mesmas 

alíquotas incidentais. 

A tributação compensatória, por outro lado, seria progressiva referente à capacidade 

contributiva dos trabalhadores, isto porque caberia a esta materialidade absorver os valores 

provenientes aos ganhos destes salários, evoluindo de uma alíquota isentiva até malhas 

taxativas páreas à tributação empresarial, ou seja, entre 28 a 30% (vinte e oito a trinta por 

cento). Ainda, os valores proferidos pelos trabalhadores não estariam sob a égide da 

tributação empresarial, valendo-se, portanto, de deduções de seus critérios quantitativos. 

Bradford aduz que haveria a possibilidade de transferência aos trabalhadores de 

créditos relacionados aos pagamentos de seus salários
117

, permitindo a progressividade da 
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 BRADFORD, David F. The X tax in the world economy. NBER, CESifo, Princeton University, New York 

Universtiy, CEPS Working Paper no. 93, p. 32, 2003, ipsis litteris: “Shifting from accrual to pure cash-flow 

accounting imposes a one-time tax on “old capital” or, more precisely under income tax accounting 

conventions, “existing basis” in the nonfinancial assets of businesses.” 
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tributação diante de um imposto sobre os valores agregados (IVA) em método de subtração, 

ao tempo em que seriam subtraídas as relações fiscais entre os valores efetivamente pagos, 

vejamos: 

Uma vez que, por uma questão de administração, a alíquota máxima para compensar 

o imposto é limitada à alíquota do imposto, e é provavelmente desejável, também 

por uma questão de fiscalização, não ter uma alíquota tão alta do imposto, pode-se 

argumentar que o sistema atual é capaz de impor uma carga maior aos que estão no 

topo da pirâmide de renda. Por outro lado, o fato de termos no passado as alíquotas 

do imposto de renda de pessoa jurídica na proximidade de 50%, sugere uma gama 

de políticas possíveis que não é associada ao flat tax.
118

 (tradução nossa) 

 

 

Dentre as inovações presentes no modelo, haveria a individualização de faixas 

quantitativas diante uma tributação sobre o consumo (IVA-invoice-credit-method), relacionada 

diretamente à capacidade contributiva daqueles imponíveis ao modelo. As operações 

financeiras, em suas complexidades, bem como dividendos, juros e outros rendimentos 

financeiros, inclusive a poupança, não seriam tributadas, reduzindo a complexidade da 

tributação. 

O crédito seria compensado anualmente por conta da observância da sistemática do 

imposto sobre o valor agregado (IVA – crédito), ou seja, “uma instrumentalidade similar ao 

IVA – subtração, combinado com um sistema de transferências baseado nos ganhos, 

permitindo um ajuste sobre a distribuição vertical da carga tributária.”
119

 

Basicamente, o modelo analisado é um intermédio entre o Flat-tax e o E-tax, a seguir 

tratado, isto porque atribui técnicas progressivas diante da individualização de seus 

contribuintes por meio de suas capacidades contributivas e não apenas ao conceito familiar. 

Ainda, como no Flat-tax, traz uma base quantitativa única sobre a figura empresarial e 

crescente até o limite entre 28 e 30% (vinte e oito a trinta por cento), em uma sistemática 

plenamente compensatória. O E-tax, como apresentaremos a seguir, utiliza a análise 

compensatória em tempo real, não restrita, portanto, às apurações sazonais do X-tax, 

atribuindo celeridade às operações e aos interesses dos Estados competentes à sua instituição 

e, principalmente, aos consumidores. 

 

                                                                                                                                                                                     
117

 BRADFORD, David F. The X tax in the world economy. NBER, CESifo, Princeton University, New York 

Universtiy, CEPS Working Paper no. 93, p. 5-6, 2003. 
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 Idem, in verbis: “Since, as a matter of adminstrability, the top rate of compensation tax is limited to the rate 
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with a system of transfers based on earnings for purpouses of adjusting the vertical distribution of net burdens.” 
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2.3. E-tax (Daniel Goldberg) 

 

Criado pelo professor de tributação da Faculdade de Direito Maryland Francis King 

Carey, Daniel S. Goldberg, o E-tax é um modelo IVA com apuração de crédito em tempo real 

sendo uma evolução cronológica dos demais modelos estudados até o momento (Flat-tax e X-

tax). 

Tal como o seus antecessores, defende a extinção do imposto sobre a renda (pessoa 

física e jurídica), por meio da instituição de um modelo tributário sobre o consumo. Evitando 

o recuo arrecadatório, Goldberg propõe um sistema trançado entre dois elementos: um tributo 

empresarial e outro individual. 

Inicialmente, a principal diferença entre as tributações apresentadas por Hall e 

Rabushka e Bradford (Flat-tax e X-tax) é que o modelo de Goldberg (E-tax) utilizaria uma 

forma de compensação de crédito em tempo real, enquanto as outras formas apresentadas 

possuiriam um sistema de subtração ou crédito realizado anualmente, o E-tax possui uma 

praticidade eletrônica permitindo a coleta do crédito no ato mercantil, o que se aproxima da 

proposta a ser apresentada por nós. 

A alteração sobre impostos únicos de dois níveis permitiria melhorar o compliance e 

permitir uma arrecadação no sistema “pay-as-you-go”. E mais, podemos compreender que as 

alterações pertinentes à inovação pretendida irão basear-se sobre a própria fatura de crédito 

(“pay-as-you-go”) não dependendo, in caso, do seu antecessor (subtração), vejamos: 

 
A principal diferença entre o modelo de Goldberg (E-tax) e o Flat-tax ou X-tax é que 

o componente de negócios do modelo de Goldberg é um IVA com base em crédito 

sobre faturas que é eletronicamente coletada no ponto de venda -, ao passo que o 

flat- tax ou X-tax são impostos em um modelo de IVA – subtração que é recolhido 

anualmente.
120

  (tradução nossa) 

 

 

Entretanto, “como no Flat-tax e X-tax, a tributação trançada do E-tax consiste em um 

imposto sobre valor agregado de negócios (IVA) modificado por uma dedução de salários e 

um imposto sobre salários individuais.”
121

 

Não só, devemos compreender que nos modelos mencionados haveria faixas 

isentivas do imposto. Por um lado (Flat-tax) os valores, quando superiores à faixa isentiva, 
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 GOLDBERG, Daniel. The death of the income tax: A progressive consumption tax and the path to fiscal  

reform. Oxford University Press: UK, 2013, in verbis: “The main difference between Goldberg`s E-tax and 

either the Flat Tax or X tax is that Goldberg`s e Tax business component is a credit invoice VAT that is 
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VAT that is collected annually.”  
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 SEIDMA , Laurence. Book Overview “The death of the income tax: A progressive consumption tax and the 

path to fiscal reform”. National Tax Journal, USA, p. 276, 2014.  
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seriam tributados sobre uma alíquota uniforme. Em contraste ao exposto, no X-tax a partir de 

suas isenções os valores seriam tributados sobre alíquotas progressivas.  

Com efeito, podemos compreender que o E tax, dentre as similaridades relacionadas 

aos modelos apresentados (Flat-tax e X-tax) distingue-se pela operacionalidade da apuração 

de crédito em tempo real. 

Para melhor compreendermos a sistemática abordada (credit invoice VAT), devemos, 

primeiramente, observar as singularidades atinentes às peculiaridades entre os modelos credit 

invoice e subtraction VAT.  

Seidman, sobre a sistemática do IVA-crédito: 

 
Um IVA com crédito calculado sobre a fatura representa uma melhoria significativa 

sobe o imposto sobre faturamento ou receitas. Em um imposto sobre o faturamento, 

cada empresa é tributada sobre todas as suas vendas, o que induz a uma tributação 

múltipla (ou impostos em cascata), quando diferentes empresas operam em 

diferentes fases do processo de produção. A conversão de um imposto sobre 

faturamento em um IVA com o crédito calculado sobre a fatura remedia este 

problema do multipleE-tax (imposto sobre cascata), permitindo que cada empresa 

realize o creditamento do imposto que foi pago no estágio anterior por seus 

fornecedores. (...) Um IVA subtração é mais proximamente relacionado com o 

imposto de renda de pessoa jurídica. No imposto de renda sobre empresas, cada 

empresa subtrai o custo das mercadorias vendidas de suas vendas para obter sua 

renda aplicando a alíquota sobre esta diferença. O imposto de renda sobre empresas 

pode ser convertido por um IVA- subtração por não permitir subtrações (deduções) 

dos custos do trabalho, juros ou depreciação, mas permitindo subtrações do preço 

total da compra de bens de investimento (contabilização imediata como despesa) 

(tradução nossa).
122

 

 

 

Ademais, os custos para implementação do modelo de crédito seriam “ ...  baratos, 

precisos e virtualmente à prova de fraudes em uma economia em que as transferências 

ocorrem de maneira eletrônica” (tradução nossa). 
123

 

Doravante, a teoria de um imposto sobre o valor agregado, fundado em uma relação 

de crédito (credit VAT) permitiria que as transferências relacionadas às compras eletrônicas 

fossem analisadas (creditamento) em tempo real. Para demonstrar o exposto, devemos 
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subtracts the cost of goods sold from its sales to obtain its income and the applies a tax rate to this difference.A 

corporate income tax can be converted to a subtraction VAT by no longer permitting subtractions (deductions) 

for labor costs, interest, or depreciation, but permitting a subtractions for full purchase price of investment 

goods (immediate expensing)” 
123

 GOLDBERG, Daniel. The death of the income tax: A progressive consumption tax and the path to fiscal  

reform. Oxford University Press: UK, 2013, p. 201-203, in verbis: “inexpensive, accurate, and virtually leak-

proof in an economy in which money transfers take place eletronically”. 
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considerar a figura de suas pessoas, Swoozy (consumidor) e Roy (vendedor) em um cenário 

criado por Goldberg:  

 
Quando o cartão de débito de Swoozy é passado para realizar a compra, os 

respectivos valores, incluindo o IVA, seriam retirados automaticamente da sua 

conta. O banco de compensação, que faz a transação eletronicamente, iria 

automaticamente debitar a conta de Swoozy pelo preço de compra, acrescido do 

IVA e, em conseguinte, creditaria a conta Roy quanto ao montante objeto da 

compra, bem como creditando o imposto para o governo. Todas estas operações 

seriam programadas para fazer parte das operações normais dos bancos de 

compensação (tradução nossa). 
124

 

 

 

Igualmente se assevera que a pessoalidade trazida por conta da mensuração 

específica é possível à realidade brasileira, por conta de elevados avanços tecnológicos, sem 

se falar no robusto banco de dados já existente como nos casos do Bolsa Família e da Nota 

Fiscal Paulista. Entretanto, algumas adaptações mereceriam atenção diante de sistemas 

tributários específicos que pairam na realidade brasileira, como a substituição tributária “para 

frente” do ICMS e o próprio princípio da não cumulatividade; ambas sistemáticas serão 

tratadas no nosso próximo capítulo quando da apresentação do modelo proposto. 

