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RESUMO EM PORTUGUÊS 

TÍTULO: A REFORMA DO ICMS COMO UM DOS 

PRESSUPOSTOS À HARMONIZAÇÃO DO IVA NO 

MERCOSUL. 

 

M. S., PERES DA SILVA  

O tema mostra-se relevante para a academia em face do interesse 

mundial pelas questões relativas à globalização da economia e nesse 

aspecto a integração do MERCOSUL se lança como uma experiência 

cujo alcance é descrito e analisado comparativamente à União 

Europeia. O pressuposto que norteia a pesquisa centra-se na afirmativa 

das dificuldades de harmonização dos impostos sobre consumo no 

Brasil, em face de impasses de natureza constitucional e tributária que 

podem inviabilizar o projeto de integração no MERCOSUL. Com 

base nesse pressuposto busca-se identificar a partir do contexto 

brasileiro as propostas de reforma que poderiam favorecer a 

harmonização do IVA no MERCOSUL, tendo como referência as 

normas do ICMS aplicadas por seus Estados-Membros. A questão 

central, lançada como desafio para o alcance do objeto desse estudo é: 

em que medida as divergências contidas no sistema tributário 

brasileiro - e especificamente no ICMS - poderiam ser superadas de 

modo a viabilizar a harmonização tributária no MERCOSUL. A 

resposta aos pressupostos, objetivos e questionamentos está 

metodologicamente orientada pela realização de um estudo 
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exploratório-descritivo, de natureza qualitativa e eminentemente 

bibliográfica, centrado na leitura e análise de literatura produzida 

sobre esse tema em seu conteúdo histórico, econômico e tributário. O 

trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos interdependentes e 

complementares. No primeiro, o destaque aos blocos econômicos com 

foco na realidade mundial. O segundo dedicado ao ICMS, o maior 

tributo sobre consumo no Brasil, na competência dos Estados 

federados, contemplando aspectos básicos do imposto e o seu uso 

como instrumento de correção das desigualdades regionais. No 

terceiro capítulo os limites e impasses que dificultam a tarefa de 

“harmonizar” o ICMS no contexto de MERCOSUL. No quarto 

Capítulo, os imperativos da globalização, especial referência a 

harmonização do IVA nos Estados-Membros da União Europeia. E, 

finalmente, no último capítulo, considera-se que a proposta do 

MERCOSUL, no atual estágio, mostra-se distante de se consolidar, já 

que se algum de seus Estados, a exemplo do Brasil, não consegue 

avançar por conta de impasses internos, muito menos no âmbito do 

bloco, onde não cabem interesses divergentes. 

PALAVRA-CHAVE: MERCOSUL; integração; harmonização da 

legislação tributária; as reformas no ICMS.  
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RESUMO EXTENDIDO EN GALEGO 

TÍTULO: A REFORMA DO ICMS COMO UN DOS 

PRESUPOSTOS PARA A HARMONIZACIÓN DO IVE NO 

MERCOSUR. 

M. S., PERES DA SILVA  

Pódese considerar a reforma do ICMS en Brasil como un 

requisito previo para a harmonización dos impostos no ámbito do 

MERCOSUR? Esta pregunta xustifica o noso interese por comprender 

un tema de relevancia para a academia e a sociedade en xeral ante o 

interese mundial polas cuestións que se manifestan arredor dos 

impases sobre a globalización e os procesos de rexionalización da 

economía, os avances e os impactos, ademais das restricións que 

presentan as grandes potencias no que se refire á apertura / peche dos 

seus mercados. 

 Neste senso, o proceso de integración do MERCOSUR 

lánzase como unha experiencia e os impostos sobre consumo – máis 

precisamente o ICMS brasileiro, ocupa o centro do estudo, máis alá da 

súa importancia pola súa gran capacidade recadadora, considerase a 

súa finalidade extrafiscal en canto instrumento de política pública. O 

seu alcance é descrito e analizado dende unha perspectiva comparada 

coa evolución e as principais dificultades no proceso de 

harmonización do Imposto sobre o Valor Engadido - IVE no proceso 

de construción da Unión Europea. 

Con base no principio universal que organiza o mercado, as 

economías nacionais vólvense globais, estreitando as súas relacións en 

diferentes graos de intensidade (nos campos monetario financeiro, 
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comercial, industrial, tecnolóxico). As decisións asinadas en foros 

internacionais e organismos multilaterais afectan á vida de millóns de 

persoas e iso tamén motiva a formación de alianzas. Disto resulta un 

conxunto de interdependencias a nivel mundial de todos os pobos e 

nacións, a solidariedade, onde os países contribúen no sentido de 

igualdade, asumen compromisos de non discriminación, o que implica 

a imposición de padróns e cultura cada vez máis uniformes. 

En efecto, o establecemento de alianzas foi unha das 

características da modernidade, na que se priorizan case 

exclusivamente as relacións económicas, incluso con países socialistas 

e independentemente do réxime ou credo ditatorial, porque o que 

importa son os beneficios nos negocios transfronteirizos. A 

desorganización dos vellos sistemas de poder e regulación do proceso 

político e económico, a liberalización dos mercados, o fin das 

fronteiras territoriais e o redeseño do mapa xeopolítico mundial 

configurou unha tendencia cada vez máis acentuada cara a formación 

de bloques económicos comerciais, traducindo novos contornos para o 

panorama mundial, onde a disputa polo control dos principais 

mercados de consumo é a tónica do capitalismo moderno. 

A apertura e integración dos mercados rexionais e/ou mundiais 

son parte deste resultado, aparecendo como elementos estruturais e 

aptos para expandir a demanda e axeitala á crecente e diversificada 

oferta de bens e servizos en un contexto no que se buscan formar 

espazos económicos con mellores condicións de competitividade, 

eficiencia, igualdade e libre competencia, o que supón a cesión de 

parcela de soberanía por parte dos Estados membros. 

A perfecta mobilidade do capital permite a inversión ser 

dirixida aos sistemas financeiros considerados óptimos e no sentido de 

asegurar a competitividade e eficiencia, obriga aos Estados a 

configurar seus sistemas tributarios. Como consecuencia disto, os 
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sistemas fiscais nacionais se viron obrigados a revisar e redeseñar os 

seus tributos dunha forma máis dinámica ou mesmo modificar as 

circunstancias ou hipóteses para a súa incidencia. É ben verdade que 

antes os Estados posuían independencia sobre os seus sistemas fiscais 

na medida en que as súas propias autoridades – elas serían as 

responsables polo efectivo control. Sen embargo, hoxe este control 

encóntrase sobre a supervisión de autoridades fiscais doutros países. 

Neste contexto, o Mercado Común do Sur - MERCOSUR, a 

iniciativa para a integración dos países latinoamericanos á economía 

globalizada foi oficializada o 26 de marzo de 1991 mediante a firma 

do Tratado de Asunción entre as Repúblicas de Arxentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai. Naquel momento presentou como o punto de 

partida para a formación dun mercado común - e co obxectivo de 

promover o equilibrio e desenvolvemento dos seus países asociados. 

A pesar das súas dimensións continentais, Brasil figura como a 

cuarta economía máis grande do mundo, solo superada polo Tratado 

de Libre Comercio de América do Norte (NAFTA), a Unión Europea 

e Xapón. É o Estado da principal reserva de recursos naturais do 

planeta e a importancia do seu parque industrial, un dos máis 

importantes entre os países en desenvolvemento. As opinións están 

divididas á hora de analizar o que realmente se ve hoxe, demostrando 

un éxito ou un fracaso do MERCOSUR ao longo dos seus case trinta 

años de existencia. 

Para algúns, o MERCOSUR  resultou un éxito económico, 

aínda que politicamente infrutuoso, fronte aos reiterados conflitos 

comerciais para os que nunca se presenta unha solución. Sen embargo, 

no ámbito político, hai quen o considera positivo á luz dos logros 

obtidos, a solidariedade política entre os seus integrantes, a 

democratización como criterio de adhesión ao bloque, aínda que 

chama a atención a contraditoria presenza dunha ditadura dentro do 
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bloque. A pesares dalgúns fallos no aspecto económico, lográronse as 

propostas de consolidación da Zona Franca ou a Unión Aduaneira, 

aínda que xa transcorreron trinta años dende a súa institución. 

O MERCOSUR encóntrase nun eterno dilema, non puido 

superar as súas deficiencias dende os primeiros momentos posteriores 

á firma do Tratado de Asunción,  porque a ausencia dunha institución 

supranacional ten imposibilitado a unificación de normas e 

procedementos o que levou en gran medida para este resultado: aínda 

que leve anos e anos segue ata hoxe unha unión aduaneira imperfecta, 

cunha lista de excepcións ao arancel externo común. 

É incontestable o protagonismo que asume Brasil dentro do 

MERCOSUR, non tanto no bloque no que conseguiu avanzar, 

habendo un aparente desprezo por aspectos tradicionais que teñen 

dado orixe á formulación de críticas na condución do proceso, unha 

das máis importantes, a sistemática da produción normativa utilizada 

polos seus Estados integrantes. De que maneira ocorre a incorporación 

destas normas en cada un dos países integrantes, especificamente no 

que di respecto aos impostos sobre consumo? Hai puntos que se 

consideran críticos para o avance do proceso, dentro deles, o proceso 

de toma de decisións baseado no consenso, permitindo unha excesiva 

flexibilidade que serve para acomodar as diferenzas existentes entre os 

países membros, o que provoca dificultades por permitir que 

prevalezan afinidades ideolóxicas e intereses políticos ás expensas dos 

intereses maiores no bloque. 

A integración das normas xurídicas son aspectos esenciais que 

ten como fin orientar este proceso onde o Dereito Integracionista 

xurde nun contexto que debe servir e ser eficaz para o alcance dos 
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obxectivos económicos, non coma un fin en si mesmo, senón coma un 

medio a través do cal se obxectiva o desenvolvemento social de todos 

os países envoltos. E no proceso de integración existen etapas lóxicas 

para cumprirse a efectiva consecución do mercado común entre os 

Estados integrantes e para garantir a libre circulación de mercadorías, 

persoas, servizos e capitais, necesitando ferramentas xurídicas no 

ámbito do bloque para colocar en práctica a harmonización da 

lexislación tributaria. 

 Neste aspecto, débese mencionar, por absoluta relevancia para 

este traballo, que o proceso de integración comercial no MERCOSUR 

no estivo acompañado dos esforzos necesarios para coordinar aspectos 

macroeconómicos e, en particular, os aspectos internacionais da 

política tributaria, tanto a nivel nacional como no ámbito dos gobernos 

subnacionais. Ese aspecto é fundamental, considerando que o tema da 

tributación ten impactos significativos no proceso de integración dos 

países, na medida en que as distorsións, motivadas por absoluta 

ausencia de neutralidade fiscal, interfiren nas regras de 

competitividade, na deslocalización de inversións, polo tanto o capital 

é sensible ás diferenzas no tratamento fiscal. 

O caso máis emblemático ocorre en Brasil, onde debido aos 

tratamentos diferenciados de tributación, algunhas das súas unidades 

federadas - mediante o instituto da renuncia fiscal - institúen réxime 

especial de tratamento fiscal aos contribuíntes. Este factor, asociado a 

vixencia dun sistema híbrido na tributación orixe e destino entre as 

súas diferentes xurisdicións ten propiciado fraudes, tal como ocorre co 

paseo da nota. Ademais, a Constitución brasileira de 1988 confire aos 

Estados federados competencia para crear e aplicar tributos o que 
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significa que en materia de fiscalidade e considerando o sistema 

híbrido as normas tributarias instituídas por un dos Estados federados 

ten efectos sobre os demais, o que esixe por parte da Unión federal a 

edición dunha norma con proxección ultraterritorial, para preservar o 

conxunto da federación e a Lei Complementar nº 160/2017, que xa 

constitúe un primeiro paso para amenizar os efectos da guerra fiscal en 

Brasil. 