Os pagamentos em dinheiro também são tratados por Goldberg
125

 para quem, nestes 

casos, haverá necessidade da criação de um sistema de auditoria e verificação. A mesma 

necessidade surgirá para as declarações de venda do varejista (não eletrônicas). De qualquer 

forma, vale ressaltar a contínua e crescente demanda na utilização dos meios de pagamento 

(cartões de crédito, débito, vale alimentação, vale refeição, entre outros) que facilitam essa 

apuração nos pontos de venda. Alinharemos, adiante, o foco da pesquisa junto ao imposto 

sobre a circulação de mercadorias (ICMS), de competência estadual, não cumulativo, 

podendo ser seletivo e instituído diante da instrumentalidade da substituição tributária, uma 

vez que até então foram analisadas propostas estrangeiras, todas elas num contexto tributário 

diferente. 

Ademais, devemos compreender que o imposto eleito in foco para o modelo que 

dispomos, destoa-se das demais espécies tributárias tendo em vista sua abrangência material e 

influência percentual sobre a carga tributária nacional.  
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 GOLDBERG, Daniel. The death of the income tax: A progressive consumption tax and the path to fiscal  

reform. Oxford University Press: UK, 2013, p. 201-203, in verbis: “When Swoozy`s debit card is swiped to make 
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 Idem.  
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3. O CASO DO BRASIL: ICMS 

 

O presente capítulo abordará as características do imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação (ICMS). Este tributo é, de fato, o de maior arrecadação no 

país
126

, possuindo considerável significância aos Estados-federados, constitucionalmente 

competentes para sua instituição, conforme art. 155, II, da Magna Carta. Ao tempo que, por 

sua importância, deveria a legislação atinente ao ICMS ser “primorosa e do alcance de 

todos”
127

.  

Aroldo Gomes de Mattos, ao citar Carlos Maximiliano, aduz que a tributação do 

ICMS é “(...) confusa, volúvel e fértil em detalhes e particularidades, suscitando, 

consequentemente, inúmeras dúvidas e incertezas”.
128

 Ilustrando pretensiosa complexidade, a 

Constituição Federal dedicou ao referido imposto o “importe de 55 (cinquenta e cinco) 

dispositivos por quanto, comparativamente à legislação de outro imposto de comparável 

expressividade, o imposto sobre a renda, a mesma Carta normativa, assentou apenas três.”
129

 

Doravante, frente à sua característica meramente fiscal, visando assegurar os 

interesses das administrações fazendárias, peculiaridades adstritas aos direitos assegurados 

pela Norma Maior acabam por ter suas características vilipendiadas pela dissolução 

emblemática das garantias constitucionais à luz do ímpeto arrecadatório dos estados.  

Exemplos clássicos seriam: a) a tributação do consumo de energia elétrica a uma 

alíquota de 25%, como já exposto em item sobre a inelasticidade da tributação sobre o 

consumo e b) a não restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária 

“para frente” quando o fato imponível ocorre em valor inferior à base presumida utilizada, 

claramente prevalecendo o interesse pujante pela saciedade dos gastos públicos e a eficiência 

arrecadatória.
130
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O informativo do STF n. 440, ao abordar sobre a questão relativa à impossibilidade 

de restituição de valores pagos à maior no regime de substituição tributária “para frente” no 

que concerne a ADI 1.851/AL, dispõe que a decisão in caso não se aplica ao Estado de São 

Paulo por conta de sua não participação no Convênio n.° 13/97131.  

O cenário que envolve o estado paulista estaria colacionado à suas ações diretas de 

inconstitucionalidades, as ADIs n.° 2.675/PE e 2.777/SP que, segundo Claudio Carneiro, 

estariam com claras possibilidades de alteração deste entendimento, pois, nas referidas ações 

“os relatores Ministros Carlos Velloso e Cesar Peluso votaram no sentido da 

constitucionalidade das aludidas leis e da compensação do ICMS sobre a diferença entre a 

base utilizada para a substituição e a efetivamente praticada”.
132

 

Destarte a complexidade inerente ao instituto analisado, ingressaremos na análise 

desta legislação caótica e conturbada que, repleta das mais variadas obrigações acessórias, 

reflete excessiva onerosidade sobre aqueles menos favorecidos economicamente por meio da 

regressividade tributária pertinente, em regra, aos tributos sobre o consumo. 

Para melhor compreendermos a sistemática empregada atualmente, retroagiremos à 

sua essência, abordando sua evolução histórica e o avanço de suas peculiaridades. 

 

3.1. Evolução histórica do ICMS 

 

A história atinente ao atual ICMS retoma à sua criação embrionária pela Constituição 

de 1934, sendo conhecido, ao tempo, como imposto sobre vendas e consignações (IVC). 

Adiante, a Emenda Constitucional n° 18/65 à Constituição de 1946, com o movimento militar 

que buscava a racionalização de um sistema tributário, substituiu o antigo IVC pelo ICM. O 

“referido tributo, agora não cumulativo, tinha como intuito tomar como oriente os modelos 

dos impostos europeus sobre valores agregados e combater os aspectos ‘em cascata’ que se 
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compreendem como propiciadores de inflação e verticalizadores das atividades econômicas”.
 

133
  

Não só, o ICM, ao se tornar não cumulativo, permitiu aporias contrastantes ao 

modelo europeu IVA - La taxe sur La valeu ajoutée, imposta sul valore agigiunto, impuesto 

sobre valor añedido. A primeira permeia pelas diferentes realidades patentes aos modelos 

tributários, já que, no cenário europeu, estes impostos são instituídos em nações de 

organização unitária, onde inexistiam estados-membros e, quando não, a competência seria 

direcionada ao Poder Central.  outra fonte, a União deteria não apenas a “produção de 

mercadorias industrializadas (imposto de consumo), bem como os serviços (indústrias e 

profissões ”
134

 atuando diretamente sobre a economia e os setores produtivos da sociedade.  

Consoante à temática, no Brasil, em política de Estado federativo, os Estados-

membros, então competentes, já possuíam enraizada a tributação sobre o comércio das 

mercadorias (IVC) ao tempo em que o seu sucessor, o ICM ainda não agregava alguns 

serviços “(...) incluídos na competência dos municípios ou da União, e as operações outrora 

sujeitas ao imposto único sobre minerais, combustíveis, energia elétrica, que também 

estavam, no regime anterior, na competência tributária da União”.
 135

  

Posteriormente, com o advento da Constituição de 1988, urge o ICMS (modelo atual) 

incorporando, em sua “regra-matriz incidencial não cumulativa  ... ” herdada pelo I M, na 

Carta Maior de 1967 (Decreto-lei n° 406/68), “ ...  a prestação de serviços de transporte 

intermunicipal e interestadual, tal como os serviços de comunicação”.
136

 

Ademais, José Eduardo Soares de Melo, citando Roque Antonio Carrazza,
137

 aduz, 

ipsis litteris: 

(...) sob a sigla ICMS estão contidos cinco impostos diferentes, cada qual com uma 

base de cálculo própria. Segundo assenta, sob aquela denominação encontram-se: a) 

o imposto sobre serviços de transportes interestaduais e intermunicipal; c) o imposto 

sobre serviços de comunicação; d) o imposto sobre produção, importação, 

circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes líquidos e gasosos e de energia 

elétrica; e e) o imposto sobre extração, circulação distribuição ou consumo de 

minerais.
138
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Desta maneira, por conta da necessidade de uniformidade do tributo in foco em todos 

os membros federados e no Distrito Federal, a Magna Carta de 1988 exigiu, concernente no 

artigo 146, III, “a”, que houvesse a “precedência de uma lei nacional, complementar, 

estabelecendo as normas gerais a serem seguidas pelas legislações ordinárias dessas unidades 

da Federação”.
139

  

A Lei Complementar n.° 87, promulgada em 13 de setembro de 1996, estabeleceu 

normas gerais sobre o ICMS junto ao disposto no artigo 155, II, da Constituição Federal. 

Dentre estas, a seguir, construiremos sua regra matriz de incidência tributária, aprimorando o 

reconhecimento de seus antecedentes e consequentes normativos suficientes para 

esclarecimento de sua imponibilidade para, após, traçarmos suas características: a não 

cumulatividade, tributação indireta e a substituição tributária. 

 

3.2 Materialidade incidental e a sua regra matriz 

 

O ICMS é, em regra, um imposto caracteristicamente fiscal, representando a maior 

fonte de arrecadação dos Estados
140

, apresentando por finalidade a manutenção das custas 

Estaduais e do Distrito Federal, tendo parte de suas receitas tributárias, 25% (vinte e cinco por 

cento), repartidas com os Municípios (art. 158, inciso IV da CF).
141

 

A materialidade incidental do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), 

artigo 155, II, da Carta Magna, é intrinsecamente extensiva e relacionada com a sua 

construção nominal, abrangendo inclusive operações relativas à circulação de mercadorias e 

serviços iniciados no exterior. 

Em que pese a existência de cinco fatos geradores para o mesmo imposto, como aduz 

Carrazza,
142

 analisaremos apenas aquele relacionado à operação de circulação de mercadorias 

por conta do foco deste estudo.  

Cumpre-nos salientar que o termo “circulação” não se confunde com a mera 

movimentação da mercadoria ou bem, e sim à circulação jurídica do objeto in casu. Neste 
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aspecto, as operações de circulação de mercadorias compreendidas no contexto do ICMS 

serão aquelas correspondentes ao seu sentido jurídico, dispensando substratum econômico. 

À vista disto, haverá circulação jurídica de mercadoria apenas quando ocorrer efetiva 

transferência de titularidade sobre o item mercantil. Vejamos: 

 
(...) pode-se afirmar que o ICM, por força de exigências constitucionais 

sistematicamente deduzidas, tem por fulcro as operações, entendido este conceito 

como sinônimo de negócios jurídico-mercantis. Só cabe o tributo, pois, mediante 

fato consistente na realização desses negócios. Nenhuma saída, movimentação, 

deslocamento, transporte ou manipulação de bens, por qualquer pessoa, a qualquer 

movimento, propiciará a incidência do ICM nela (operação) não estiver 

fundamentado. Essa é a condição essencial, mínima, atômica, na fenomenologia da 

incidência do ICM.
143

 

 

 

Em conseguinte, mercadoria será o objeto sujeito à atividade mercantil colacionado 

ao regime jurídico comercial. Assim, não será considerada mercadoria qualquer bem móvel, 

mas “tão-só aquele que se submete à mercancia. (...) só o bem móvel que se destina à prática 

de operações mercantis é que assume a qualidade de mercadoria”.
144

 Desta forma, Carrazza 

assegura que “a mercadoria é essencialmente vendida com o fito do lucro.”
145

 

O elemento espacial será o local da efetiva ocorrência da operação mercantil, 

traduzida em circulação de bens, na área territorial do Estado competente para sua 

instituição146. Entretanto, o aspecto temporal do imposto in análise será o instante da “saída” 

jurídica de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, “sendo dado indispensável para a 

constituição do crédito tributário pelo lançamento (CTN, art. 139), materializando, dessa 

forma, o nascimento da obrigação tributária   T , art. 113 ”. 147
 

E mais, o lançamento do ICMS ocorrerá por meio de homologação, artigo 150 do 

CTN, “podendo também o Fisco utilizar-se do lançamento de ofício, nas hipóteses contidas 

nos incisos II e seguintes do art. 149 do  T ”.
148

 

Compreendidas as características pertinentes ao antecedente normativo do respectivo 

imposto, o seu consequente constituído pelos critérios quantitativos e subjetivos serão 

demarcados pelas regulamentações internas dos Estados competentes para sua instituição, 

                                                           
143

 NÚCLEO da Definição Constitucional do ICM. Revista de Direito Tributário, São Paulo: RT, n. 25/26, p. 

109, 1983.    
144

 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 43. 
145

 Ibidem, p. 46. 
146

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 3. ed. São Paulo: RT, 1973, p. 108.  
147

 MATTOS, Aroldo Gomes de. ICMS (comentários à legislação nacional). São Paulo: Dialética, 2006, p. 228. 
148

 CARNEIRO, Claudio. Impostos federais, estaduais e municipais. 5. ed. amp. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 287. 



51 
 

neste caso: o sujeito ativo. Doravante as mencionadas positivações internas serão observadas 

por aquele considerado como seu contribuinte: o sujeito passivo.  

A normatização do imposto deverá conter expressamente suas fontes de cálculo, que 

no caso da circulação de mercadorias será o próprio ato em si, bem como as alíquotas a que se 

espera sujeição, que deverão ser fixadas por Resolução do Senado, por conta das suas 

características interestaduais e externas, alíquotas máximas e mínimas frente às operações 

internas. 

Quanto ao critério quantitativo, serão firmados, excepcionalmente, Convênios 

CONFAZ (Conselho Nacional de Políticas Fazendária), em conformidade do art. 155, §2°, 

XII, g, da Constituição Federal, para a concessão de benefícios fiscais. 

Superadas as questões exordiais quanto o tributo in análise, passamos ao estudo de 

suas particularidades, para que sejamos capazes de instruir suas características diante do 

modelo a ser proposto, haja vista a construção de sua regra matriz de incidência tributária. 

Apresentamos quadro ilustrativo com as peculiaridades relacionadas à imponibilidade sobre a 

circulação de mercadorias, com cerne no seu antecedente e consequente normativo, visto que 

a nossa proposta está atrelada a esta materialidade. Vejamos:  

 

                                     Tabela 3 – Regra Matriz do ICMS 

 
ICMS149 

Disciplina 

normativa 

- na Constituição Federal: 

- art. 147 (competência cumulativa); 

- art. 155, II, §§2°, 3°, 4° e 5°; 

- art. 155, §2°, XII, g (necessidade de Convênio CONFAZ para a instituição de 

benefícios fiscais); 

- art. 158, IV (trata da parte da arrecadação pertencente aos Municípios). 

- art. 52 a 58 (Revogados do CTN) 

- Lei Complementar n. 87/96 (conhecida como Lei Kandir) 

Elemento 

objetivo 

Circulação de mercadorias 

Elemento 

Temporal 

Circulação de Mercadorias: 

A transmissão de propriedade de mercadoria. 

Elemento 

Espacial 

Em relação às mercadorias ou bens:  
O local do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador. 

 

Base de 

Cálculo 

Sobre a circulação de mercadoria: 

Em regra, será o valor da operação de circulação de mercadoria. 

Alíquota As alíquotas interestaduais e externas são fixadas por resolução do Senado, assim como 

as alíquotas máximas e mínimas nas operações internas. 

Obs: há também a possibilidade de termos alíquotas seletivas em função da 

essencialidade do produto. 

Sujeito 

Passivo 

Contribuinte: aquele que realiza com habitualidade operações relativas à circulação de 

mercadorias ou prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal ou de 
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comunicação. 

Responsável ou substituto tributário: aquele que, mesmo sem ter relação pessoal e 

direta com o fato gerador da obrigação, o legislador elege para responder pelo tributo. No 

ICMS teremos a substituição progressiva e regressiva. 

Sujeito Ativo Em regra, é o Estado em que é realizada a operação relativa à circulação de mercadoria 

ou prestados os serviços de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação. 

Anterioridade 

tributária 

Submete-se, salvo no caso de restabelecimento da alíquota do ICMS sobre combustíveis 

e lubrificantes. 

Legalidade Submete-se, salvo na utilização de Convênio CONFAZ para concessão de benefícios 

fiscais. 

Lançamento Por homologação, conforme o art. 150 do CTN. 

Finalidade Meramente fiscal. Porém, quando atuar sob a égide da seletividade, assume caráter 

fiscal. 

 

 

 

3.2.1. Não cumulatividade e o tributo indireto 

 

Os artigos 155, §2°, I, da Constituição Federal e o artigo 19 da Lei Complementar n.º 

87/96 (Lei Kandir), discorrem sobre a não cumulatividade do imposto sobre a circulação de 

mercadorias. Em que pesem os esforços de racionalização do sistema tributário, conforme 

Emenda Constitucional n.°18/65 à Carta de 1946, os mandamentos previstos nos dispositivos 

atuais permitem sistemática de compensação sobre os valores devidos em cada operação 

relativa ao ICMS. 

A não cumulatividade assegura ao contribuinte, neste caso, sujeito passivo, o direito 

de se creditar dos valores anteriormente cobrados em operações de que tenha como resultante 

a instituição do imposto. Sobre a não cumulatividade,  arrazza dispõe que uma “interpretação 

cuidadosa do Texto Constitucional revela-nos que o direito de crédito em tela independe, para 

surgir, da efetiva cobrança do I MS nas anteriores operações ou prestações”.
150

 

De forma que serão creditáveis as “a  operações que tenham resultado na entrada de 

mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, b) inclusive a destinada ao seu consumo 

ou c) ao ativo permanente, ou d) o recebimento de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal ou de comunicação”
151

. 

No entanto, as operações provenientes de serviços ou entradas de mercadorias 

resultantes em prestações isentas ou não tributáveis, não darão direito ao crédito. 

Acerca do instituto analisado, Hugo de Brito Machado pontua entendimento, in 

verbis: 

(...) a não cumulatividade do ICMS constitui um dos graves defeitos do nosso 

sistema tributário. Técnica copiada dos franceses, que as instituíram nos anos 50, 

como forma de incrementar a integração da Comunidade Econômica Europeia, foi 

adotada entre nós pela Emenda Constitucional n.° 18, de 1965. Seus defensores 
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afirmam ser ela um instrumento da modernidade, mas a experiência já demonstrou 

que a não cumulatividade é inteiramente inadequada para o Brasil. Entre as suas 

desvantagens podem ser apontadas as seguintes: 1ª Torna complexa a administração 

do imposto, impondo o uso de controles burocráticos que oneram tanto o fisco como 

os contribuintes. 2ª Enseja o cometimento de fraudes praticamente incontroláveis. 3ª 

Exige normatização minudente, que não consegue evitar situações nas quais se 

revela flagrantemente injusta. 4ª Atinge mais pesadamente a atividade agropecuária, 

e em seguida a atividade industrial, ou, em outras palavras, faz o imposto mais 

pesado exatamente para aquelas atividades que mais produzem riquezas. 5ª Com 

alíquotas elevadas, de até 25% (vinte e cinco por cento), estimula fortemente a 

evasão do imposto. 6ª Praticamente impede a outorga de isenções, que restaram, 

com a vedação do crédito respectivo na operação posterior, transformadas em 

simples diferimento de incidência.
152

 

 

 

Os apontamentos identificados retratam a complexidade e os reveses constituídos 

pela sistemática da não cumulatividade. Da mesma forma, existem, por outro lado, autores 

que defendem a sistemática do instituto elegendo-o ao patamar de princípio constitucional e, 

nesse aspecto, irrompem os argumentos peculiares que convalidam sobre a minimização do 

impacto do tributo sobre os preços dos bens e serviços de transportes e de comunicações: 

 
Constituindo-se num sistema operacional destinado a minimizar o impacto do 

tributo sobre os preços dos bens e serviços de transportes e de comunicações, a sua 

eliminação os tornariam artificialmente mais onerosos. Caso fosse suprimida, a 

cumulatividade tributária geraria um custo artificial indesejável aos preços dos 

produtos e serviços comercializados. Esses preços estariam totalmente 

desvinculados da realidade da produção e da comercialização. Isto, evidentemente, 

oneraria sobremaneira o custo de vida da população. De outra, encareceria também o 

processo produtivo e comercial, reduzindo os investimentos na produção e na 

comercialização de produtos e serviços, em face do aumento de custos ocasionado 

por esse artificialismo tributário oriundo da cumulatividade.
153

 

 

 

Porquanto seja considerada como uma garantia supralegal ao contribuinte e, desta 

forma, um princípio constitucional atinente ao respectivo imposto, podemos balizar que sua 

“supressão causaria sensível abalo nas relações de consumo, na produção de bens e na 

prestação de serviços, com evidentes reflexos até mesmo nas relações de emprego, em função 

do aumento artificial de custos.”
154

 

Devemos sopesar que o instituto da não cumulatividade traz ao contribuinte e ao 

consumidor final benefícios diretamente colacionados com a realidade endêmica de sua 

tributação indireta, pois reduz os valores percebidos em sua cadeia final. 

Roque Antonio Carrazza ressalta que por meio do princípio da não cumulatividade 

do ICMS, “o Constituinte beneficiou o contribuinte (de direito) deste tributo e, ao mesmo 
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tempo, o consumidor final (contribuinte de fato), a quem convêm preços mais reduzidos ou 

menos gravemente onerados pela carga tributária.”
155

 

O viés indireto do ICMS patente à repercussão tributária
156

, visto que o contribuinte 

de fato será o consumidor final, último elo da cadeia operacional, resta por vezes 

incompreendido por conta do ofuscamento fiscal inerente à tributação, ao tempo em que o 

contribuinte não consegue, com exatidão, mensurar sua parcela tributável na operação. 

Em outra égide, o contribuinte de direito, importador, comerciante, industrial ou 

prestador de serviços, aquele que possui a reserva legal para o pagamento do tributo, por meio 

de repercussão sobre o valor comercial dos serviços e bens ofertados, transfere indiretamente 

os valores concernentes à tributação ao contribuinte de fato, ora consumidor final (art. 13, 

§1º, I, da LC n. 87/96). 

Por conta deste impacto fiscal sobre os valores, o ICMS poderá adotar variação de 

alíquotas, mediante a seletividade dos produtos imponíveis à sua tributação. Estas bases 

quantitativas serão “discriminadas por espécie de mercadoria ou de serviço”,
157

 como 

veremos, a seguir. 

 

3.2.2. A regra e a extrafiscalidade 

 

Patente à característica objetiva de seu estrito foco fiscal, o ICMS poderá, 

discricionariamente ao interesse dos Estados e do Distrito Federal, compor-se de maneira 

extrafiscal quando contrair função facultativa de seletividade (art. 155, §2°, III, da Carta 

Cidadã). 

Impõe observar que ao empregar seletividade em sua sistemática, o ICMS estará 

exercendo controle sobre a economia e, em consequência, imprimindo extrafiscalidade em sua 

estrutura orgânica. Portanto, o imposto in casu sofrerá variação em suas alíquotas ou na sua 

base de cálculo diante da essencialidade do produto imponível à sua operacionalidade. 