O Tratado de Asunción establece a necesidade de harmonizar a 

política fiscal dos Estados asociados, incluíndo a creación de 

mecanismos de coordinación tributaria co fin de evitar distorsións que 

poidan cambiar as condicións de competencia, afectar a colocación 

das inversións no ámbito subrexional, pero ata o momento, a 

harmonización fiscal no MERCOSUR centrouse unicamente nas 

tarifas externas sen recorrer a outros mecanismos visando a 

harmonización das súas normas de modo a eliminar os tratamentos 

discriminatorios no ámbito do bloque. 

Coa base na experiencia de outros países, cun sistema 

tributario baseado nun Imposto sobre o Valor Engadido - imposto tipo 

IVE, que establece poucas exencións habendo maior uniformidade nas 

súas taxas impositivas. A disparidade que existe nas estruturas 

tributarias dos países membros do MERCOSUR dificulta os camiños 

e o éxito na integración e as alternativas que fagan viable un proxecto 

que mellore os criterios relacionados coa soberanía en materia fiscal, 

os cales teñen sufrido serías restricións por parte dos Estados, 

incluídos no modelo de integración como é o caso da Unión Europea, 

que esixe a regra da unanimidade en materia fiscal. 
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Por iso a necesidade de proceder aos cambios de forma 

progresiva, para que non haxa unha perdida significativa de ingresos; 

que non afecte a posición competitiva do país fronte a outros membros 

ou terceiros; que non permitan que se facilite a creación de novas 

alternativas de evasión ou elusión fiscal; que os custos involucrados 

na súa posta en marcha non sexan altos; e que exista un calendario con 

metas claramente definidas para orientar os axustes a realizar polos 

integrantes do Bloque, respectando as peculiaridades e o tempo 

necesario para a súa realización, que non debe ser o mesmo para cada 

país. A pregunta é: Cal ou Cales son as posibilidades de realizar a 

integración económica dentro do MERCOSUR, na liña da Unión 

Europea, baseadas na harmonización tributaria en relación co IVE? 

Nesta conxuntura, e en base á experiencia vivida por outros 

países, cuxo sistema tributario se basea nun Imposto sobre o Valor 

Engadido. Albíscase unha oportunidade para desenvolver unha 

investigación cuxo obxectivo xeral é identificar, dende o contexto 

xurídico brasileiro, as propostas contidas no proxecto de reforma 

tributaria que poderían favorecer o proceso de harmonización do IVE 

no MERCOSUR, tendo como referencia a experiencia da Unión 

Europea. E de maneira máis específica preténdese contextualizar a 

harmonización tributaria na integración económica, describindo os 

medios polos que se pode acadar e a súa aplicación ao IVE; analizar o 

conxunto de similitudes e diferenzas, establecendo un paralelismo cos 

Estados federados de Brasil; e presentar as dificultades para 

implementar este proceso. 

Como supostos que guiaron esta investigación identificamos 

que son moitas as dificultades para a integración económica no ámbito 
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do MERCOSUR, capaces de poñer en práctica totalmente esa 

integración, involucrando, sobre todo, obstáculos de carácter 

constitucional, como os que expoñemos a continuación: 

a) mentres que na Unión Europea, as regras son ditadas a todos 

os países membros da Comunidade. Como resultado do proceso, foi 

necesaria a harmonización da lexislación, esixindo a aqueles países 

que solicitaron a adhesión á UE que modificasen as súas Constitucións 

para adaptalas ás regras da Comunidade. No MERCOSUR todo se 

resolve sobre a base de consensos, o que da lugar á formación de sub-

bloques de intereses dentro do MERCOSUR, prexudicando así o 

maior interese de todos, que debe ser o eixe principal dun proceso de 

integración económica; 

b) as características do IVE brasileiro, fragmentado nas tres 

esferas de poder, a multiplicidade de taxas impositivas, as distorsións 

caracterizadas polo efecto acumulativo sobre as cotizacións sociais, o 

saldo acumulado dos créditos fiscais derivados do tratamento dado aos 

bens de capital e ás exportacións e outra das máis graves distorsións, 

caracterizada polos incentivos fiscais como política de atracción ás 

inversións (especialmente no sistema fiscal brasileiro), no son 

compatibles coas características do IVE adoptado na UE. Unha das 

principais características do IVE é a súa neutralidade e dentro da 

política fiscal, para a Unión Europea non hai espazos para calquera 

tipo de discriminación fiscal que poidan afectar as condicións de 

competencia. A concesión de incentivos fiscais non é a regra, porque 

os incentivos son permitidos dentro dunha forma coordinada, por 

exemplo, as axudas estatais (subvencións) financiadas con recursos de 

fondos europeos. Estas axudas están permitidas sempre que non 
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modifiquen as condicións de libre competencia e non inflúan na 

asignación das inversións motivadas polo factor fiscal. 

c) unha cuestión delimitada no ámbito da competencia 

interxurisdicional: o IVE debe pertencer ao Estado de orixe ou ao de 

destino? Este tema ten un maior interese por parte dos Estados máis 

desenvolvidos, o que é motivo de acaloradas discusións entre as 

bancadas do Congreso, pero se a implementación do réxime definitivo 

non se rematou definitivamente na Unión Europea, moito menos en 

Brasil, que ata hoxe en día require o mantemento de controles 

aduaneiros para efecto de ser cobradas as diferenzas tributarias que se 

producen. 

A elección da temática como obxecto deste estudo 

xustificouse, en principio, pola curiosidade que naceu nesta 

investigadora, ao momento da súa graduación de ir un pouco máis alá 

na perspectiva de coñecer unha realidade diferente á nacional, que é a 

sistemática do IVE na Unión Europea e partindo desta experiencia, 

como aportar valores no ámbito profesional das institucións de 

facenda. Isto débese a que o IVE está estreitamente relacionado co 

Imposto sobre a Circulación de Bens e Servizos e sobre o Transporte 

Interestatal e Intermunicipal e de Comunicacións - ICMS, que tamén é 

un IVE, pero cun alcance limitado. 

Outro aspecto digno de mención é a relevancia que este tema 

asume no contexto da reforma do sistema tributario brasileiro, en liña 

cos axustes necesarios á integración do MERCOSUR, o que a súa vez 

asumiu o compromiso de harmonizar a súa lexislación. E 

considerando a posición de xerarquía das normas internacionais 
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perante as Constitucións e lexislación infraconstitucional, o Goberno 

brasileiro necesita demostrar que, de feito, adheriu aos puntos de 

converxencia cos modelos de harmonización fiscal internacional baixo 

pena de quedar illado nas súas relacións cos organismos multilaterais 

de comercio. 

Como traxecto metodolóxico que mellor se adapta á 

consecución dos obxectivos propostos, optouse pola realización dun 

estudo exploratorio-descritivo de carácter cualitativo, eminentemente 

bibliográfico, na literatura xa producida por autores que se dedicaron a 

esta temática, atopada en libros, artigos, publicacións e investigacións 

producidas por institucións e entidades involucradas con esta 

realidade, tanto en medios físicos e electrónicos, como a través da 

Internet e con base na lexislación constitucional e tributaria 

relacionada coa materia. 

A opción metodolóxica é sempre controvertida para quen 

asume o desafío de desenvolver un estudo e producir coñecementos. 

En principio, o investigador encóntrase impulsado polo interese de 

facer un percorrido por camiños descoñecidos. De maneira análoga, os 

mapas e o compás dispoñibles son os libros e documentos 

recompilados ao longo do camiño, co que o investigador inicia un 

diálogo solitario e introspectivo. Nesta viaxe incerta, a única evidencia 

é a vontade de descubrir novos coñecementos capaces de emerxer do 

proceso de reflexión para o cambio - non das dimensións históricas da 

realidade observada. Sen embargo, é necesario contribuír para novas 

reflexións sobre o que se formula como barreiras fiscais; económicas; 

burocráticas e fiscal, de entre outros, que poidan afectar a calidade de 

vida de toda unha nación. 
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Así considerando, esta investigación axústase aos estudos de 

carácter cualitativo, os cales permítennos comprender a multiplicidade 

de significados e instigan a interpretalos, darlles sentido, conectalos e 

relacionalos entre si mesmos e cos diferentes contextos que impregnan 

a realidade e o obxecto de investigación en xeral. Nesta lóxica é 

oportuno dar coñecemento ao lector sobre os camiños percorridos, as 

opcións feitas, os desafíos enfrontados e cada paso dado cara o logro 

dos obxectivos previstos desta investigación, buscando o rigor 

necesario que se espera dun estudo de natureza científica. 

A opción polo estudo de base cualitativa fai viable a 

investigación descritiva pola exploración de palabras e non de 

números. A palabra escrita asume relevancia no abordaxe cualitativo, 

porque considera o rexistro de datos, os cales, a medida en que son 

recollidos, son agrupados de maneira  que  interrelacionan e mostran 

ao investigador cales son os máis relevantes para o estudo. 

Partimos, polo tanto, de supostos conceptuais que permiten a 

unha inserción reflexiva no contexto global e máis especificamente da 

realidade tributaria actual dos Estados-membros da Unión Europea e 

aqueles compoñentes do MERCOSUR como elementos comprensivos 

da traxectoria do ICMS no escenario de ámbito nacional e local, aquí 

delimitado polo Estado de Ceará. Neste contexto, a investigación 

bibliográfica sobre o tema en cuestión é de fundamental importancia, 

porque a fonte de investigación pode ser revisada coa frecuencia que 

sexa necesaria, ademais de poñer ao investigador en contacto co que 

rexistrou e produciu  respecto do tema en estudio. Permite un 

afondamento teórico do tema que orienta a investigación, contribuíndo 

para ampliar o seu coñecemento. 
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A investigación documental como método de comprensión e 

produción do coñecemento científico tamén suxire as súas vantaxes 

debido á riqueza coa que o home expón, a través da escrita, as súas 

ideas, opinións e forma de actuar na vida social. Ademais da 

estabilidade dos datos, non implica altos custos nin require contacto 

cos suxeitos de investigación, posibilitando, a través da lectura, o 

afondamento das súas fontes. 

Para o propósito deste estudo, a investigación documental 

asume un papel importante. A lectura e interpretación de documentos 

impregnan todo o curso da investigación, considerando que o alcance 

dos obxectivos propostos requiren unha mirada sobre a Constitución 

Federal de 1988 e a lexislación complementaria inherente ao tema, de 

modo especial á normativa legal que trata sobre a tributación do ICMS 

en Brasil. 

Os resultados obtidos neste estudo preséntanse a continuación, 

distribuídos en cinco capítulos, cada un dos cales se encarga de tratar 

un aspecto relevante do tema. 

Así, o primeiro capítulo abre unha discusión sobre o tema: 

“Bloques económicos: a realidade da nova orde mundial”. Dende esta 

perspectiva, aborda a transnacionalización da economía mundial, 

liderada pola globalización e caracterizada pola proliferación de 

empresas transnacionais e a expansión do fluxo de capital en todos os 

mercados, cunha redución significativa dos mecanismos de 

intervención dos Estados nacionais, cuxas estruturas marcadas polo 

liberalismo e relacións multilaterais establecidas ao final da II Guerra 

Mundial transmútase agora ao rexionalismo bilateral: a lóxica 
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predominante é a liberalización comercial, traendo consigo a 

necesidade de integración e como ofrecer, mellores perspectivas aos 

países participantes neste proxecto, como o crecemento, a creación de 

emprego e a competitividade de produtos. 

O segundo capítulo presenta unha visión interdisciplinar da 

tributación sobre consumo en Brasil vía ICMS, o maior dos impostos 

sobre consumo. Neste aspecto, non se pode deixar de observar a 

complexidade da normativa tributaria brasileira, o que levou aos 

analistas do tema referirse ao Brasil como un “manicomio tributario”, 

porque en ningún país do mundo as empresas perden tanto tempo na 

burocracia fiscal tal como ocorre en Brasil. Solo en relación co ICMS, 

existen 27 diplomas normativos, algúns deles sofren de modo illado 

alteracións nas súas regras, sen aviso do Consello Nacional de Política 

de Facenda – CONFAZ, órgano colexiado a quen compete 

regulamentar as normas do ICMS. Os estudosos tamén consideran que 

a excesiva burocracia na sistemática tributaria do ICMS impón custos 

elevados ás empresas, xa que o seu sistema compóñense de fórmulas 

sumamente complexas. E dende o punto de vista da racionalidade, 

tornase inapropiado concibir como sistema aquilo que así non pode ser 

considerado. O modelo brasileiro inclúe numerosos impostos, dobres 

imposicións, impostos que se tributan por si mesmos e serven de base 

para cálculo doutros impostos, exencións outorgadas de maneira 

obxectiva que se contrapoñen con outras determinadas de maneira 

subxectiva; os criterios de imposición, que sendo diferentes nos 

Estados federativos, rematan xerando unha serie de conflitos, en 

resumo, existe unha gran perdida de produtividade e ingresos no país. 