Roque Antonio  arrazza dispõe que “o atual I MS, pelo contrário, deve ser um 

instrumento de extrafiscalidade (...). Não se está aqui, diante de mera faculdade do legislador, 

mas de norma cogente – de observância, pois, obrigatória.”
158
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O princípio da seletividade possui variação de suas alíquotas ou de sua base de 

cálculo em função dos produtos vinculados aos impostos indiretos. Neste caso, 

diferentemente do princípio da progressividade, que atua na variação de alíquotas em função 

da base de cálculo
159

, a seletividade tem reconhecido que seu conceito tange ao 

indeterminado, devendo, portanto, focar sua ação sobre o produto e não o contribuinte. 

Assim, o Estado, regulando a seletividade diante da essencialidade dos bens e 

serviços, reduz a alíquota ou base de cálculo quando identifica que determinados produtos e 

serviços são essenciais ou, de outra sorte, majora alíquotas quando identifica que estes 

apresentam caráter supérfluo (como ocorre com os iates e perfumes). 

A seletividade poderá exercer uma função extrafiscal no sentido de internalizar as 

características negativas decorrentes do consumo excessivo de determinados produtos, como, 

por exemplo, o fumo e o álcool que também apresentam alíquotas majoradas. Igualmente, 

José Cassalta Nabais
160

 elucida sobre a extrafiscalidade, ipsis litteris: 

 
(...) tem por finalidade principal ou dominante a consecução de determinados 

resultados económicos ou sociais através da utilização do instrumento fiscal e não a 

obtenção de receitas para fazer face às despesas públicas. Trata-se assim de normas 

(fiscais) que, ao preverem uma tributação, isto é, uma ablação ou amputação 

pecuniária (impostos), ou uma não tributação ou uma tributação menor à requerida 

pelo critério da capacidade contributiva, isto é, uma renúncia total ou parcial a essa 

ablação ou amputação (benefícios fiscais), estão dominadas pelo intuito de actuar 

directamente sobre os comportamentos económicos e sociais dos seus destinatários, 

desincentivando-os, neutralizando-os, nos seus efeitos econômicos e sociais ou 

fomentando-os, ou seja, de normas que contêm medidas de política económica e 

social. 

 

 

Os tributos sobre o consumo quando extrafiscais terão caráter regulatório, intervindo 

na economia e consumo interno, taxando suas alíquotas conforme o interesse público sobre os 

setores econômicos, atuando como um instrumento de controle do Estado sobre a 

economia
161

. A tributação mais pesada desses tributos se justifica em vista do propósito de os 

gastos sociais e hospitalares destinados ao tratamento de fumantes e alcoólatras.
162
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Igualmente, quando observada a função indutora do tributo, o Estado poderá “afetar 

o comportamento dos agentes econômicos (...), influir decisivamente no equilíbrio antes 

atingido pelo mercado.”
163

  

À vista disto, o efeito da extrafiscalidade é direcionar comportamentos por parte da 

sociedade pela tributação do consumo, atuando diretamente sobre o bem-estar das pessoas e 

suas necessidades básicas. Vis a vis, quando o tributo se torna um elemento a ser considerado 

pelo “contribuinte quando da tomada de uma decisão, aquele, juntamente com os demais 

custos, será contraposto aos benefícios da atividade para que o agente econômico adote um 

comportamento”.
164

 

Existem situações em que o consumidor, em que pese sua vontade comportamental, 

não poderá alterá-la ou por conta da inelasticidade tributária ou devido à sua capacidade 

tributária, evidenciando o fenômeno da regressividade tributária. 

Atualmente, é o que se observa, por exemplo, com os itens da cesta básica que 

apresentam tributação favorecida diante da sua essencialidade no dia a dia dos brasileiros
165

.  

Entendemos que não pode haver tributação sobre o arroz e um iate aplicando a 

mesma alíquota, porque se presume que a pessoa adquirente do iate tem maiores condições de 

contribuir com as atribuições do Estado que aquela que está adquirindo o arroz (consumo 

diário). E mais, segundo  arrazza, “se as mercadorias ou os serviços forem de primeira 

necessidade, devem ser abrandadas ou, dependendo do caso, até zeradas.”
166

 

À vista disto, os Decretos nº 61.745/2015 e nº 61.746/2015 incluíram dois artigos no 

Anexo I do RICMS/SP, Decreto n.°45.490/00 - ambos estão relacionados a isenções de 

produtos primários. 

O artigo 168 determina isenção na operação interna de saída do produto arroz. O 

seguinte, artigo 169, aborda quanto à isenção patente ao produto feijão nas saídas internas 

com destinatário consumidor final, sendo ambos os dispositivos com aplicabilidade a partir de 

01/01/2016. 
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É exatamente nessa característica de tributação que encontramos um mecanismo 

ineficaz, tendo em vista o trabalho realizado por Eduardo Fleury
167

 (p. 33), que aduz quanto 

ao aumento da regressividade diante das políticas isencionais adstritas aos produtos de 

primeira necessidade. Eis que urge, portanto, a razão de o presente estudo suprir a 

impessoalidade adstrita à seletividade, em tal ponto a buscar maior progressividade da 

tributação. 

Considerando o exemplo manifesto, temos que o mesmo indivíduo que está 

adquirindo o iate também consome arroz, usufruindo, portanto, de uma tributação 

privilegiada, embora sua capacidade contributiva seja muito maior daquele que percebe um 

salário mínimo por mês. 

Concluímos, desde logo, que é a camada mais pobre que sacrifica a maior parte da 

sua renda no consumo e quem mais sofre os efeitos dessa pesada tributação
168

 (imagem 

n.º10). 

                         

                       Tabela 4 – Distribuição de carga tributária bruta por estrato de renda 

 

 
 

E essa é a crítica do nosso trabalho, ou seja, a busca harmônica do bem-estar, 

suprindo as necessidades básicas dos consumidores e suas desigualdades sociais e, por meio 
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de uma individualização da tributação sobre o consumo, o alcance da progressividade 

tributária atinente a esta base fiscal.  

No entanto, haverá situações em que os fatos geradores pretéritos e futuros serão 

suportados por pessoas alheias à sua imponibilidade inicial, como veremos nos casos de 

substituição tributária, instituto de responsabilidade inserido no ordenamento jurídico para 

permitir maior eficiência fiscalizatória sobre os tributos colacionados ao consumo e serviços. 

 

3.2.3. Substituição tributária e suas instrumentalidades 

 

A substituição tributária é um instituto da responsabilidade tributária, amparado pelo 

art. 150, §2°, XII, “b” da Carta Maior, que imputa à Lei Complementar dispor sobre suas 

instrumentalidades. À vista disto, a Lei 87/96 (Lei Kandir), em seu artigo 6°, §1°, apresenta 

redação regulamentando o tema, permitindo a possibilidade de atribuir responsabilidade a 

terceiro contribuinte ou depositário quanto ao pagamento dos tributos que serão devidos no 

decorrer das operações subsequentes, concomitantes ou antecedentes à sua própria ação 

mercantil. 

Quanto ao surgimento histórico do respectivo modelo incidental, Claudio Carneiro 

esclarece sobre sua evolução institucional, observemos:  

 
A substituição tributária para a frente não surgiu na Constituição de 1988 e sim no 

regramento do antigo ICM, no art. 58, §2º, II, do CTN, posteriormente revogado 

pelo Decreto-lei n. 406/68. Em 7 de dezembro de 1983, foi editada a LC n. 44, que 

introduziu os §§3º e 4º ao art. 6º do Decreto-Lei n. 406/68, permitindo que os 

Estados aplicassem a substituição tributária para a frente às mercadorias definidas 

em suas respectivas legislações, ou em Convênio. Finalmente, a EC n. 3/93 

acrescentou o §7º ao artigo 150 da Constituição de 1988 e passou a prever 

expressamente a substituição para frente. Contudo, mesmo antes da promulgação da 

referida emenda, o STF já reconhecia a constitucionalidade do sistema de tributação 

para frente, vide RE 213.396/SP.
169

 

 

 

A substituição tributária, modalidade do instituto da responsabilidade, aduz ao 

contribuinte, nas situações colacionadas “para frente”, a obrigação de antecipar o 

recolhimento da operação subsequente, porquanto a sua sistemática inversa, a substituição 

antecedente, ou seja, “para trás”, determina o diferimento da tributação àquele contribuinte 

destinatário da operação.  

O que se busca com as instrumentalidades analisadas é aumentar a eficiência 

arrecadatória e facilitar a fiscalização da circulação de bens e serviços. Cada qual com suas 
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particularidades, iremos analisar, basicamente, a substituição tributária “para frente”, pois não 

apenas é o sistema mais utilizado pelo Estado de São Paulo, por exemplo, por conta de sua 

representatividade econômica, bem como se colaciona com os produtos primários incidentes 

na cesta básica. 

A substituição tributária “retida na fonte” ou “para frente” possui previsão 

constitucional junto ao art. 150, §7° de seu compilado normativo, acrescida pelo artigo 6°, §1° 

da Lei Complementar n.° 87/96.  

Ilustrando o instituto de “retenção na fonte”, podemos compreender que quando o 

produtor realizar a comercialização de produto primário sujeito à substituição tributária, este 

deverá reter o valor de sua operação (própria) e, também, destacar a operação subsequente, 

apurando separadamente os valores presumidos da próxima etapa e recolhendo ao estado 

antecipadamente o imposto sob a égide de substituto. 

A substituição “progressiva” considera, para sua constituição incidental, que o “fato 

imponível ocorrerá no futuro e que, portanto, é válida a cobrança antecipada do tributo 

 ... ”.
170

 

Devemos compreender que os Estados competentes não poderão fixar aleatoriamente 

subordinação tributária àquele que sequer se relaciona com o fato imponível, devendo 

observar o art. 128 do CTN, vejamos: 

 
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 

fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte 

ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 

obrigação. 

 

 

Segundo José Roberto Rosa, “para que um Estado coloque determinado produto com 

a obrigação de retenção do ICMS pelo fabricante ou importador, é necessário que o produto 

seja indicado numa lei ordinária, como exige a própria  onstituição, no artigo 150, §7°”.
171

 

O legislador não poderá imputar a terceiro, estranho à imponibilidade tributária da 

operação, a característica de substituto. Em contrário sensu, o substituto deverá estar 

relacionado com a operação a qual se responsabiliza pela obrigação tributária.  

No Estado de São Paulo, os produtos alimentícios estão sujeitos à instrumentalidade 

do ICMS-ST, por conta de lista descrita no Anexo II, do artigo 39, do Regulamento do ICMS 
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do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000 

("RICMS/SP"), para operações sujeitas ao regime de substituição tributária ("ICMS-ST").  

O estudo do instituto da substituição tributária se justifica tendo em vista sua total 

correlação com a modalidade de tributação dos produtos da cesta básica nos dias atuais e, 

consequentemente, pela proposta a ser apresentada neste trabalho que sugere o afastamento de 

suas instrumentalidades. 

Travaremos, agora, pontuações pertinentes às diversas tentativas adstritas ao 

emprego de progressividade aos tributos indiretos, mais especificamente, aos impostos sobre 

o consumo e serviços. 