Tamén cabe sinalar a dificultade do contribuínte para comprender a 
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inconsistencia na concesión de incentivos tributarios precisamente 

pola falta de harmonía na lexislación dos Estados brasileiros. 

O terceiro capítulo, en continuidade, céntrase no tema: “En 

busca dun ICMS como modelo de referencia: limitacións e 

dificultades para a harmonización dos IVE en Brasil”. Aquí, a revisión 

teórica realizada enfróntase ao significado de harmonización, 

entendida coma un instrumento dirixido a evitar as distorsións no 

mercado común. A harmonización no sentido de converxencia dos 

regulamentos fiscais das Unidades federadas e non necesariamente na 

creación dun novo sistema impositivo ou normalización dos sistemas 

existentes. Se a anterior Comunidade Europea tivo o papel de 

harmonizar a lexislación dos Estados-membros, aos Tratados 

Internacionais, estes foron celebrados coa intención de rexer as 

relacións entre os Estados interesados nesta experiencia. 

O capítulo cuarto refírese ao tema “Harmonización Lexislativa 

Tributaria na Unión Europea e MERCOSUR: un enfoque baseado no 

Imposto ao Valor Engadido”. Dase importancia ao proceso de 

Harmonización do Imposto ao Valor Engadido - IVE; o primeiro dos 

impostos obxecto de harmonización fiscal dentro da Unión, 

considerada a experiencia  con máis éxito entre os procesos de 

integración. A liberdade de circulación, o dereito de establecemento, a 

libre competencia e a non discriminación fiscal, xunto co exercicio 

doutras liberdades constituíron un dos alicerces do Tratado de Roma. 

A consolidación do Mercado Único foi precedida de etapas para 

corrixir as distorsións e as disparidades entre as lexislacións nacionais, 

un dos maiores obstáculos ao proceso de integración europea. Neste 

curso da harmonización fiscal outro dos maiores obstáculos foi a regra 
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de unanimidade que se aplica ao Consello en materia fiscal. Un dos 

temas que figura no centro dos debates da política europea é a 

competencia fiscal prexudicial e os Estados membros 

comprometéronse a loitar contra ela dentro da Unión. O éxito da 

integración débese fundamentalmente á acción intervencionista do 

Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas - TJCE, cuxo labor 

interpretativo dos preceptos do tratado e a súa xurisprudencia, ditos 

elementos foron fundamentais para o proxecto europeo, facendo 

efectiva a integración. Dende unha perspectiva internacional, ata hoxe 

en día a coordinación e harmonización tributaria son instrumentos 

fundamentais para asegurar unha maior coherencia entre as normas 

tributarias. A loita por esta coherencia segue sendo parte do esforzo 

conxunto no ámbito del bloque europeo. 

E, finalmente, no último capítulo, o estudo céntrase na 

“Responsabilidade do Estado-lexislador polos actos lexislativos 

contrarios á orde xurídica constitucional”. Os principios 

constitucionais tributarios representan unha importante conquista dos 

contribuíntes e actúan para garantir a súa protección contra as 

arbitrariedades da entidade tributaria. A Administración Pública ten o 

deber de construír un sistema coherente, seguindo a lóxica da 

racionalidade nos seus actos, evitando a todo costa impor prexuízos 

aos seus administrados. No caso especifico da Unión Europea os 

fundamentos para o recoñecemento da responsabilidade do Estado 

encontrarán soporte no principio da eficacia e da primacía do dereito 

europeo e neste aspecto as normas nacionais non poden dificultar a 

efectividade de dereitos consagrados polo Dereito Comunitario. No 

caso de Brasil, aínda que a Constitución establece a regra da 
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unanimidade entre os Estados federados para a concesión de 

incentivos fiscais, as unidades federadas frecuentemente desprezan a 

norma constitucional, trazando prexuízos aos contribuíntes e ao 

conxunto da federación. Brasil precisa instituír mecanismos que 

garantan a eficacia das súas normas perfeccionando as vías que 

posibiliten a reparación de danos a terceros. E, finalmente, considérase 

que a proposta do MERCOSUR no actual estado está lonxe de 

consolidarse, xa que algúns dos seus Estados, por exemplo Brasil, non 

consegue avanzar por causa de obstáculos internos, e moito menos no 

bloque onde non caben intereses diverxentes. 
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RESUMEN 

TÍTULO: LA REFORMA DEL ICMS COMO UNO DE LOS 

PRESUPUESTOS PARA LA ARMONIZACIÓN DEL IVA EN EL 

MERCOSUR  

M. S., PERES DA SILVA  

El tema parece relevante para la academia frente al interés mundial 

por las cuestiones relativas a la globalización de la economía y en este 

aspecto la integración de MERCOSUR se presenta como un 

experimento cuyo alcance se describe y analiza en comparación con la 

Unión Europea. La hipótesis que guía a la investigación se centra en la 

declaración de las dificultades de armonización de los impuestos al 

consumo en Brasil de cara a los obstáculos de naturaleza 

constitucional y fiscal que puede hacer fracasar el proyecto de 

integración en el MERCOSUR. Con fundamento en tales 

consideraciones, buscamos identificar desde el contexto brasileño las 

propuestas de reforma en el ICMS que podrían favorecer y ayudar en 

la armonización del IVA en el ámbito del MERCOSUR, especial 

referencia a las normas de ICMS que son aplicadas por los Estados 

brasileños. La cuestión central, que se inició como un reto al alcance 

del objeto de estudio es: ¿en qué medida los distintos contenidos en el 

sistema de impuestos de Brasil - y en particular el ICMS – podrían ser 

superadas con el fin de permitir la armonización fiscal en el 

MERCOSUR. La respuesta a estas suposiciones, los objetivos y las 

preguntas son metodológicamente guiados mediante a la realización 

de un estudio exploratorio-descriptivo, de naturaleza cualitativa y 

eminentemente bibliográfica, que se centró en el análisis de la lectura 
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y la literatura producida sobre este tema en su contenido histórico, 

económico y fiscal. La obra está segmentada en cinco capítulos 

interdependientes y complementarios. En un primer momento, se da 

énfasis a los bloques económicos centrados en la realidad mundial. La 

segunda dedicada al ICMS, el impuesto sobre el consumo más 

importante en Brasil, la competencia de los estados federales, que 

cubre los aspectos básicos de impuestos y su utilización como 

instrumento de corrección de las desigualdades regionales. En el tercer 

capítulo los límites y barreras que dificultan la tarea de "armonizar" el 

ICMS en el contexto del MERCOSUR. En el cuarto capítulo, los 

imperativos de la globalización, con especial referencia al proceso de 

armonización del IVA en los Estados miembros europeos. Y, 

finalmente, en el último capítulo, se considera que la propuesta del 

MERCOSUR en la etapa actual parece distante de consolidarse, pues 

si a ejemplo de Brasil, sus unidades federadas no consiguen avanzar, 

debido a las barreras internas, imagina en el bloque, en el que no se 

ajustan a los intereses divergentes. 

PALABRA CLAVE: MERCOSUR; Integración; la armonización 

fiscal; las reformas en el ICMS. 
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ABSTRACT 

TITLE: THE REFORM OF THE ICMS AS ONE OF THE 

PREREQUISITES FOR THE HARMONIZATION.OF VAT IN 

MERCOSUR.  

 

M. S., PERES DA SILVA. 

The issue seems relevant to the academy against the global interest in 

the issues of globalization of the economy and in regard to the 

integration of MERCOSUR is presented as an experiment whose 

reach is described and analyzed in comparison with the European 

Union. The hypothesis that guides the research, focuses on the 

declaration of the difficulties of harmonization of excise taxes in 

Brazil towards the obstacles of a constitutional and fiscal nature that 

could disrupt the project of integration in the MERCOSUR. Based on 

these considerations we seek to identify from the Brazilian context the 

reform proposal in the ICMS, that could promote and assist in the 

harmonization of the VAT in the MERCOSUR, special reference to 

the rules of ICMS that are applied by the Brazilian states. The main 

question, which began as a challenge to reach the object of study is: to 

what extent various contents in the tax system of Brazil, especially the 

ICMS, could overcome in order to allow tax harmonization in 

MERCOSUR? The answer to these assumptions, objectives and 

questions are methodologically guided by the realization of an 

exploratory-descriptive study, with qualitative nature and eminent 
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literature, that is focused on the analysis of the reading and literature 

produced about this subject in its historical, economic and fiscal 

content. The work is divided into five interdependent and 

complementary chapters: In the first one, emphasis is given to the 

issue of the two economic blocks and the strategies aimed at 

harmonizing taxes. The second chapter is dedicated to the ICMS, the 

most important consumption tax in the competence of the federal 

states, and it covers basic aspects and its extra-fiscal function as a 

means of correcting regional disparities. The third chapter shows the 

limits and barriers that make the task of harmonization of the ICMS in 

the context of MERCOSUR more difficult. The fourth chapter, the 

imperatives of globalization, with special reference to the process of 

harmonization of VAT in the European Union. And finally, in the last 

chapter, the study focuses on the internal disputes between the 

Brazilian federated states, caused by the fiscal war in the ICMS, with 

prejudice to the federation as a whole. It is considered that the 

MERCOSUR proposal at this stage seems too distant to be 

consolidated as some of its federated units, as the example of Brazil, 

are failing to move forward due to internal barriers, imagine in the 

block where there is no room for divergent interests. 

KEY WORD: MERCOSUR, integration, fiscal harmonization, 

reforms in the ICMS 
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INTRODUÇÃO 

A reforma do ICMS no Brasil pode ser considerada como 

pressuposto para a harmonização do MERCOSUL? Esse 

questionamento justifica nosso interesse em compreender um tema 

que se mostra relevante para a academia e sociedade em geral em face 

do interesse mundial pelas questões antagônicas que se manifestam 

em torno dos impasses sobre a globalização da economia e as 

restrições apresentadas por grandes potencias no que se refere à 

abertura/fechamento de seus mercados. Nesse aspecto o processo de 

integração do MERCOSUL se lança como experiência, sendo o 

presente estudo seguido de uma abordagem em relação aos impostos 

sobre consumo no Brasil, cujo alcance é descrito e analisado numa 

perspectiva comparada à evolução e as principais dificuldades no 

processo de harmonização do Imposto sobre Valor Agregado – IVA 

no processo de construção da União Europeia. 

Com base no “princípio universal” organizador do mercado 

as economias nacionais se convertem em mundiais, estreitando suas 

relações em diferentes graus de intensidade (no campo monetário, 

financeiro, comercial, industrial, tecnológico) disso resultando um 

conjunto de dependências e solidariedades, a imposição de padrões e 

uma cultura cada vez mais uniforme. A abertura e integração dos 

mercados regionais e/ou mundiais fazem parte desse resultado, 

figurando como elementos estruturais e idôneos para ampliar a 

demanda e adaptá-la a oferta crescente e diversificada de bens e 

serviços no contexto de uma economia aberta cujas leis e regras do 
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mercado buscam assegurar melhores condições de competitividade e a 

livre concorrência. 

A economia internacional contemporânea se caracteriza pela 

globalização, fenômeno histórico cujos marcos instituidores tanto 

podem ser o esfacelamento do bloco socialista, que oportunizou o fim 

da Guerra Fria, quanto o ocaso da Segunda Guerra Mundial, podendo 

ser definida como a materialização de um processo de 

interdependência entre todos os povos e nações integrantes do planeta, 

oriunda da necessidade de estabelecimento de relações mais 

aprofundadas, notadamente no campo político, social e econômico, 

destinando-se a incrementar a acumulação de capital no âmbito dos 

mercados internos e nos quais já se evidencia um estado de saturação.  

Com efeito, o estabelecimento de alianças tem sido uma das 

características da modernidade, no qual são priorizadas as relações 

quase que exclusivamente econômicas, inclusive com os países 

socialistas e independentemente do regime ditatorial ou do credo, 

porque o que interessa são os benefícios nos negócios 

transfronteiriços. A desorganização dos antigos sistemas de poder e de 

regulamentação do processo político e econômico, a liberalização dos 

mercados, o fim das fronteiras territoriais e o redesenho do mapa 

geopolítico mundial tem configurado uma tendência cada vez mais 

acentuada à formação de blocos econômicos e comerciais, traduzindo 

novos contornos para o panorama mundial, onde a disputa pelo 

controle dos principais mercados consumidores é a tônica do 

capitalismo da modernidade.  
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Nesse contexto, o Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, a 

iniciativa de integração dos países da América Latina à economia 

globalizada, oficializada em 26 de março de 1991 por meio da 

assinatura do Tratado de Assunção entre as repúblicas da Argentina, 

do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, se apresenta como o ponto de 

partida para a formação de um mercado comum – e com o objetivo de 

promover o equilíbrio e desenvolvimento dos seus países associados.  

A despeito de suas dimensões continentais, que chegam, 

atualmente, a quase 14 mil km2 de extensão territorial, da 

potencialidade de seu mercado, com quase 260 milhões de habitantes, 

do valor acumulado de seu Produto Interno Bruto (PIB), da ordem de 

1,78 trilhão de dólares, da posição que ocupa de quarta maior 

economia do mundo, atrás apenas do Tratado Norte-Americano de 

Livre Comércio - NAFTA), da União Europeia e do Japão, do status 

de principal reserva de recursos naturais do planeta e da importância 

de seu parque industrial, um dos mais significativos dentre os países 

em desenvolvimento. As opiniões se dividem quando se trata de 

analisar o que realmente se vê, na atualidade, comprovando-se um 

sucesso ou fracasso dessa instituição, no decorrer de seus quase vinte 

anos de existência.  

 Para alguns, o MERCOSUL resultou em sucesso econômico, 

embora politicamente fracassado, isso em face dos reiterados conflitos 

comerciais para os quais nunca se apresenta uma solução. Todavia, na 

seara política, há quem o considere positivo em face das conquistas 

obtidas, à solidariedade política entre seus membros, à democratização 

como critério de ingresso no bloco e o paradoxo: a presença de uma 

ditadura dentro do Bloco. Embora alguns fracassos no quesito 
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econômico, porquanto não logrou êxito nas propostas de consolidação 

da Zona de Livre Comércio ou da União Aduaneira, ainda que já 

tenham decorrido vinte e seis anos de sua instituição.  

O MERCOSUL vive um eterno dilema, não conseguiu 

superar suas lacunas desde os primeiros momentos que se seguiram a 

assinatura do Tratado de Assunção. A ausência de uma instituição 

supranacional uniformizadora tem conduzido em boa parte a esse 

resultado: passado anos e anos até hoje é uma união aduaneira 

imperfeita, possuindo lista de exceções à tarifa externa comum.  

O processo decisório baseado no consenso e não no voto 

ponderado, numa postura de excessiva flexibilidade para acomodar as 

diferenças existentes entre os Países-membros, que acarreta 

dificuldades por permitir que as afinidades ideológicas e de interesses 

políticos e partidários prevaleçam em detrimento do interesse maior 

do Bloco; a agenda econômica para os próximos anos, que se encontra 

repleta de desafios em face das dificuldades nas exportações do 

MERCOSUL e no caso do Brasil, pela desaceleração generalizada no 

crescimento de sua economia em decorrência da pandemia do 

coronavírus, mergulhando as economias do mundo inteiro numa 

recessão bem pior que aquela vivenciada no ano de 2008.  

Ocorre que, para além das questões abordadas, há que se 

mencionar, por absoluta pertinência com este trabalho, que o processo 

de integração comercial iniciado nas últimas décadas no MERCOSUL 

não foi acompanhado pelos esforços necessários à coordenação dos 

aspectos macroeconômicos e, em especial, dos aspectos internacionais 

da política tributária, que se manteve com o bastão da soberania 
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econômica tanto em nível nacional quanto no âmbito dos governos 

subnacionais. 

O tema da tributação exerce impactos significativos no 

processo de integração dos países do MERCOSUL na medida em que 

os efeitos das distorções, caracterizadas pela ausência de neutralidade 

fiscal, interfere nas regras de competitividade, na deslocalização de 

investimentos, porquanto o capital é sensível às diferenças de 

tratamento fiscal; o nível de arrecadação e distribuição entre as 

jurisdições, dado que no caso da federação brasileira vige um sistema 

híbrido de tributação origem-destino bastante propicio ao 

cometimento de fraudes, tal como ocorre como o passeio da nota, o 

que justifica a suma importância da cooperação entre as jurisdições. 

O Tratado de Assunção estabelece a necessidade de 

harmonização da política fiscal dos Estados associados, incluindo a 

criação de mecanismos de coordenação tributária com o fim de evitar 

distorções que possam alterar as condições de concorrência, afetar a 

localização dos investimentos no âmbito sub-regional ou o 

intercâmbio de produtos. Ocorre que, até o presente momento, a 

harmonização fiscal no MERCOSUL se concentrou apenas na 

eliminação de tratamentos discriminatórios que atentam contra o livre 

acesso ao mercado comum. Os demais aspectos da política fiscal, 

como os vinculados à política de gastos públicos e aos limites de 

dívidas, só para mencionar alguns, estão reservados à definição de 

cada país. 

Levando-se em conta, com base na experiência vivenciada 

por outros países, cujo sistema tributário baseia-se em um imposto do 
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tipo Imposto sobre Valor Agregado - IVA, com poucas isenções e 

alíquotas uniformes, e na disparidade existente nas estruturas 

tributárias dos países integrantes do MERCOSUL; de que não haja 

perda de receita significativa; de que não haja prejuízo na posição 

competitiva do país em relação aos outros membros ou a terceiros; 

que exista um calendário com metas claramente definidas para 

orientar os ajustes a serem realizados pelos integrantes do Bloco, 

respeitadas as peculiaridades; questiona-se: quais as possibilidades de 

se efetivar a integração econômica no âmbito do MERCOSUL, nos 

moldes da União Europeia, tendo como base a harmonização tributária 

em relação ao IVA? 
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OBJETIVOS E HIPÓTESES 

Vislumbrou-se a oportunidade de desenvolver uma 

investigação que tenha como objetivo geral identificar, a partir do 

contexto jurídico brasileiro, as propostas contidas no projeto de 

reforma tributária que poderão favorecer o processo de harmonização 

do IVA no MERCOSUL, tendo como referência a experiência da 

União Europeia. 

De modo específico, pretende compreender a partir da 

dinâmica contemporânea os fatores que contribuíram para o 

surgimento dos blocos econômicos e os motivos que levaram 

inúmeros países a aderirem a esse processo estabelecendo uma relação 

de simetria nos seus sistemas impositivos, em especial referência a 

integração da União Europeia e do Mercosul; avaliar em que medida 

seria possível instituir um IVA brasileiro para o MERCOSUL desde o 

ponto de vista da amplitude de bases; identificar em que aspecto o 

atual modelo federativo impede ou facilita o redesenho de um IVA 

para o MERCOSUL; verificar no projeto da reforma tributária - PECs 

de nº 45/2019 e 110/2019 - que elementos cumprem critérios para 

qualificar o ICMS, aproximando-o à configuração do IVA, 

favorecendo a harmonização no MERCOSUL; atestar a efetividade 

dos mecanismos de controle social através dos meios acadêmicos, 

instituições e comitês, atuando pautas na garantia de proteção e defesa 

do contribuinte-cidadão, aprovando-se leis que possibilitem o amplo 

acesso a instrumentos da responsabilização civil do Estado pela 

prática de atos discriminatórios e dos quais resultem danos em face da 

concessão de benefícios ilegais.  
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Partindo-se de um breve conhecimento sobre o tema em 

estudo levantamos as seguintes HIPÓTESES: 

a) A dinâmica contemporânea dos mercados levou inúmeros países a 

buscar uma relação de simetria tributária normativa. Em que pese 

os blocos econômicos terem sido concebidos com a mesma 

finalidade, a lógica normativo-tributária não tem sido a mesma 

em face de distintos interesses e disputas cuja ausência de 

neutralidade impede os avanços rumo à integração. No caso 

particular, as distorções existentes na estrutura tributária de Brasil 

inviabilizam os passos à harmonização no MERCOSUL; 

b) Países com estrutura federada como Brasil, que conta com vinte e 

sete Estados, um Distrito federal e 5.570 Municípios, a gestão 

autônoma dos impostos sobre consumo, compartilhada entre os 

entes federativos, enquanto não avança para assegurar a 

uniformidade de suas normas em todo o território dificulta os 

avanços da integração; nos ajustes de fronteira, a existência de um 

regime híbrido de tributação que privilegia a origem e o destino 

configura uma distorção que inviabiliza a integrador no âmbito do 

MERCOSUL; o regime híbrido pode igualmente contribuir para o 

aumento das desigualdades já que privilegia os Estados 

produtores; desde o ponto de vista da racionalidade não se pode 

considerar que Brasil disponha de um sistema tributário em face 

da complexidade de seus tributos que trazem insegurança jurídica.  

c) Com a proposta de unificação dos impostos sobre consumo, o 

Brasil dará um passo significativo no sentido de aproximar seu 

sistema tributário ao dos demais países do MERCOSUL; 
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d) Existe um consenso de que o aumento da guerra fiscal é resultado 

das regras particulares da tributação brasileira e pelo desrespeito 

por parte dos Estados que descumprem a LC nº 24/1975. É 

preciso que sejam instituídos mecanismos de controle 

administrativo e judicial permitindo ao cidadão-contribuinte o 

total acesso à reparação do dano, tomando como base o modelo 

europeu que se mostrou eficaz no combate a esse 

descumprimento. 

e) Enquanto na União Europeia as normas são ditadas para todos os 

Países-membros da Comunidade, em decorrência do processo de 

harmonização das legislações que exigiu, daqueles que 

solicitaram a adesão à UE, que modificassem suas Constituições 

para adequá-las às regras da Comunidade, no MERCOSUL tudo é 

resolvido com base no consenso, o que dá margem à formação de 

sub-blocos de interesses dentro do Bloco, prejudicando, assim, o 

interesse maior de todos, que deveria ser o foco primeiro em um 

processo de integração econômica. 
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RELEVÂNCIA SÓCIOECONÔMICA  

PARA O ESTUDO 

Foram vários os motivos que me levaram a escolher “A 

reforma do ICMS como pressuposto à harmonização do IVA no 

MERCOSUL” como tema dessa tese doutoral.  

Em primeiro lugar, poderia atribuir a curiosidade que nasceu 

em mim, como pesquisadora – e levando em consideração os 

trabalhos realizados junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará 

- de ir um pouco mais além numa perspectiva de conhecer uma 

realidade diferente da nacional, que é a forma como foi estruturado o 

IVA na União Europeia e partindo dessa experiencia, agregar valores 

no âmbito profissional. Apesar do que o ICMS não é um IVA, todavia 

a sua configuração tem uma evidente aproximação com esse imposto 

no que diz respeito à técnica de cobrança e ao desenho das hipóteses 

de incidência. 