 

3.3. Retrospectiva acerca das propostas de reforma tributária e a inexistência de 

sugestões para mitigação dos efeitos da regressividade 

 

Desde 1988, diversas propostas de reforma tributária passaram pelo Congresso. A 

maioria delas tinha como precípuo escopo a simplificação do sistema tributário – tendo por 

fim a viabilização de um poder de supervisão estatal mais eficiente e coibição da sonegação 

fiscal – e a diminuição da guerra fiscal travada entre as unidades federativas. Ocorre que, em 

todas, não houve a devida preocupação com a mitigação dos efeitos da regressividade, embora 

algumas propostas, como se verá adiante, objetivavam uma completa reformulação da 

tributação sobre o consumo. No entanto, para que haja uma persecução efetiva de justiça 

social e fiscal no que tange a uma eventual reforma tributária, é imperativo o implemento de 

medidas comprometidas a atenuar os efeitos subversivos da regressividade no contexto social. 

Patentes às sugestões apresentadas, podem-se elencar as seguintes, como sendo as 

mais representativas: 

 
(i) A criação de um ‘Imposto Único’, proposta esta que foi objeto das PE ’s 

17/91, 46/95 e 474/01. Tal medida visava combater a sonegação e, 

consequentemente, aumentar a arrecadação. A crítica feita a tal projeto seria a 

configuração de uma excessiva concentração da arrecadação tributária, o que 

poderia representar interferência indevida ao federalismo fiscal. 

 

(ii) A proposta do IVA DUAL, veiculada pela PEC nº 175/95. Esta também 

buscava uma simplificação do sistema tributário e a reformulação do ICMS e do IPI, 

os quais seriam fundidos para se tornar um imposto sobre valor agregado (o ‘IVA’  

que teria arrecadação compartilhada entre a União e os estados federados. 

 

(iii) A PEC nº 41/03, conhecida como o projeto de reforma de 2003. Um de seus 

desideratos era, além de diminuir a sonegação e acabar com a guerra fiscal, 

aumentar a eficiência econômica e competitividade no mercado. No que tange ao 

ICMS, as 27 legislações estaduais seriam substituídas por uma legislação nacional. 

Ainda, as alíquotas de tal imposto seriam limitadas a cinco, com fixação de alíquota 
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máxima de 25% e ampliação do caráter seletivo do imposto com base na 

essencialidade do produto objeto da tributação. 

 

(iv) A PEC nº 233/08, objeto de atual discussão em Comissão Especial presidida 

pelo deputado Sandro Mabel, visava a simplificação do sistema tributário, reduzindo 

e desburocratizando a legislação; fim da guerra fiscal; correção de distorções na 

estrutura tributária que prejudicam o investimento e eficiência; desoneração 

tributária; melhora da política de desenvolvimento regional e melhoria da qualidade 

das relações federativas
172

. Dentre outras reformas, o projeto objetiva reformular o 

ICMS de modo que esse passaria a ter uma legislação única, com alíquotas 

uniformes, sendo cobrado no estado de destino do produto
173

. 

 

 

Assim, vislumbra-se que tais propostas, apesar de buscarem uma simplificação do 

ordenamento tributário e a resolução de diversas questões importantes em meio à inevitável 

problemática gerada pela complexidade da realidade tributária brasileira, passam à margem 

do enfrentamento dos efeitos nocivos da regressividade. 

No entanto, insta ser salientado que tal enfrentamento se faz necessário para que o 

caráter progressivo e redistributivo do sistema seja realçado, e a justiça social, a qual 

compreende verdadeiro princípio acobertado pela Constituição Federal, seja cada vez mais 

efetiva. 

Por conta do desiderato de criar um sistema tributário mais justo sem grandes perdas 

na eficiência, Barbosa e Siqueira
174

, bem como Paz
175

, apresentaram modelo de tributo 

incidente sobre o consumo que seria o único instrumento de política fiscal do Estado.  

Considerando, por exemplo, que os gastos com alimentação, bebidas alcoólicas e 

fumo são proporcionalmente maiores nas famílias de baixa renda
176

, e os gastos com cultura, 

educação e recreação são maiores nas famílias mais abastadas, estes últimos elementos 

receberiam tributação mais pesada, enquanto aqueles seriam menos onerados, respeitada a 

seletividade diante das externalidades negativas que determinados produtos consumidos 

possam apresentar do ponto de vista estatal. Trata-se de verdadeira extensão do princípio da 

seletividade, na qual – além do ser seletivo em função da essencialidade dos produtos – o 

tributo é seletivo em relação às rendas familiares. 

Não discordamos do fato de que a seletividade inerente ao ICMS e IPI é um princípio 

importantíssimo no ordenamento vigente. No entanto, entendemos que ela não basta para 
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mitigar a regressividade da tributação sobre o consumo. Ora, é claro que a população carente 

não é consumidora de iates (que possuem alíquotas maiores de ICMS e de IPI), mas os 

produtos contidos na cesta básica (menos onerados ou até mesmo isentos de determinados 

tributos incidentes na base tributária do consumo) são por todos consumidos: tanto ricos 

(adquirentes de iates) quanto pobres. Portanto, a regressividade que pretendemos mitigar se 

encontra nesse aspecto.  

Posto isto, no próximo capítulo apresentaremos o núcleo do nosso trabalho, qual seja 

o modelo econômico-tributário relacionado ao imposto sobre a circulação de mercadorias 

(ICMS), com características progressivas pessoais e que permitem a apuração em tempo real 

do crédito individual de cada consumidor motivado pela “justiça fiscal no combate às 

desigualdades sociais e fortalecimento do Estado Social”.
177
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4. PROPOSTA: APRESENTAÇÃO E DESAFIOS 

 

O tema apresentado a seguir, pode, num primeiro momento, causar certa 

incredibilidade quanto à sua possibilidade de implementação, mas devemos ter em mente que 

estamos a cada dia em plena evolução tecnológica capaz de administrar todas essas 

informações o que, aliás, já vem ocorrendo em outros programas já comentados 

anteriormente, qual sejam, o Bolsa Família e a Nota Fiscal Paulista. 

O caminho percorrido neste trabalho se fez necessário diante das bases econômicas 

tributáveis, permitindo melhor compreensão da estrutura regressiva fiscal em que nos 

inserimos. 

Apresentamos comparativo pontual frente às nações integrantes da OCDE, no âmbito 

de suas similaridades com as bases tributáveis nacionais, para demonstrar o contrafluxo a que 

se insere o país diante da alta concentração de tributação sobre o consumo, por conta da sua 

característica de país em desenvolvimento. 

Superadas as questões antecessoras, estudamos autores estrangeiros e seus modelos 

alienígenas, bem como apresentamos, no decorrer do trabalho, comentários pontuais às 

doutrinas, corroborando o entendimento de que os modelos propostos até então não são 

suficientes para a mitigação dos revezes tributários nacionais. 

No capítulo 3, trouxemos à tona a sistemática imponível ao Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (ICMS) e suas pormenoridades que divergem sobre a 

instrumentalidade do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) utilizado nos sistemas 

estrangeiros. Em suma, pudemos observar as tentativas de diversas teorias em aplicar 

eficiência às bases econômicas historicamente consideradas justas, por meio de complexas 

formas fiscais em níveis globais considerados suficientes para o combate à elisão fiscal. 

O modelo que iremos apresentar atravessa este cenário de ímpeto arrecadatório para, 

por meio da eficiência, buscar a justiça fiscal. Aproveitamos os altos índices arrecadatórios do 

ICMS para inserir a progressividade individual atinente semelhante à base econômica sobre a 

renda, de forma a permitir a mensuração da alíquota aplicável ao contribuinte diante de sua 

capacidade econômica. 
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4.1. Apresentação da proposta 

 

A elevada carga tributária sobre o consumo, na realidade brasileira, distorce 

substancialmente a alocação dos recursos financeiros daqueles menos abastados, visto que 

possuem uma parte muito maior de suas rendas consumidas a título de tributos incidentes 

sobre o consumo.  

Em média, os contribuintes dedicam 132 dias de trabalho para adimplemento de suas 

obrigações tributárias. Os indivíduos mais pobres, entretanto, têm de trabalhar o equivalente a 

197 dias; os mais ricos, em contraste, apenas 106.178 
 

Evidenciado que a tributação brasileira sobre o consumo compreende uma matriz 

tributária altamente regressiva, representando verdadeira afronta ao princípio da isonomia e, 

consequentemente, da capacidade contributiva, o modelo a ser discutido propõe nova 

instrumentalidade capaz de mitigar os reveses pertinentes à base econômica in casu, diante da 

sua atual conjuntura. 

A proposta a qual nos dispomos utiliza os principais pontos apresentados pelos 

instrumentos estrangeiros com a ressalva de suas tecnicidades, por conta das particularidades 

inerentes aos dois impostos base distintos, o ICMS e o IVA, conforme discutiremos neste 

capítulo. Vale ressaltar que o nosso modelo foca exclusivamente a tributação sobre o 

consumo sem sugerir a extinção de qualquer outra base tributária. 

Os modelos alienígenas abordados no Capítulo 2 urgem necessários pela carência 

nacional sobre o tema. As teorias analisadas não apenas conduzem à lógica instrumental da 

proposta a que dispomos como delineiam as peculiaridades em que coadunamos ou não. É o 

que nos encoraja a apresentar nosso modelo, ou seja, diante da preocupação da comunidade 

internacional com a desigualdade, tema central deste trabalho, qual seja, a regressividade 

fiscal. 

A evolução dos modelos estudados, como a criação de uma a) faixa isentiva com 

tributação linear (Hall e Rabushka e o Flat tax); b) a tributação cruzada entre tributos 

empresarias e individuais, com alíquotas progressivas em um modelo permissivo de 

compensações e progressividade da tributação sobre o consumo para as pessoas físicas 

(Bradford e o X-tax); e, por fim, c) uma apuração em tempo real dos créditos perfeitos ao 
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contribuinte e a adequação de sua progressividade (Goldberg e o E-tax) foram essenciais para 

o amadurecimento da nossa ideia.  

A tributação única e uniforme evidente à sistemática do Flat-tax não está 

integralmente adstrita ao modelo que dispomos. Entretanto, diante do rol de mercadorias 

classificadas como exordiais, mais precisamente, aquelas relacionadas à cesta básica, iremos 

manter as tributações atuais diante da cadeia de produção, industrialização e comércio 

atacadista, havendo distinção quanto ao princípio da essencialidade entre as mercadorias 

classificadas nesta categoria e seus consumidores. O acréscimo arrecadatório ou a 

neutralização da arrecadação dos Estados competentes ocorreria na medida em que o 

contribuinte se adequasse a uma tabela progressiva que vai de uma faixa isentiva até uma 

alíquota máxima de 18% (dezoito por cento), perfazendo com que uma parcela da população, 

mais abastada, adquira os produtos da cesta básica em uma tributação superior à praticada nos 

dias atuais. 

O avanço da progressividade das alíquotas por conta da individualização do 

contribuinte e suas peculiaridades em um sistema trançado de informações, como apresentado 

pelo X-tax, coadunam com a nossa proposta, em que pese novamente esclarecer que não 

iremos alterar a sistemática do imposto de renda. De maneira simples, utilizaríamos a 

mensuração da capacidade econômica do contribuinte para inseri-lo em uma faixa isencional, 

inicialmente proposta pelo Flat-tax ou para distingui-lo por meio de alíquotas progressivas 

individuais, bem como apresentado pelo X-tax. 