Mas na sua essência o ICMS abarca apenas a incidência 

circulatória e de forma bem restrita alguns serviços. A federalização 

dos impostos sobre consumo, a semelhança do IVA argentino, que 

compartilha as receitas entre os entes federativos enquanto não se 

integra as demais legislações – torna dificultoso o avanço desse 

processo e que se dirá de um país com proporções continentais como 

Brasil, que conta com vinte e sete Estados, um Distrito federal e mais 

de cinco mil municípios. Dado esse contexto, a integração pode não 

parecer uma tarefa fácil para os próximos anos.  
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Uma reforma bem estruturada passa a ser decisiva para o 

Brasil que precisa compatibilizar a sua estrutura impositiva sobre o 

consumo com a dos ´demais países signatários do MERCOSUL e por 

uma questão de coerência, até mesmo com relação a outros países com 

quem mantém relações comerciais. Qual seria mesmo o sentido para o 

Brasil dar continuidade a um sistema que não se ajusta estruturalmente 

para permitir a técnica utilizada no IVA na grande maioria dos países? 

Depende igualmente da imagem que o Brasil pretende projetar para o 

mundo em face dos compromissos que assume no âmbito 

internacional, não sendo demais lembrar o Tratado de Assunção, no 

qual se comprometeu a harmonizar a sua legislação.  

O ICMS é o tributo com maior arrecadação no país e 

representa em média 85% das receitas tributárias dos Estados e 

quaisquer modificações no âmbito desse imposto podem repercutir no 

financiamento das políticas públicas. Assim todo tema relacionado à 

reforma tributária merece ser visto com as devidas cautelas, 

especialmente do ponto de vista da arrecadação merecendo atenção a 

realização de estudos para identificar que elementos do sistema 

tributário podem ser utilizados com vistas a neutralizar os efeitos na 

perda de receita, para isso se estabelecendo formas de compensação 

mediante alternância de outros impostos. 

Outro fator que motivou o interesse pelo tema está 

diretamente relacionado à repercussão positiva que a reforma do 

ICMS pode ter em ganhos de competitividade para as empresas 

situadas no país e na diminuição da concorrência desleal com o fim 

dos regimes diferenciados de tributação e as consequências deletérias 

da guerra fiscal, que em nada tem contribuído para promover o 
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aumento de empresas no país, mais servindo como privilegio para 

pagamento de menos impostos e o deslocamento de plantas 

industriais, com ganhos de emprego para uma localidade em 

detrimento de outras e afetando o conjunto da federação.  

E sob a ótica da responsabilidade, o interesse se volta para o 

lançamento de desafios com transcendência para o futuro no que diz 

respeito a concessão de benefícios fiscais ilegais. Por meio de 

pesquisas a comunidade acadêmica poderá elaborar estudos e 

contribuir para que a sociedade, de forma organizada cobre uma firme 

atuação das instituições. Nesse sentido os tribunais superiores 

poderiam atuar como coadjuvantes no processo que visa tutelar e 

resguardar os direitos fundamentais do contribuinte-cidadão para que 

não sejam prejudicados pela prática reiterada e abusos cometidos pelo 

Poder público que descumpre leis que proíbem a concessão de 

benefícios fiscais mediante a reedição de normas cujo conteúdo já foi 

objeto de declaração de inconstitucionalidade. 
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METODOLOGIA 

Como trajeto metodológico que melhor se adéqua à 

concretização dos objetivos propostos, optou-se pela realização de 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, partindo da análise do ICMS 

sob a ótica da harmonização presente no IVA e da reforma tributária 

como instrumento concretizador no redesenho da tributação sobre 

consumo no Brasil. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória e 

explicativa, uma vez que busca uma maior aproximação com o 

problema apresentado e busca identificar que elementos contidos na 

estrutura do ICMS contribui para dificultar a sua proximidade como 

modelo do Imposto sobre Valor Agregado adotado pelos demais 

Estados-partes do MERCOSUL Para tanto, adota o levantamento 

bibliográfico na literatura já produzida por autores que se debruçam 

sobre essa temática encontrada em livros, artigos, publicações e 

pesquisas produzidas por instituições e entidades envolvidas com essa 

realidade, tanto em suportes físicos quanto eletrônicos como a internet 

e na legislação constitucional e tributária atinente à matéria, como 

procedimento de pesquisa. A Metodologia apresentada foi escolhida 

por se apresentar a mais adequada ao objeto pesquisado que possui 

relação direta com as ciências sociais aplicadas. Um estudo 

eminentemente bibliográfico, com base na literatura já produzida por 

autores que se debruçam sobre essa temática, encontrada em livros, 

artigos, publicações e pesquisas produzidas por instituições e 

entidades envolvidas com essa realidade, tanto em suportes físicos 

quanto eletrônicos, como a Internet e na legislação constitucional e 

tributária atinente à matéria.  
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Os resultados obtidos com este estudo estão apresentados na 

sequência, distribuídos em cinco capítulos, cada um dos quais 

responsáveis pelo tratamento de um aspecto relevante da temática. 

Assim, o primeiro capítulo abre uma discussão sobre o tema, 

abordando o fenômeno da globalização e a concepção dos blocos 

econômicos sob a ótica das relações políticas, econômicas e sociais, 

em especial, da União Europeia e do MERCOSUL. Dispõe sobre as 

liberdades ne circulação de bens e serviços e na garantia dos direitos 

fundamentais, o princípio da não-discriminação como desdobramento 

ao princípio da igualdade; a necessidade de proceder a harmonização, 

a coordenação e a colaboração no âmbito das relações tributarias e no 

uso das Diretivas como instrumento de harmonização do Imposto 

sobre o Valor Adicionado -.IVA; os aspectos jurídicos e institucionais 

da União Europeia, em especial, sob a ótica da supranacionalidade. 

Empós serão abordados os aspectos jurídicos e institucionais do 

MERCOSUL, especialmente o processo de incorporação dos tratados 

no âmbito nacional de cada estado-parte, e o propósito de 

harmonização buscado pelo bloco econômico. 

O segundo capítulo apresenta as bases conceituais e 

normativas do Imposto sobre valor adicionado no Brasil via ICMS, 

ressaltando as principais características do imposto, sua evolução 

histórica no contexto das reformas tributárias empreendidas na década 

de 1960-1980. Em seguida, trata do modelo de tributação instituído 

pela Constituição federal brasileira de 1988, pondo em relevo aspectos 

relacionados as competências constitucionais tributarias, autonomia e 

possíveis implicações da reforma em face das cláusulas pétreas; a 

multiplicidade de alíquotas, regimes diferenciados de tributação 
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insertos nas inúmeras legislações infraconstitucionais. Pontua a 

utilização do ICMS como fonte de financiamento dos governos 

subnacionais e o respectivo critério adotado no tocante à repartição de 

receitas; o sistema híbrido de cobrança origem/destino do ICMS como 

obstáculo ao comercio interjurisdicional, estimulando a guerra fiscal 

entre os Estados. 

O terceiro capítulo dá continuidade à temática do ICMS e 

apresenta os principais entraves no sistema tributário, desde o ponto 

de vista constitucional, com as inovações da Carta de 1988, nesse 

sentido, traz considerações acerca da descentralização e sobre a 

rigidez constitucional da Carta Magna de 1988, a fragmentação das 

bases impositivas, a complexidade normativa tributária em 

contraponto à harmonização; violações ao princípio da neutralidade 

em face de disparidades nas alíquotas do ICMS incidente sobre tarifas 

de energia elétrica configurando distorção no espaço do Mercosul e 

agravando a regressividade do imposto; nas operações interestaduais o 

sistema de partilha de receitas do ICMS como fator que contribui para 

agravar as desigualdades regionais; a concessão de incentivos fiscais 

pelos Estados federados com impactos na partilha de receitas entre os 

Municípios e acirramento dos conflitos na federação. E remete o leitor 

para as propostas de reforma tributária que tramitam na Câmara 

federal e Senado, através das PEC de nº 45/2019 e 119/2019, trazendo 

temas relacionados à unificação dos impostos sobre consumo, a 

uniformidade de alíquotas, migração para o destino, guerra fiscal, 

fundos de compensação.  

O quarto capítulo traz como pauta central a harmonização 

tributária no âmbito da União Europeia e do MERCOSUL, dando 
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enfoque ao Imposto sobre Valor Agregado - IVA. Dispõe sobre a livre 

circulação de bens e serviços e o princípio da não discriminação fiscal 

que devem ser características intrínsecas à lógica dos blocos 

econômicos, por isso falar-se em harmonização. Em seguida, são 

abordadas as políticas nacionais de incentivo e a consequente 

coordenação dos instrumentos fiscais com o fito de alcançar os 

objetivos comunitários já abordados em momento oportuno. 

Finalizando o mencionado capítulo, são escritas algumas notas sobre o 

processo de harmonização do IVA na União Europeia e a utilização 

das Diretivas como instrumento de harmonização fiscal. 

O quinto capítulo trata sobre a responsabilização civil do 

Estado-Legislador, ocasião em que parte de uma breve exposição do 

conceito, fundamentos e do regime jurídico da responsabilidade civil. 

Em seguida, trata sobre a responsabilidade civil das unidades 

federadas pela edição de leis concessivas de benefícios fiscais que 

desequilibram o pacto federativo, maculando o princípio da 

solidariedade. 

RESULTADOS E SUA DISCUSSÃO 

Consideramos que a discussão sobre cada uma das hipóteses 

foi desenvolvida no corpo do texto e a partir dos elementos nele 

expostos adentra-se aos temas que perpassam os capítulos sequenciais 

e complementares e cujos resultados se encontram enumerados nas 

CONCLUSÕES e nas CONSIDERAÇÕES FINAIS do presente 

estudo.  
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CAPITULO I. 

 

BLOCOS ECONÔMICOS: A REALIDADE DA NOVA ORDEM 

MUNDIAL 

I.1. Marcos históricos da nova realidade do globalismo 

O fenômeno da mudança no processo histórico da 

humanidade e suas repercussões para o cenário mundial 

contemporâneo1 têm motivado lideranças e estudiosos a formularem 

concepções de ordem sociológica, filosófica e principalmente 

econômica e tributária no sentido da superação dos movimentos 

revolucionários pelo próprio efeito cruzado dos impasses 

tecnológicos, econômicos e socioculturais, no que presenciamos uma 

economia internacional cada vez mais integrada, com uma menor 

quantidade os operadores internacionais e nessa relação de 

interdependência é inegável que o fator fiscal sirva como um dos 

alimentos principais nas manobras políticas levadas a cabo no âmbito 

de distintos Estados.   

No caso das chamadas “economias em Desenvolvimento” - e 

aqui incluindo o Brasil - os níveis de industrialização e urbanização 

alcançaram maior expressão após a Segunda Guerra Mundial, sendo 

 
1 Vide SOUZA SILVA, José de, « A mudança de época e o contexto global 

cambiante: implicações para a mudança institucional em organizações de 

desenvolvimento ». In Mudança Organizacional: Teoria e Gestão. Org. por 

LIMA, Suzana Maria Valle. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2003, p. 

46. 
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provável que nessa empreitada atuaram como pressupostos a 

participação do Estado investido na função de empresário, recorrendo 

num primeiro plano aos setores industriais de base e de infraestrutura, 

fatores que aliados a mão de obra barata e às matérias primas 

facilitaram a atração de investimentos transnacionais, quando durante 

a década de 1970 se opera o milagre na economia, elevando o Brasil a 

posição de 8ª economia mundial.  

No Brasil, o fim do Estado-empresário se operou a partir da 

década de 1980, quando o Estado diminuiu a sua presença em alguns 

setores da economia, permitindo a venda de empresas estatais do setor 

siderúrgico, petroquímico, telecomunicações; flexibilizando o 

monopólio de serviços que até então eram reservados com 

exclusividade ao setor público e que a partir de então passaram a ser 

explorados pela iniciativa privada. Para encorajar a entrada de capital 

no país, os esforços empreendidos pelo Governo de Fernando 

Henrique Cardoso adotando uma política centrada na concessão de 

subsídios e isenção de impostos visando atrair empresas estrangeiras 

na montagem de laboratórios de pesquisa e em novos processos 

produtivos. No entanto a grande maioria delas se estabeleceu no país 

apenas com suas linhas de montagem para abastecer o mercado local 

ou mesmo explorando o extrativismo dos recursos naturais. 2. 

Igualmente, já no final do século XX presenciamos a 

cooptação do Estado soberano, triunfando a globalização sob o mundo 

dos Estados, que ainda assim figura como maior protagonista, 

 
2  Vide FONTAINE, Patrick, « O papel das Empresas Transnacionais no SNI num 

contexto de globalização financeira ». Conferência Internacional LALICS 2013, 

Rio de Janeiro, novembro de 2013, p. 24.  
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conservando papel crucial na mediação de conflitos. Mas quando se 

trata de orientações políticas o Estado desborda de seus limites 

territoriais para atuar, por vezes, como agente de instrumento das 

forças não territoriais regionais e globais do mercado, sendo 

manejados por corporações transnacionais, bancos e mercados 

financeiros. Nessa nova dinâmica foi que se presenciou a deformação 

do Estado como instrumento de desenvolvimento do bem-estar social 

e humano, impulsionado por forças outras numa relação de 

subordinação. A erosão da autonomia do Estado é uma consequência 

da ação de forças não territoriais do capital3. 

O cenário da globalização da economia internacional tem 

propiciado um ambiente voltado para o desenvolvimento da 

concorrência fiscal entre empresas e Estados, este último atuando em 

diferentes frentes para atrair o investimento e dentre as políticas, a 

geração de emprego, com reflexo no poder de compra da população 

ou mesmo pelo simples deslocamento geográfico das empresas. Com 

efeito, essa política reflete na maior frequência das compras e na 

exploração de outras oportunidades decorrentes da atividade 

transnacional, ensejado a necessidade de acordos cooperativos 

internacionais e/ou medidas de harmonização das normas na área 

fiscal para minimizar perdas na arrecadação 

Para VALEJO CHAMORRO as possibilidades oferecidas 

pelos paraísos fiscais têm permitido que aspectos mais negativos dessa 

concorrência alcance níveis preocupantes em termos de perda de 

arrecadação, levando os governos dos países mais desenvolvidos a 

 
3 Vide FALK, Richard, « La globalización depredadora. Una crítica ». Libro Siglo 

Veintiuno de España Editora, Madrid, 2002, p. 237. 
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realizar estudos em maior profundidade sobre a situação atual com 

vistas a subsidiar uma eventual tomada de medidas corretivas4, um 

exemplo é o chamado “Basic EC Anti-Dumping Regulation”, que 

regulamenta as condições em que podem ser aplicadas tarifas 

restritivas quanto aos produtos importados desses países. 

O desenvolvimento do processo de globalização econômica 

gerou um contexto internacional de interação entre as economias e um 

virtual desaparecimento das fronteiras, modificando o cenário em que 

se adotam e desenvolvem as medidas de política econômica e 

tributária. E não faz muito tempo que tanto os poderes públicos quanto 

os agentes econômicos adotavam suas decisões econômicas tendo 

como referência um sistema fechado em suas economias, muito 

embora o que se sabe é que fatores da política internacional são 

determinantes no âmbito das políticas internas de cada Estado.  

A globalização aumentou a concorrência internacional entre 

os agentes econômicos privados, o capital encontrou um entorno 

propício para se mover livremente, tanto pela eliminação dos 

controles, mas também pela disponibilidade de novas tecnologias e 

pelas oportunidades que surgiram nos processos de integração dos 

mercados. Ironicamente, para efeito deste estudo, o caso da União 

Europeia, em seu atual estágio de desenvolvimento, 

comparativamente relacionado ao momento vivenciado pelo 

MERCOSUL, aponta para grandes distorções no paralelo entre as 

 
4  Vide VALLEJO CHAMORRO, José María. « La competencia fiscal perniciosa 

en el seno de la OCDE y la Unión Europea ». Nuevas tendencias en Economía e 

Fiscalidad Internacional. Revista ICE,  n.º. 825, Madrid, 2005 pp. 147 -160. 



CAPITULO I. Blocos Econômicos: a realidade da nova ordem mundial 

63 

“regras do jogo”, sobretudo quanto à coerência e correspondência nos 

seus métodos e estratégias voltados para a perspectiva de integração. 

As mudanças globais contemporâneas têm origem nas 

revoluções mais recentes do final do século XX, com questões 

associadas à dimensão humana, social, tecnológica, econômica, 

geopolítica, dentre outras que se inserem no contexto da perspectiva 

do desenvolvimento e se por um lado a dimensão tecnológica tem 

contribuído para redução dos problemas, no entanto frequentemente 

vem desafiando a sua dimensão técnica no sentido de imprimir a todo 

custo a sua eficiência. Na dimensão econômica, as mudanças operadas 

têm prevalecido em favor das transações comerciais, com seu poder e 

ascendência sobre as relações humanas, sociais, ambientais, 

ecológicas, de tal sorte que a percepção do mundo gira em torno de 

um mercado desprovido de sociedade e do cidadão. 

As pressões exercidas pelo ambiente externo vêm 

influenciando o planejamento dos sistemas tributários dos diferentes 

países e no contexto das organizações, no qual as atividades exercidas 

são igualmente orientadas pelas regras do poder. E nesse sentido 

conforme a conveniência e os valores predominantes dentro das 

organizações essas passam a ser concebidas como verdadeiras arenas 

– um resultado da coalizão de forças que integram os diferentes 

interesses e as distintas capacidades de poder5, quando aqueles com 

 
5 NEIVA, Elaine Rabelo & PAZ, Maria das Graças Torres, « Percepção de 

mudança individual e organizacional: o papel das atitudes, dos valores, do poder 

e da capacidade organizacional ». Revista de Direito Administrativo, vol. 47, São 

Paulo, 2012, p. 24-36. 
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maior influência sempre acabam exercendo seu domínio sobre os 

demais. 

As mudanças determinadas pelo contexto em que as 

organizações estão inseridas exigem estruturas e sistemas 

organizacionais mais flexíveis, forçando adaptações mais rápidas de 

forma a assegurar o cumprimento de sua missão de acordo com os 

novos padrões estabelecidos. No entanto vale destacar que esse 

processo é longo, porque sempre vão existir crenças e ideias que 

podem dificultar a sua construção e nesse momento as lideranças 

jogam o seu papel no sentido de estimular a sua concretização, porém 

sempre atenta que medidas apressadas acabam contribuindo cedendo 

espaço para as frustrações. 

A compreensão da realidade global contemporânea está 

associada à necessidade de se perceber que o capitalismo global está 

penetrando novas esferas da existência humana e à ascensão 

ideológica do mercado. Um exemplo mais impressionante de 

mudanças qualitativas nas relações de poder é o caso do Estado-

Nação, cuja soberania e autonomia estão sendo reduzidas em termos 

quantitativos e qualitativamente alteradas para viabilizar politicamente 

à nova ordem mundial. 

Nesse sentido as políticas e as decisões mais relevantes 

para o futuro das sociedades nacionais não são formuladas nem 

tomadas por autoridades nacionais dentro do seu próprio território 

geográfico. Atualmente estes processos ocorrem nos espaços 

transnacionais e suas consequências passam a ser materializadas 
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em acordos multilaterais e suas regras são implementadas por 

agências multilaterais e organizações internacionais. 

No círculo de poder da nova institucionalidade estão os 

acordos multilaterais como o da União Europeia, o NAFTA, o 

MERCOSUL, a Área de Livre Comércio das Américas – ALCA e as 

organizações supranacionais, como a Organização Mundial do 

Comércio – OMC, o Tribunal Penal Internacional, articulando o 

conjunto de novas regras para o desenvolvimento. Este mesmo 

círculo também constituído por agências multilaterais como o Fundo 

Monetário Internacional - FMI, o Banco Mundial e os bancos 

regionais de desenvolvimento, como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, dentre outras instâncias representativas de 

interesses econômicos locais, regionais, nacionais e globais. É o que 

discorreremos de modo mais específico, para o caso da União 

Europeia e o MERCOSUL no decorrer deste Capítulo. 

I.2. A globalização das relações políticas, econômicas e sociais. 

O conceito de globalização vem sendo amplamente discutido, 

sob diferentes enfoques. Face à sua relevância para este estudo, são 

apresentadas neste tópico algumas referências para a compreensão 

dessa categoria, analisada sob o prisma de seus impactos nas relações 

políticas, econômicas e sociais. Inicia-se, portanto, este debate com 

um questionamento: afinal, em que consiste a globalização? 

Alguns estudiosos associam o início da globalização a um 

passado remoto na história, com repercussões mais evidenciadas a 

partir da expansão do comércio mundial nos séculos XVIII e XIX. 
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SEN6 sugere que a globalização teve um sentido inverso nos fins do 

primeiro milênio e começos do segundo. Defende que parte 

importante dos alicerces da ciência e tecnologia ocidental que hoje 

impulsionam a globalização e a sociedade do conhecimento é derivada 

do Oriente, em especial da China, Índia e dos países árabes. 

Assim compreendendo, a globalização pode ser descrita 

como um processo de internacionalização que consiste em fenômeno 

verificado desde os primórdios da história da humanidade, associado à 

era das navegações, dos grandes descobrimentos e da colonização 

europeia e dos novos continentes, que vem sendo frequentemente 

atualizada a partir da expansão da revolução industrial7. 

Há um consenso de que foi a Primeira Guerra Mundial que 

permitiu o advento da Revolução Socialista na Rússia e a ruína dos 

países europeus, especialmente a Alemanha, pois para se refazerem 

dos escombros da guerra tiveram que contrair dívidas públicas 

gigantescas. 

A grande maioria dos estudos sobre a globalização 

contemporânea converge no entendimento de que a configuração 

internacional do pós-guerra acelerou como nunca os processos de 

 
6 Para o Prêmio Nobel de Economia, AMARTYA SEN, a globalização é um processo 

histórico que ofereceu no passado, abundantes oportunidades e dividendos visíveis e 

o continua fazendo até hoje. Vide também VERGARA, Patrício & HEINRICH, von 

Baer, « Desenvolvimento endógeno: um novo paradigma para a gestão local e 

regional », trad. SOUZA, Myrtes Arrais de. Fortaleza, IADH, 2004, p. 125. 
7 CUERVO, Luis Mauricio y GONZÁLEZ, Josefina, « Industria y ciudades en la 

era de la mundialización. Un enfoque socio espacial », Tercer Mundo, 

Colciencias, CIDER, Bogotá, Colombia, 1998. 
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integração territorial e o fluxo de mercadorias. Para CASTELLS8, a 

globalização é atualmente só uma parte da economia e da sociedade 

mundial. É, entretanto, a fração decisiva que mais impulsiona o 

dinamismo dos mercados e que impõe, cada vez mais, seus códigos 

culturais. A cada o processo de globalização vincula diferentes povos 

e nações ao resto do mundo, numa intrincada e imprevisível rede de 

relações de toda natureza e esse processo não se limita às questões 

econômicas (financeiras e comerciais), mas se expande para questões 

políticas, sociais, tecnológicas e culturais. 

No que se refere à globalização da economia, o Século XIX é 

referência temporal da expansão do comércio mundial em escala mais 

dinâmica. Diferentes fatores determinaram essa expansão, a exemplo 

das primeiras revoluções industriais; a notável redução dos custos do 

transporte e a substituição dos princípios de regulação mercantilista 

pelos da livre empresa (CEPAL, 2002). Outras características do 

período são, também, o surgimento de novas formas de regulação 

estatal, tanto em áreas econômicas (moeda e sistema financeiro) como 

sociais (princípios de amparo dos trabalhadores e segurança social) e, 

sobretudo pela manutenção de grandes restrições ao livre comércio de 

bens (protecionismo).  

 
8 Manuel Castells, sociólogo, defende que a verdadeira empresa global é aquela 

que tem capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real à escala 

planetária. Para que uma empresa seja considerada global, não basta ser 

transnacional ou internacional. Vide CASTELLS, Manuel, « Globalización, 

identidad y estado en América Latina. Temas de desarrollo humano sustentable 

», PNUD/SEGPRESS, Santiago de Chile, 1999. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

68 

A CEPAL9, nos seus postulados relativos ao dinamismo do 

comércio internacional., reforça que entre as duas grandes guerras 

mundiais verificou-se uma interrupção nas relações do livre 

comercio, provocada pela instabilidade política mundial, pela 

desaceleração do crescimento econômico dos países desenvolvidos, 

pela incapacidade para restabelecer o padrão do ouro e, sobretudo, 

o costumeiro uso de medidas protecionistas (controles cambiais e 

de importações) e a ruptura generalizada do sistema de pagamentos 

multilaterais durante a depressão dos anos trinta. Esses fatores 

contribuíram para determinar a formação de normas e a criação de 

organizações internacionais, evidentemente moldadas pela estrutura 

desigual de poder dos diferentes atores que passaram a intervir no 

processo. 