Por outro lado, a apuração em sistema anual, apresentada colacionada aos sistemas 

do Flat-tax e X-tax, trazem morosidade e complexidade às operações, bem como retardam o 

benefício dos indivíduos incluídos no programa redistributivo. 

Desta maneira, evitando o dispêndio dos menos capacitados economicamente ante a 

alta imposição tributária sobre o consumo no Brasil, em especial aos produtos primários, o 

modelo que propomos irá sopesar em tempo real as informações dos consumidores para que 

lhes sejam ofertadas alíquotas atinentes à sua devida escala quantitativa frente ao modelo que 

propomos, aproximando-nos da sistemática do E-tax.  

Em síntese, aprimoraremos os modelos estudados por meio de faixa isentiva para 

todos os produtos pertencentes à cesta básica em sintonia com a apuração progressiva diante 

da capacidade contributiva, lastreada pelas teorias de Hall e Rabushka e Bradford. 

Consequencialmente, haverá a apuração em tempo real da base quantitativa relacionada às 

suas operações, baseadas no modelo de Goldberg. 
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Os efeitos negativos da tributação sobre o consumo, tais como ofuscamento fiscal, 

tributação indireta, inelasticidade e, principalmente, regressividade, afetam diretamente 

àqueles sujeitos aos altos índices de resignação financeira, ou seja, justamente aqueles menos 

favorecidos, demonstrando a completa incoerência da operacionalidade fiscal. 

Neste diapasão, visando o combate da regressividade tributária frente aos 

componentes exordiais do consumo brasileiro, o Governo Federal, em 2013, ampliou o 

“número de itens que compõem a cesta básica e a lista de produtos que terão impostos 

federais reduzidos a zero inclui: carnes bovinas, suína, aves e peixes, arroz, feijão, ovo, leite 

integral, café, açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico 

e pasta de dentes”
179

, vejamos: 

 

             Tabela 5 – Como será a desoneração da cesta básica – Divulgação⁄EB  

      180
 

 

O Estado de São Paulo, seguindo os passos do Governo Federal, apresentou medidas 

para o combate à regressividade fiscal, bem como à desigualdade social, apresentou os 

Decretos n.° 61.745/2015 e Decreto nº 61.746/2015, como já mencionamos no Capítulo 3, 
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responsáveis pela instituição dos artigos 168 e 169 ao RICMS/SP, alterando a base 

quantitativa das operações relacionadas às saídas internas com destinatário consumidor final, 

frente aos itens específicos da cesta básica, neste caso: arroz e feijão. 

Teríamos, então, um número reduzido de produtos que os varejistas demonstrariam 

nos pontos de venda, os preços de cada um deles nas suas faixas de tributação, encaixando-se 

o consumidor naquela previamente estabelecida de acordo com a sua renda auferida. 

Trabalho realizado por Eduardo Fleury,
181

 mencionado anteriormente neste estudo, 

constatou que a isenção ou redução à alíquota zero dos produtos primários pertencentes à 

cesta básica de maneira indiscriminada não fora suficiente para mitigar os efeitos regressivos 

da tributação sobre o consumo. Na verdade, constatou-se o contrário, portanto, o seu 

agravamento. A pesquisa in casu abordava sobre as contribuições sociais, PIS e COFINS e as 

isenções indiscriminadas levando por conta apenas a essencialidade dos produtos sem 

qualquer mensuração da capacidade contributiva de seus consumidores. 

Algumas unidades da federação, que concentram uma maior parte de indivíduos 

integrantes de uma faixa de renda mínima, seriam prejudicadas na hipótese de tributarmos a 

cesta básica a 0%, uma vez que perderiam parcela da receita de ICMS em vista dos 

benefícios. Sem se falar da repartição destes valores com os Municípios, tempo em que 

diversos deles sobrevivem basicamente dos repasses do ICMS. Por isso a necessidade da 

aplicação de alíquotas progressivas até o limite de 18% (dezoito por cento) no caso de São 

Paulo ou das alíquotas máximas de cada unidade federada a depender da capacidade 

contributiva dos consumidores. Tudo isso no intuito de se neutralizar o revés arrecadatório do 

tributo, bem como a regressividade injustificável diante da essencialidade sem correlação à 

capacidade contributiva de seus favorecidos. 

Partiremos da premissa de que serão mantidas todas as alíquotas relativas à 

produção, industrialização e comercialização atacadista dos produtos da cesta básica nos 

moldes que ocorrem hoje. A tabela que será sugerida irá aplicar desde a faixa isentiva até a 

alíquota máxima de cada unidade federada somente na operação final com o consumidor,  

aproximando-se do Flat-tax e do X-tax. 

A manutenção das obrigações tributárias principais e acessórias frente à perspectiva 

em que se inserem, desde o cultivo, bem como durante as fases de industrialização dos itens 

exordiais, sem qualquer alteração em seus critérios quantitativos até a operação 

                                                           
181

 FLEURY, Eduardo. Os benefícios fiscais sobre produtos essenciais podem ajudar a concentrar renda? 

Disponível em <http://www.brasil-economia-governo.org.br/2015/11/16/os-beneficios-fiscais-sobre-produtos-

essenciais-podem-ajudar-a-concentrar-renda/>.  Acesso em 18/03/16. 

 



68 
 

correspondente ao consumo final, permitiria aos agentes pretéritos ao deslinde comercial a 

imutabilidade de suas obrigações tributárias diante da certa arrecadação aos cofres estaduais, 

sempre observando os princípios da não cumulatividade. No Estado de São Paulo consta 

descrição junto ao artigo 3º do Anexo II do RICMS/2000-SP, que atualmente possibilita a 

instituição de tratamento tributário distinto sobre as mercadorias colacionadas à cesta básica, 

de forma que suas saídas internas poderão ser tributadas diante de uma alíquota de 7% (sete 

por cento), cujo alcance uniforme beneficia a população em geral, de maneira indiscriminada 

sobre as diferentes faixas sociais. Vale ressaltar que o arroz e feijão, como mencionado 

anteriormente, possuem alíquota zero.  

Desta maneira, seus itens imponíveis às alíquotas de 7% (sete por cento) e de 0% 

(zero por cento) seriam mantidos nas operações pretéritas até o último elo da cadeia, qual seja, 

a do varejista com o consumidor final, permitindo a este último o ressarcimento dos valores 

arrecadados a maior, por conta da não cumulatividade atinente ao ICMS. 

A partir desta desigualdade entre os contribuintes, o modelo que propomos, por meio 

de um sistema integrado, permitiria a identificação em tempo real da capacidade contributiva 

dos consumidores inseridos no programa, no qual os estabelecimentos comerciais também 

estariam registrados. Inicialmente, abordaríamos uma diferenciação escalonada sobre a 

capacidade contributiva em um cenário progressivo de forma que o consumidor final 

favorecido pelo programa a ser implementado, adstrito à sua faixa quantitativa, seria 

beneficiado, aproximando-nos da teoria de Bradford quanto à sua progressividade individual 

sobre os contribuintes. Ademais, acreditamos que poderíamos considerar também a 

quantidade de dependentes colacionados a cada contribuinte individualmente, transparecendo 

a informação capaz de mensurar não apenas os rendimentos como suas efetivas despesas. 

Entretanto, deixamos este aspecto para momento posterior de implementação/regulamentação. 

Todavia, para que não houvesse a morosidade da apuração anual, como no modelo 

supra, utilizaríamos a operacionalização do sistema ao tempo do ato mercantil, permitindo um 

sopesamento entre a alíquota aplicada diante dos produtos preestabelecidos versus a renda de 

cada consumidor. Diferente das teorias de Bradford e Goldberg que, aparentemente, 

sobrepesam-se a uma evolução instrumental quanto às suas apurações e sistemática 

compensatórias, o nosso modelo, como já frisamos, não pretende abolir a tributação sobre a 

renda e tampouco desestimulá-la. 

O consumidor pré-cadastrado no sistema, assim como ocorre no Bolsa Família e na 

Nota Fiscal Paulista, indo ao supermercado efetuar a compra de produtos atinentes à cesta 

básica (arroz, feijão, açúcar, etc), informará ao caixa o seu CPF e, antes da emissão da nota 
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fiscal, o sistema cruzará suas informações com uma base de dados unificada (federal – renda 

por meio dos dados da SRFB e Previdência Social/estadual – possibilidade de aplicação de 

alíquotas reduzidas) que autorizaria ou não a aplicação privilegiada da tributação sobre o 

consumo naquela transação. Os indivíduos que percebessem uma renda dentre os limites 

estabelecidos seriam, então, beneficiados com o programa de redução de alíquotas numa 

escala progressiva.  

Diante daqueles que realmente percebem até dois salários mínimos por mês e 

efetivamente estão adquirindo gêneros de primeira necessidade, o sistema conseguiria 

eliminar ou pelo menos mitigar o efeito da regressividade. Em contraponto, todos os cidadãos 

teriam interesse em se incluir na sistemática trançada entre governos federal e estadual para 

usufruir do benefício, bem como os estabelecimentos contribuintes, na medida em que 

somente aqueles credenciados é que seriam procurados pelos cidadãos da faixa beneficiada, 

fazendo com que alcancemos aqui a questão da mobilidade inclusive.  

A ideia é concentrar o maior número possível de beneficiários com o modelo e, ao 

mesmo tempo, aplicar a progressividade com o objetivo de mitigarmos os efeitos da 

regressividade no sistema. Complementariamente, por conta dos benefícios ofertados àqueles 

suportados pelas faixas progressivas do programa, haveria um aumento na eficiência 

arrecadatória e fiscalizatória ao tempo em que, por conta do cruzamento de informações, 

eventuais elisões fiscais seriam facilmente observadas tanto em nível estadual como federal 

por esse sistema cruzado. 

A necessidade de cadastramento dos contribuintes beneficiados pelo modelo, tal 

como o acesso fidedigno às suas informações fiscais - daí a necessidade do convênio dos 

governos federal e estaduais que já temos hoje para outros dados -, traria párea possibilidade 

de não apenas mitigação da regressividade, bem como avanço frente à eficiência tributária. A 

eficiência exposta se corrobora, uma vez que os consumidores inseridos no programa 

idealizado, ao demonstrarem suas capacidades econômicas, permitiriam, ainda que 

indiretamente, a fiscalização daqueles que os remuneram e assim sucessivamente. 

O Estado exerceria, ao mesmo tempo, a distribuição e a redistribuição aperfeiçoada e 

não perderia toda essa arrecadação na medida em que os cidadãos que percebem mais que as 

faixas estipuladas estariam sujeitos à tributação escalonada com uma renúncia menor por 

parte do Estado ou até mesmo sem renúncia alguma no caso dos consumidores que 

apresentem remunerações superiores ao teto estipulado na tabela mencionada abaixo. 

A tabela que sugerimos, com base nas alíquotas que seriam praticadas no Estado de 

São Paulo, seria a seguinte: 
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                                              Tabela 6 –Tabela progressiva de alíquotas praticáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teríamos, assim, uma progressividade nessa tributação do consumo não apenas pela 

seletividade do produto, mas também pela faixa de renda, informada pela declaração do 

imposto de renda, incluídos os rendimentos isentos e não tributáveis, ou mesmo pela 

informação prestada pelo instituto de previdência (INSS), atendendo à sua pessoalidade. 