Na literatura analisada percebe-se nas últimas décadas uma 

estreita relação entre comércio internacional, o investimento 

estrangeiro direto e o surgimento dos sistemas internacionais de 

produção integrada. O investimento estrangeiro direto cresceu de 

modo acelerado, aumentando com isso, o peso da produção 

internacional na economia mundial, tendo como um dos fatores 

determinantes a redução do custo dos transportes e a das barreiras ao 

comércio. 

As repercussões mundiais do processo de globalização, no 

entanto, não se limitam aos seus aspectos econômicos entre as 

diferentes nações. Evidencia-se concomitantemente à sua evolução à 

ampliação das disparidades sociais a nível regional, nacional e 

 
9 CEPAL. Globalización y desarrollo. Documento presentado al vigésimo noveno 

período de seciones. Brasília, Brasil, 2002 (mimeo) 
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internacional 10, o que implica por parte dos governos na adoção de 

políticas voltadas para reforçar a produtividade da sociedade e 

melhorar o bem-estar econômico e social. 

O fomento da coesão social exige a redução das disparidades 

que surgem como consequência das desigualdades no acesso às 

oportunidades de emprego e pela injusta distribuição de receitas 

tributárias, refletindo negativamente nos padrões de desenvolvimento 

do país. Sob esse aspecto, a superação das assimetrias sociais vai 

depender, necessariamente, do papel mediador do Estado, que ainda 

continua exercendo forte influência nos padrões de riqueza. 

O desenvolvimento sustentável é um processo gerador de 

riquezas, de bem-estar social e quando se manifesta em igualdade de 

oportunidade para todos – pessoas, setores e regiões – reflete na 

harmonia do próprio Estado, suas cidades e regiões. Quando esse 

desenvolvimento não é harmônico, passa a sacrificar qualquer um 

desses componentes. A federação é um elemento regulador do 

desenvolvimento nacional, devendo cumprir com a sua função 

redistributiva na alocação dos recursos, de modo a assegurar o 

equilíbrio das regiões dentro do território nacional. 

 
10 Em termos gerais, as grandes disparidades inter-regionais de produto por 

habitante já estavam determinadas antes da primeira guerra mundial, mas 

seguiram acentuando-se rapidamente até meados do século XX e continuaram se 

ampliando. A América Latina e o Caribe apresentam, por exemplo, uma das 

maiores taxas de desigualdade na distribuição de renda em todo o mundo com 

destaque para o Brasil. Na sequência, um grupo integrado pela África e a 

segunda geração de países recém industrializados da Ásia Oriental. Os países que 

apresentam maior equidade e ao mesmo tempo, maior nível de ganhos são os 

europeus. Vide VERGARA, Patrício & HEINRICH, von Baer, op. cit., p. 133. 
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Diante da emergência de relações sociais planetarizadas, em 

que o espaço deixa de ser um conceito físico-concreto e dá lugar à 

desterritorialização, também é possível apreender a formatação de um 

novo entorno físico, operando no plano político e cultural. Torna-se 

cada vez mais difícil discernir os limites de cada povo ou mesmo de 

sua cultura, que se veem atravessados pelos novos processos de 

produção, além dos impactos provocados no contexto do Estado-

Nação, que, destituído de suas fronteiras tradicionalmente 

constituídas, luta para manter a integridade das identidades nacionais, 

abaladas que se acham pelo movimento da globalização. 

A eficiência dos processos tecnológicos induz a um maior 

dinamismo nas relações envolvendo produção-consumo e a internet 

faz parte dessa estratégia. Com a mundialização, o dinheiro se desloca 

do solo para frutificar na virtualidade e, enquanto meio de troca, 

reserva de capital, vira um simulacro do valor, despregando-se da 

produção material para os terminais de computadores dos novos atores 

globais. E esse mesmo dinheiro que se virtualiza no cassino global 

retorna à terra como um furacão, devastando países, derrubando 

governos e regimes seculares e as crises financeiras são fortes 

exemplos do admirável mundo novo11. 

Por outro lado, é preciso ressaltar que não dá para ignorar que 

a mundialização acarreta um seccionamento em todas as instâncias de 

atuação do indivíduo, a começar pela destinada ao trabalho. Aqui, a 

 
11 Vide COELHO, Jaime César, « Reforma e mundialização: elementos para a 

análise crítica do discurso dominante », Primeira Jornada Científica do Centro-

Oeste de Economia e Administração, 2001. Campo Grande: UFMS, 2001, v. 1. 

p. 64-65. 
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divisão remonta às origens da civilização, quando o primeiro homem 

se viu apartado da coletividade, com quem e para quem produzia o 

necessário para sobreviver. No feudalismo, foi a vez de os produtores 

se virem separados de seus meios de produção e instrumentos de 

trabalho. Depois, oferta e procura, finanças e economia, poupança e 

investimento, propriedade e força de trabalho são cindidos e passam a 

integrar processos diferenciados. 

No mercado mundial o surto da concorrência capitalista fez 

impulsionar metamorfoses exigindo a reestruturação da produção, 

com tendencias voltadas à “desindustrialização”, pela relocalização do 

investimento. A superprodução é apenas um novo cenário do 

capitalismo tardio em crise, da ‘turbulência’ global que sucede os 

‘anos dourados’ do capitalismo do pós-guerra. O ‘sujeito’ capital vive 

apenas mais um processo de criação (e destruição) de novos mundos. 

Trata-se de uma condição de seu próprio desenvolvimento 12. 

Outro dos impactos dessa vertente da mundialização, talvez o 

mais contundente entre todos, refere-se à ilusão, difundida pelos 

quatro cantos do planeta, de que o dinheiro é a Meca a qual devem se 

render todos os indivíduos, que tudo pode e tudo compra, inclusive as 

consciências, as almas e as relações entre eles. 

Na lógica dessa mundialização os mercados passam a ser 

integrados, as moedas unificadas, comportamentos, padrões culturais e 

de conduta social, dentre outros aspectos, são harmonizados, tudo para 

que o capital possa circular livremente e sem barreiras. Assim, sob o 

 
12 ALVES, Giovanni, « Trabalho e mundialização do capital: a nova degradação do 

trabalho na era da globalização », 2ª. Edição, Londrina: Práxis, 1999, p. 38. 
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ponto de vista social, pode-se dizer que a mundialização vem 

implicando um processo de convergência no comportamento das 

pessoas. 

As relações políticas que antecederam a mundialização eram 

circunscritas aos espaços nacionais, porquanto instâncias de atuação 

territorial limitada, como o governo e os partidos políticos, por 

exemplo. Com o fim dos espaços definidos, o lugar da política deixa 

de ser especificado pelos contornos do Estado e se perde, somando-se 

aos já não poucos dilemas que o mundo contemporâneo precisa 

solucionar. 

A percepção de uma universalidade globalizada encontra-se 

embutida na dinâmica do capital desde a expansão do comercio 

ultramarino, mas foi na indústria que veio estabelecer verdadeiramente 

as suas bases na medida em que fez cada nação do mundo civilizado 

modificar o seu discurso, esgotado nos moldes do tradicionalismo que 

conduziu desde sempre, para aniquilar o conceito de exclusividade, 

abrindo espaço ao intercambio e interdependência entre as nações 13. 

Uma análise dos impactos do processo de globalização 

econômica na vida política e social das diferentes nações requer um 

olhar voltado para a noção espacial por onde a vida humana transita. É 

no espaço territorial onde as relações sociais se reproduzem e nele os 

efeitos da globalização econômica têm se revelado múltiplos e 

 
13 V. MELLO, Alex Fiúza de, « Gramsci, o capital supranacional e o novo teorema 

da política », Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 21, n°. 62, 

2006. 
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profundos, principalmente nos espaços regionais (subnacionais) e 

locais14. 

A complexidade da vida global contemporânea se manifesta 

numa ampla gama de atividades, desde as tarefas mais singelas como 

a montagem de peças em áreas menos industrializadas se 

reproduzindo na convivência com funções tecnológicas mais refinadas 

pelo uso da microeletrônica, da robótica e da cibernética. Para os 

países subdesenvolvidos, ou mesmo em desenvolvimento essa 

realidade concorre para conflitos nas arenas das lutas que se efetivam 

no mundo do trabalho, cujas repercussões vão interferir no cenário 

social e político das nações. As relações de poder envolvidas nesses 

conflitos e as necessidades de equalizar interesses divergentes passam 

a requerer negociações políticas, formulações de novos estatutos 

legais que possam corresponder às necessidades de pactuações e 

consensos. 

Nessas condições, para fazer frente às novas necessidades 

advindas do novo mundo do trabalho, algumas nações passam a 

convocar recursos humanos mais qualificados do mundo, como forma 

de acelerar seus processos de desenvolvimento local. Tal realidade 

levou, por exemplo, “os Estados Unidos a desenhar políticas seletivas 

 
14 “O entorno das regiões, num mundo em crescente globalização, já não é mais o 

país em si e sim o próprio mundo. Um dos componentes mais importantes do 

aumento dessa complexidade é a criação de novas formas de regulação 

econômica e política e do aumento da produtividade... assim, os territórios 

atrasados ou marginalizados do processo de globalização necessitam com 

urgência aumentar grandemente sua produtividade econômica se desejarem 

escapar da fome, da pobreza, da ingovernabilidade e da degradação ambiental”. 

Vide VERGARA & von BAER, 2004, op. citada, p. 138). 
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de imigração na área de computação e ao Japão e outras potências a 

atrair cientistas e engenheiros de alto nível”. 

No que se referem às relações políticas, alguns estudos 

sugerem que a globalização gera tendências ambivalentes, 

principalmente no que se refere à concentração e centralização de 

poder. Por um lado, gera externalidades que implicam uma 

concentração ainda maior das desigualdades e injustiças sociais entre 

as pessoas e, por outro, pode vir a proporcionar a descentralização 

entre os mais diferentes países15 e oportunizar verdadeira 

heterogeneidade de fatores, impulsionando transformações positivas 

na vida dos cidadãos. 

Não se pode, enfim, falar de relações políticas no contexto da 

globalização sem uma visão da governabilidade, considerada sob a 

forma como o setor público, o setor privado e a sociedade civil se 

articulam na dinâmica das transformações internas e externas para 

fazer acontecer em seus espaços o nivelamento entre desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento social. A implementação de reformas 

estruturais voltadas para a redução da pobreza, com políticas voltadas 

para o fortalecimento das capacidades no nível local e regional 

constituiria uma importante condição à governabilidade democrática 

na medida em que sugere um modelo de descentralização orientado 

 
15 Os efeitos da desigualdade também podem se dar em face da escassa articulação 

dos projetos econômicos e sociais e da erosão da legitimidade do Estado 

nacional latino-americano pelo desprestigio de sua democracia representativa. 

Vide VERGARA, Patricio, « ¿Es posible el desarrollo endógeno en territorios 

pobres y socialmente desiguales? », Ciencias Sociales Online, Vol. 1, 

Universidad de Viña del Mar, Chile, 2004.  



CAPITULO I. Blocos Econômicos: a realidade da nova ordem mundial 

75 

pelo princípio da subsidiariedade conferindo legitimidade ao Estado e 

ao governo no exercício desse poder.  

Se a governabilidade não se manifesta em termos de 

responsabilidades compartilhadas entre esses atores (setor público, 

setor privado e sociedade civil) a globalização passa a ameaçar a 

estabilidade entre o desenvolvimento econômico e social de uma 

nação, gerando novas formas de desequilíbrio econômico e 

desigualdades sociais e políticas16. 