Portanto, seria observado o binômio produto mais renda auferida individualmente para, aí 

sim, termos a aplicação da alíquota efetiva. 

A tabela partiria de rendimentos de até 2 (dois) salários mínimos com parcela 

isentiva e assim sucessivamente de forma que chegaríamos a 10 (dez) salários mínimos ou 

mais sem nenhuma redução, isto porque quem ganha até dois salários mínimos no Brasil tem 

quase a integralidade do seu rendimento destinado ao consumo. Por isso, essa seria a faixa 

salarial com redução total. 

Entendemos essa proposta como essencial para a efetividade da tributação ótima do 

consumo, tendo em vista que a seletividade do ICMS não basta para mitigar os efeitos da 

regressividade. Isso se dá porque, primeiramente, a lista de bens acobertados pela seletividade 

é muito reduzida e não há pessoalidade em sua mensuração. Em geral, os itens beneficiados 

por cargas menores de ICMS serão aqueles patentes ao consumo primário (cesta básica).  

Passemos agora à análise da aplicabilidade da proposta diante das características 

peculiares do ICMS e sua viabilidade.  

 

 

 

 

 

 

RENDIMENTOS - ATÉ X 

SALÁRIOS MINIMOS 

ALÍQUOTA DO ICMS A SER 

APLICADA - CONTA DE CHEGADA 

EM % DE DESCONTO – E - TAX 

1 SM 0 

2 SM 0 

3 SM 7 

4 SM 8 

5 SM 9 

6 SM 10 

7 SM 12 

8 SM 14 

9 SM 16 

10 SM OU MAIS 18 



71 
 

4.1.1. Modelo proposto e características pertinentes ao ICMS 

 

Devemos ressaltar que a aplicabilidade do programa diz respeito à sistemática do 

ICMS, que possui peculiaridades destoantes da instrumentalidade do IVA (subtração ou 

creditamento), base dos modelos alienígenas analisados. 

É claro que a proposta apresentada se encaixa muito melhor no sistema IVA, destino 

ou consumidor final, no qual seria muito mais simples a aplicação da alíquota privilegiada 

sem haver preocupação com os créditos gerados nas operações anteriores.  Isto porque a 

operacionalidade seria destacada quanto ao seu destino, em um cenário de competência 

federal, diferentemente do ICMS que possui apuração híbrida, entre destino e origem, quando 

diante de operações interestaduais, permeada por 27 legislações diferentes que o 

regulamentam. Ademais, nestas operações, haverá diferenciação de alíquotas por conta do 

sujeito passivo, intermediário ou consumidor final, e entre Estados importadores e 

exportadores. 

Resta insólita outra característica evidente ao tema frente ao sistema de cálculo 

destes modelos fiscais. O ICMS, como já vimos em seu capítulo próprio, calculado “por 

dentro” sobrepõe ao contribuinte alíquota real maior à sua alíquota nominal, tempo em que o 

IVA possui cálculo “por fora”, ou seja, a alíquota exposta é a efetivamente utilizada. 

Exemplificando, os bens sobre a cesta básica diante de uma alíquota nominal de 18% (dezoito 

por cento), seriam, de fato, sob a alíquota real, tributados diante de uma realidade de 21,95% 

(vinte e um inteiros e noventa e cinco por cento). 

O ICMS é plurifásico, de forma que incide em todas as operações do ciclo mercantil, 

mas não sobre todos os serviços, de fato, apenas sobre as comunicações e transportes 

interestaduais e intermunicipais, isto porque divide sua imponibilidade com outros tributos 

como o ISS, IOF, IPI e PIS/COFINS.  

Por outro lado, o IVA, modelo europeu e latino americano, possui, em sua 

materialidade incidental, a totalidade dos serviços e bens realizados em sua completude 

territorial. Ademais, poderá ocorrer de forma monofásica, incidindo apenas em certo nicho 

operacional, apenas na importação ou produção ou comercialização, bem como sobre toda a 

sua extensão comercial, absorvendo a importação, produção e o atacado, de maneira 

plurifásica. Ainda, diferente dos modelos alienígenas apresentados, a proposta estaria sujeita 

ao regime periódico de apuração (RPA) e não à apuração anual (vide sistemática atinente ao 

IVA). 
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Em que pesem as semelhanças e diferenças entre os tributos apresentados, 

concluímos pela viabilidade da implementação da proposta no modelo ICMS vigente, na 

medida em que a tributação favorecida ocorreria única e exclusivamente na última etapa da 

cadeia mercantil, qual seja, a aquisição dos bens da cesta básica pelo consumidor em 

contribuinte varejista. Trataremos, a seguir, da instituição do modelo sobre o regime periódico 

de apuração, influenciado por uma mensuração fiscal em tempo real. 

 

4.1.2. Do regime periódico de apuração - sistema débito x crédito 

 

A característica peculiar do ICMS relativa a não cumulatividade seria de importante 

observância diante da operação com o consumidor final beneficiário. A sistemática ordinária 

aduz que o imposto cobrado na operação anterior servirá de crédito para aquele devido nos 

atos subsequentes e, para não haver inconsistência no sistema, os créditos anteriores, desde a 

indústria passando pelos distribuidores atacadistas até os comerciantes varejistas, seriam 

mantidos na íntegra independente da alíquota a ser aplicada a depender da faixa de renda de 

cada indivíduo. Isto porque a alíquota final a ser aplicada nos produtos da cesta básica 

dependerá da faixa progressiva na qual se insere o beneficiário alcançado pelo programa em 

cada ponto de venda. 

Neste ponto há inovação, pois a operação seguinte entre o comerciante e o 

consumidor final será realizada com a alíquota progressiva, com uma faixa isentiva; nesta 

hipótese e somente nesta, os créditos anteriores, se houver, deverão ser estornados para 

aqueles que percebem até dois salários mínimos e assim progressivamente até a alíquota de 

18% (dezoito por cento). 

E não se trata de mecanismo tão complexo uma vez que as Unidades Federadas serão 

sempre pré-consultadas pelo sistema para, somente após, concederem a possibilidade de 

aplicação das alíquotas privilegiadas ou majoradas em razão das capacidades contributivas 

dos consumidores. Tal sistemática já é utilizada desde a implementação da nota fiscal 

eletrônica, em que a informação quanto à sua emissão passa pelo banco de dados das 

Secretarias de Fazenda, inclusive sendo negada a sua emissão no caso de contribuinte 

destinatário inidôneo quando nas operações com pessoas jurídicas, por exemplo. 

Tal determinação se justifica diante do estorno proporcional dos créditos oriundos 

das aquisições para revenda de cada produto, em especial aqueles que serão albergados pelas 

faixas isentivas.  
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Muito embora este controle já venha sendo feito, como por exemplo, no que tange à 

revenda de leite em São Paulo - sendo esta unidade da federação não autossuficiente quanto a 

este importante produto que faz parte da cesta básica - e, portanto é tributada a alíquota de 

7%. No entanto, quando adquirido pelos varejistas em operações interestaduais, a alíquota 

aplicada é a de 12%, sendo imperativo o estorno da diferença desse crédito (de 12 para 7 por 

cento).  

Uma vez consultada antes da emissão do documento fiscal com aplicação de alíquota 

privilegiada, a Unidade Federada possuirá todo o banco de dados necessário para fiscalizar e 

autorizar esse crédito em favor do varejista ou mesmo o seu estorno nos moldes previstos em 

regulamento.  

Neste diapasão, haveria a necessidade de regulamentação do feito por meio de 

Convênio CONFAZ uniformizando as operações progressivas em território nacional, 

evitando, portanto conflitos entre as unidades federadas.  

Ao varejista ou comerciante relacionado à operação concernente ao consumidor 

final, seria possível a utilização dos créditos patentes ao modelo para a compensação de 

impostos devidos em operações distintas, ao tempo em que estes já estariam previamente 

homologados por conta da sistemática de apuração. 

Ocorre que as operações de mercancia também se operam pela sistemática diversa, 

qual seja o instituto da substituição tributária (ST) largamente utilizada pelas Secretarias de 

Fazenda diante da sua facilidade de arrecadação e fiscalização, como mencionado 

anteriormente, sendo necessário encará-la diante do modelo proposto. 

 

4.1.3. Do regime de apuração da substituição tributária - ST 

 

A instrumentalidade atinente à substituição tributária apresentará, no nosso modelo 

duas opções, quais sejam: a) a sua extinção no que tange aos produtos que serão incluídos no 

programa, isto porque não haverá necessidade de sua manutenção, pois o banco de dados 

proveniente do modelo fiscal será suficiente para acrescer eficiência à fiscalização e 

arrecadação do ICMS; ou b) o ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos 

previamente aos cofres das secretarias de fazenda estaduais sobre uma base superior àquela 

efetivamente praticada deverá ser imposta, nos moldes já definidos em regramento específico 

para o caso, mas que apresenta discussão judicial.  

A segunda opção exposta acima seria aquela de mais fácil adaptação ao sistema 

vigente, por conta da prática reiterada deste instituto por parte das Unidades Federadas. 
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Ocorre que, como já abordamos no capítulo referente ao ICMS, o julgamento do Recurso 

Extraordinário 593.849/MG, que deverá ocorrer em conjunto com a sobrestada ADI n.° 

2.777/SP, será capaz de encerrar a discussão sobre o mecanismo de ressarcimento nos casos 

de pagamentos a maior. Não temos, até então, uma data ou uma certeza para isso, ainda que as 

possibilidades de se considerar constitucional o mecanismo de ressarcimento constante no 

ordenamento paulista sejam claras, por conta dos votos favoráveis dos Ministros Carlos 

Velloso e Cesar Peluso pela constitucionalidade do tema. 

No entanto, ponderamos pela primeira opção, isto porque acreditamos que diante da 

sistemática que propomos não haverá necessidade de manutenção de suas instrumentalidades. 

A substituição tributária sofrerá necessária adaptação diante do modelo apresentado no que 

tange às operações progressivas, já que não haverá necessidade de sua instituição, pois o 

banco de dados proveniente do modelo fiscal será suficiente para acrescer eficiência à 

fiscalização e arrecadação do ICMS, nas operações com produtos inclusos na cesta básica. 

Ademais, o sistema diferido não sofrerá qualquer mutação frente ao novo 

regramento, tendo em vista a possibilidade de onerar indevidamente o produtor rural sem, 

contudo, manter a eficiência inerente à sua função substitutiva e arrecadatória. 

A sua viabilidade está diretamente adstrita ao fato de que a troca de informações já é 

um meio notoriamente capaz de apresentar a eficiência fiscal almejada pela Secretaria da 

Fazenda Estadual do Estado de São Paulo, por exemplo. O banco de dados fiscais inseridos 

com o sistema da Nota Fiscal Paulista permite que a Fazenda estadual realize investigações ou 

apurações direta e indiretamente sobre contribuintes do ICMS por meio de seus 

consumidores, garantindo àqueles que solicitam a emissão de notas fiscais em seu favor um 

benefício redistributivo de suas arrecadações. 

Portanto, concluída a possibilidade de implementação seja em um ou outro regime, 

passemos agora para a análise da possibilidade de eventuais fraudes que poderiam ser 

cometidas no sistema proposto.  

 

4.2. Desafios institucionais e eventuais fraudes praticadas pelos contribuintes no modelo 

proposto 

 

Em meio a qualquer programa social que venha a ser implementado em uma 

sociedade com relações complexas, seja pela esfera pública, seja pela iniciativa privada, é 

possível visualizar desvios marginais, sob a égide de desvirtuar o cerne do programa em 

benefício de poucos, patente à falta da cidadania fiscal. 
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Assim, corriqueiramente, vislumbramos o advento de novas técnicas e brechas 

sistêmicas utilizadas por contribuintes com o objetivo de beneficiar-se de ações afirmativas ou 

programas de inclusão sem que preencham os requisitos necessários para gozar dos benefícios 

daí advindos. 

Desta feita, a instituição de mecanismos hábeis a garantir segurança e eficiência ao 

sistema é imperativa para que se possa inviabilizar o cometimento de fraudes ao sistema. 

Pode-se tomar como exemplo o programa do ‘Bolsa Família’ ou mesmo do ‘seguro 

desemprego’, nos quais pessoas buscam o recebimento de vantagens indevidas por meio de 

fraudes e conluios. 

Não é diferente com a proposta aqui apresentada. O sistema para mitigação dos 

efeitos perversos da regressividade deve ser implementado juntamente com dispositivos que 

garantam sua eficiência e evitem o desvio indevido de recursos. 

Como exemplo, devemos imaginar um abastado empresário que manda seus 

funcionários, os quais dispõem de apenas um salário mínimo mensal, fazerem as compras dele 

(empresário) nos supermercados utilizando os seus cadastros de pessoas físicas. Nesse caso, 

quem estaria gozando do benefício da alíquota reduzida do ICMS seria o rico patrão, o qual 

não está abrangido pelo programa em tela. 

Assim, propomos, com escopo de garantir a eficiência do programa, que cada 

beneficiado tenha necessariamente seu CPF vinculado a uma base de dados governamental 

que contém, dentre outras informações, sua renda pessoal ou familiar, como ocorre no Bolsa-

Família, por exemplo. Deste modo, todas as compras realizadas utilizando determinado 

número de CPF ficariam registradas nessa base de dados, como acontece com a Nota Fiscal 

Paulista.  

Igualmente, todos os dados constantes no cadastro de cada indivíduo seriam cruzados 

com suas informações da Declaração de Imposto de Renda ou simplesmente diante da renda 

informada que consta do banco de dados da Previdência Social, uma vez que a maioria dos 

beneficiários está isenta de apresentação de declarações de rendimentos, de modo que fraudes 

seriam facilmente detectadas. E mais, devemos compreender que a sistemática do programa 

estadual (NFP) já é capaz de realizar as necessárias apurações, haja vista a instrumentalidade 

do aludido programa, vejamos: 

 
O Programa Nota Fiscal Paulista devolve até 20% do ICMS efetivamente recolhido 

pelo estabelecimento a seus consumidores. Ele é um incentivo para que os cidadãos 

que adquirem mercadorias exijam do estabelecimento comercial o documento fiscal. 
Os consumidores que informarem o seu CPF ou CNPJ no momento da compra 
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poderão escolher como receber os créditos e ainda concorrerão a prêmios em 

dinheiro.
182

 

 

 

Mais e mais, haja vista a singularidade do modelo, estaríamos diante de uma ação 

conjunta do Ministério da Fazenda com os Estados-membros por meio de suas Secretarias de 

Fazenda, os quais poderiam celebrar um convênio sob a égide do próprio CONFAZ para 

apuração de suas pormenoridades. A Instrução Normativa 1.571/2015 (praticada em nível 

federal, por conta das informações relacionadas à renda), determina a informação de todas as 

operações acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), em cada mês, 

respectivamente (pessoas físicas ou jurídicas).  

O Supremo Tribunal Federal, utilizando a mesma sistemática e reconhecendo a 

atuação do Fisco sobre a quebra dos sigilos financeiros, decidiu, frente ao Recurso 

Extraordinário n.° 601.314, por 9 (nove) votos a 2 (dois), no dia 24 de fevereiro de 2016, de 

maneira favorável à constitucionalidade de acesso às informações financeiras sigilosas dos 

contribuintes, por parte das fiscalizações da RFB, sem prévia autorização judicial. 

A sistemática mencionada será utilizada para instituir um limite para todos os 

beneficiários com base em média patente às suas capacidades contributivas. Os indivíduos 

regrados ao modelo apresentado poderão consumir determinada porcentagem sobre sua renda, 

valendo-se dos benefícios do programa. Nesse caso, consoantes às diversas faixas de rendas 

criadas, seriam atribuídas para cada faixa de renda os respectivos limites concernentes aos 

descontos no ICMS.  

Eventuais fraudes praticadas pelos comerciantes ou varejistas, assim que 

identificadas, seriam objeto de auto de infração e imposição de multa (AIIM) pelas 

Secretarias de Fazenda estaduais, bem como seu descredenciamento no modelo proposto, 

chegando até à possibilidade de suspensão ou cassação de sua inscrição estadual, impedindo-o 

de praticar atos de mercancia na Unidade Federada de competência. As fraudes praticadas 

pelos consumidores beneficiários do programa suspenderiam a aludida garantia por 1 (um) 

ano num primeiro momento, podendo chegar até a exclusão definitiva daquele CPF do banco 

de dados. 

Entendemos que, diante da nota fiscal eletrônica com pré-aprovação dos fiscos 

estaduais, aludidos desvios poderiam até ocorrer, mas seriam marginais, não colocando em 

risco o escopo do modelo proposto, além de serem facilmente identificados pelos órgãos 

competentes. 
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Diante do exposto, apenas um sistema informatizado e integrado oportunizaria o 

desempenho do modelo apresentado, sendo que estamos aptos para o necessário avanço 

técnico relacionado a esta implementação. 

Não há grandes dificuldades para tanto, pois já estamos no caminho, como se afere a 

partir de múltiplos programas, como os já aqui mencionados: Nota Fiscal Paulista, Bolsa-

Família etc. Basta rompermos a inércia política e progredirmos para a iniciativa social a fim 

de viabilizarmos a instituição do projeto embrionário e necessário aqui proposto. 
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CONCLUSÃO 

 

No decorrer deste estudo, foram analisadas questões patentes às bases econômicas 

imponíveis aos mais diversos tributos abrangidos pela Carta Magna com ênfase na tributação 

sobre o consumo. 

Apresentamos comparativo com diversas nações inseridas na OCDE, no âmbito de 

suas similaridades, e as tentativas de mitigação dos efeitos regressivos da tributação, bem 

como os modelos alienígenas e suas inovações técnicas. 

Em tempo, superadas as questões discernentes às dificuldades relativas à alta 

tributação sobre o consumo, tal como suas tradeoffs pertinentes à eficiência e às 

irregularidades frente à tributação sobre produtos considerados inelásticos, podemos concluir 

que as faixas pouco progressivas da tributação nacional diante da essencialidade e 

seletividade não alcançam suas características constitucionais, por conta da influência política 

da minoria financeiramente interessada e dos grandes grupos econômicos. 

As ponderações frente à impossibilidade de sustentação das teorias estrangeiras que 

buscam um modelo internacional de tributação sobre renda e patrimônio para o combate das 

desigualdades econômicas e sua regressividade tributária, apresentadas por Pikkety, por 

exemplo, visam aprimorar a eficiência arrecadatória diante de tributos reais orientados pela 

sensação de justiça fiscal. 

Ao figurarmos as características do imposto sobre a circulação de mercadorias, 

encontramos neste a possibilidade de agir de forma pontual sobre o revés fiscal atinente à sua 

eficiência, acolhendo maior pessoalidade à progressividade, instituindo faixas individuais de 

crédito tributário. 

O Estado de São Paulo, por conta dos recentes Decretos nº 61.745/2015 e Decreto nº 

61.746/2015, torna evidente o interesse público ao tempo em que busca o desenvolvimento de 

políticas redistributivas para os seus contribuintes. Entretanto, consideramos as propostas 

como controversas e insuficientes para mitigação da progressividade, com base em estudos
183

-

184
 demonstrando que a redução ou isenção global de um produto agrava os índices 

regressivos por conta do aumento do gasto público em razão daqueles que usufruem dos 

benefícios ainda que possuindo nítida capacidade contributiva. 
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Em contraposto com as tendências internacionais, o modelo que propomos permite a 

aproximação do inverso: uma clássica tradeoff entre a justiça e a eficiência fiscal, por meio da 

individualização da progressividade diante da tributação sobre o consumo, neste caso, o 

ICMS, nos produtos considerados primários. 

Consideramos viável a instituição da proposta realizada diante das evoluções 

tecnológicas concernentes às sistemáticas governamentais de fiscalização, por exemplo, a IN 

1.571 da SRFB, tal como o vasto banco de dados oriundos de programa social de 

redistribuição, como Bolsa Família e a própria Nota Fiscal Paulista, que permitiriam a troca 

de informações necessárias para seu pleno funcionamento.  

Paralelamente,  o interesse do beneficiado em fornecer suas informações financeiras 

traria maior eficiência àqueles Estados competentes para sua implantação. Por meio das 

classes mais baixas, usufrutuárias do modelo, as Secretarias das Fazendas Estaduais, em um 

trabalho conjunto com a Receita Federal, fiscalizariam a égide oposta àqueles inseridos nos 

menores décimos da capacidade contributiva.  

As instrumentalidades da substituição tributária “para frente” tão combatida por 

alguns doutrinadores, como Roque Antonio Carrazza
185

, poderiam ser inutilizadas por conta 

de seu dêitico fundamental, pois a sistemática do instituto fiscal seria suficiente para trazer a 

eficiência para as quais foram objetivadas. Ou então, diante do seu uso generalizado pelas 

Secretarias de Fazenda, o ressarcimento do imposto pago na modalidade ST, desde que 

tributado por alíquota inferior àquela que inicialmente fora calculada e recolhida, deverá ser 

devolvida ao contribuinte que suportou o ônus sem que o repasse fosse atingido, característica 

intrínseca do ICMS, de tributo indireto. 

Igualmente, os Estados competentes poderiam trazer à baila outro item perseguido 

pela tributação, qual seja, a simplicidade tributária, visto que um sistema simples traria 

facilidade para a utilização do modelo redistributivo, inclusive por seus operadores. 

Seria então uma proposta eficiente, justa e simples na medida em que os avanços 

tecnológicos e o banco de dados de outros modelos provam essa capacidade, alcançando os 

baluartes perseguidos pela equidade e não os destoando, permitindo àqueles inseridos nos 

menores décimos de renda, a sua individualização e a consequente progressividade 

concernente ao ICMS. 

É o momento de abandonarmos a inércia política, a zona de conforto, por não nos 

conformarmos com essa característica maligna da regressividade na tributação do consumo e 

                                                           
185

 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 327. 



80 
 

iniciarmos as discussões necessárias. Estamos cientes das dificuldades, mas a provocação é 

salutar!  
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