Tais considerações convergem para ampliar o debate sobre 

questões mais inerentes à realidade dos países que integram o 

MERCOSUL, com destaque para o caso brasileiro, onde os impactos 

do processo de globalização evidenciam-se pelos extremos das 

desigualdades, sejam de ordem econômica, política ou social, 

construindo vias de êxito para alguns e o fracasso de outros, criando 

guetos ou separações que levam à discriminação, à xenofobia, 

frequentemente à violência, fazendo com que determinados setores da 

população simplesmente não sejam necessários, nem como força de 

trabalho, nem como consumidores (golpeados pela pobreza) nem 

como votantes (já que muitos deles se desarraigaram e assim não 

veem sentido de compromisso). 

 
16 A adoção de economias modernas antes que as sociedades sejam civis e que seus 

políticos sejam democráticos é o foco ideal para a crescente tentação do 

autoritarismo. Enfim, é cada vez mais difícil combinar os três objetivos de uma 

sociedade liberal: a criação da riqueza, a coesão social e a liberdade política 

(DAHRENDORF, 1995, apud VERGARA e von BEAR, 2004, op. cit. p. 67). 
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I.3. Para além das fronteiras nacionais: os blocos econômicos 

redesenhando o mapa-múndi. 

O intento de explicar as transformações geopolíticas imersas 

no processo de globalização da economia sugere um breve resgate 

histórico das questões que provocaram rupturas ou alianças territoriais 

no mundo ocidental. A linha do tempo tomada como marco 

referencial neste estudo remonta a 1871, quando a França foi 

derrotada na Guerra Franco-Prussiana e em que nasceu a Alemanha 

unificada. Instaura-se novo momento para as relações internacionais 

em cujos determinantes acompanhados por outros fatores, culminaram 

em 1914 e 1918 17 com o auto enfraquecimento da Europa na Primeira 

Guerra Mundial 18. 

Nesse mesmo período (1871-1914) acompanhando o forte 

processo de migração internacional de diferentes povos, os 

investimentos no estrangeiro promovidos pela Grã-Bretanha, França, 

Alemanha e Estados Unidos cresceram de modo inusitado. Apesar do 

retorno gradual ao protecionismo, o comércio mundial prosseguiu 

 
17 Nesse período, o Império alemão influenciou o caráter das relações 

internacionais e agiu como potência mundial não satisfeita, gerando medo que 

fez superar as rivalidades entre Inglaterra, França e Rússia que se aliançaram na 

defensiva contra a Alemanha. In DÖPCKE, Wolfgang, « As relações 

internacionais da África », Brasília: IBRI; Funag, 2001, p. 105. 
18 No período entre 1871 e 1914, o entrelaçamento da economia mundial, numa 

única economia global, dominada por relações sociais capitalistas alcançou nova 

qualidade. A mobilidade mais elevada de fatores de produção (trabalho e capital) 

e o aumento do comércio mundial incrementaram relações econômicas entre os 

Estados de modo decisivo. Entre 1871 e 1914, a migração internacional alcançou 

o seu ponto alto, com 40 milhões de pessoas. Não havia qualquer restrição à 

exportação de capitais ou à repartição de lucros. In DÖPCKE, Wolfgang, « As 

relações internacionais da África », op. cit. p. 115. 
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evoluindo anualmente em 3,4% em média entre 1870 e 1914, quando 

explode a Primeira Grande Guerra. 

Contrariando teorias econômicas do imperialismo, as 

colônias então recém-conquistadas desempenharam papel secundário 

no mercado mundial. Sob o ponto de vista da política exterior, retoma-

se o protecionismo, a guerra alfandegária e ao emprego do poder 

político-estatal 19 na defesa e manutenção das esferas de influência 

econômica cujos antagonismos deságuam na Primeira Grande Guerra 

Mundial. O alto grau de integração da economia mundial, nas décadas 

anteriores à Primeira Guerra Mundial, em termos comerciais, de 

investimentos diretos, de fluxos financeiros e de migração, sugere 

fortes semelhanças com o processo atual de globalização. É possível 

interpretar a globalização contemporânea como uma retomada de 

princípios e processos iniciados no final do século XI 

O redesenho geopolítico mundial tem, portanto, noções 

explicativas vinculadas às questões econômicas e políticas que 

determinaram as grandes guerras ao longo do tempo. A retomada das 

conquistas coloniais20 por parte das grandes potências europeias 

(exceto a Áustria-Hungria) foi uma das características mais marcantes 

do período de 1871-1914, quando é deflagrada a Primeira Grande 

Guerra. Até então Rússia e Inglaterra eram as únicas potências 

 
19 KENNEDY, Paul, « Ascensão e queda das grandes potências: Transformação 

econômica e conflito militar de 1500 a 2000 », Rio de Janeiro, Campus, 1989, p. 

356. 
20  CERVO, Amado Luiz, « Hegemonia coletiva e equilíbrio: a construção do 

mundo liberal (1815-1871) ». In SARAIVA, José Flávio Sombra (organizador). 

“Relações internacionais. Dois séculos de história. Entre a preponderância 

europeia e a emergência americano-soviética (1815-1847)”. Brasília, Ed. IBRI, 

2001, p. 114. 
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coloniais de expressão que, em conjunto, dividiam entre si grande 

parte dos 44 milhões de quilômetros quadrados de território colonial. 

Uma pequena parcela desse domínio foi reivindicada por potências 

coloniais de menor parte como a França, os Países-Baixos, a Espanha 

e Portugal.  

Essa onda colonialista do final do século XIX e início do 

século XX são descritos na literatura como o “Novo Imperialismo” 

entre a expansão colonial da Europa durante o mercantilismo e esta 

retomada de atividades coloniais do período. 

Entre a Primeira e a Segundas Grandes Guerras Mundiais 

(1914-1945) os analistas históricos 21 do período, preocupados em 

caracterizá-lo passaram a adotar expressões como “bipolaridade” ou 

Guerra Fria para identificar os fatos mais marcantes da época. 

O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, 

foi resultado da conciliação entre norte-americanos, britânicos e 

franceses e mesmo contando com a participação de 27 nações que se 

haviam coligado contra a Alemanha e seus aliados, trouxe um 

resultado bastante controverso pelos próprios antagonismos político e 

econômico entre seus integrantes. Nesse sentido, seu final foi bastante 

controverso em razão dos interesses e a forma como foi aplicada a 

 
21 Para Eric Hobsbawm o período entre 1914-1945 é considerado como “era da 

catástrofe” HOBSBAWM, Eric, apud CERVO, Antônio Luiz, « A instabilidade 

internacional (1919-1939) ». In: “Relações internacionais: Dois séculos de 

história”, Org. por José Flávio Sombra Saraiva. Brasília, IRRI, 2001, p. 117. 
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punição à Alemanha, eis que trouxe obstáculos ao desenvolvimento da 

própria economia europeia 22. 

A nova ordem internacional promovida pelo Tratado de 

Versalhes sofreu inúmeras críticas. A Europa não entendeu que a sorte 

do mundo não mais poderia girar em torno de suas rivalidades 

internas. Através desse instrumento instaurava-se a primeira tentativa 

de regulamentação de uma sociedade global, onde a ordem de 

Versalhes mostrava-se incoerente e pouco realista pela imposição de 

conceitos europeus ditados pelos vitoriosos da guerra, tendo deixado 

de fora quatro grandes potências: os Estados Unidos, a União 

Soviética, a Alemanha e o Japão. Feriu o nacionalismo e o princípio 

da autodeterminação e, por tudo isso, tornou-se difícil promover a 

estabilidade nas relações internacionais 23. 

 
22 As decisões da Conferência da Paz assinadas com o Tratado de Versalhes 

desfizeram o conceito dos europeus e introduziram uma divisão nova na Europa 

continental, opondo o grupo de países satisfeitos (França, Tchecoslováquia, 

Iugoslávia, Romênia e Polônia) ao dos países descontentes (Alemanha, Áustria, 

Hungria, Bulgária, Turquia e Itália) e acenavam desde logo para a revisão das 

fronteiras, senão mesmo para a demolição do edifício versalhino. V. CERVO, 

Amado Luiz, « Hegemonia coletiva e equilíbrio: a construção do mundo liberal » 

(1815-1871), op. cit., p. 117. Consulte também KEYNES, John Maynard, «As 

Consequências Econômicas da Paz », Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 

2016.  
23 Os acordos de Versalhes levaram em conta interesses econômicos estratégicos e 

territoriais dos vencedores, mas engendraram um mundo confuso e desorientado. 

Subsistiram para a Polônia problemas de fronteira com a Rússia, a Alemanha e a 

Lituânia; para a Tchecoslováquia, com a Romênia; para a Romênia, com a 

Rússia; para a Itália, com a Iugoslávia. Todos esses conflitos despertaram 

paixões e ódios religiosos e nacionais entre as diferentes minorias étnicas da 

Europa. V. CERVO, Amado Luiz, « Hegemonia coletiva e equilíbrio: a 

construção do mundo liberal (1815-1871) », op. cit., p. 118. 
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O declínio europeu e a emergência de novas potências foram 

fenômenos que modificaram, no período entre as guerras, a relação de 

clientela das margens do sistema internacional com o centro: a 

América Latina era forte na Sociedade das Nações, porém, ampliou 

relações políticas, comerciais e econômicas com os Estados Unidos; à 

África negra dava-se pouca importância porque persistia subjugada 

pelas potências coloniais. Por outro lado, a rivalidade europeia 

derramava-se pela área próxima ao Mediterrâneo e Médio Oriente, 

enquanto o Extremo Oriente tornava-se presa do expansionismo 

japonês. 

A Primeira Guerra e a depressão dos anos 1930 prejudicaram 

o comércio exterior da América Latina, porém o redirecionamento de 

suas relações externas não seria determinado exclusivamente de fora. 

Autonomia e tranquilidade, fatores políticos associados à crise, o 

fortalecimento externo de produtos levaram a América Latina a 

introduzir um arsenal de políticas autocentradas que lhe assegurariam 

o maior crescimento econômico entre todas as regiões mundiais entre 

1913 e 1950 24. Mas apesar do desempenho no crescimento 

econômico, o caráter dependente do desenvolvimento da América 

Latina persistia no período, não em razão da natureza das relações 

 
24 Historicamente a América Latina nem sempre tem sido um exportador de 

pessoas para o resto do mundo. Entre a segunda metade do século XIX e a 

primeira metade do século XX vários países da América Latina, especialmente 

Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, Venezuela e México portaram-se como 

verdadeiros irmãos para pessoas provenientes do sul da Europa, sobretudo 

espanhóis e italianos, além daquelas provenientes do leste e do norte desse 

continente. O movimento de pessoas se complementava com os fluxos de capital 

para a região, era capital e trabalho movendo-se de norte ao sul. V. SOLIMANO, 

Andrés, « Migraciones internacionales en América Latina y el Caribe: 

oportunidades, desafíos y dilemas », Foreign Affairs en Español, 2008. 
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capitalistas, mas porque não se criavam grandes empresas, não se 

gerava tecnologia, importavam-se máquinas e equipamentos e 

contraiam-se dívidas irresponsáveis. 

Não é possível desconsiderar, no entanto, que as guerras 

mundiais, tanto a primeira, quanto à segunda, foram guerras europeias 

cujos efeitos acabaram por impactar na ordem mundial afetando 

interesses de outras regiões e interesses de outros povos, além 

daqueles que lhe deram origem na própria Europa. 

A ascensão de Adolf Hitler ao governo alemão de 1933 

significava uma nova concepção de relações internacionais que 

rejeitava a igualdade dos povos e a dos indivíduos, desprezava os 

tratados, voltava-se ao domínio pela força e tinha um plano para este 

fim que incluía o rearmamento, anexação de territórios25 onde 

houvesse alemães e a aquisição de vasto espaço vital para construir a 

grande Alemanha. 

Todos os episódios forjados no entorno das duas grandes 

guerras mundiais vão convergir para a formação de blocos econômicos 

regionais como expressão concreta e manifesta da Nova ordem 

Mundial, caracterizada pela multipolaridade, termo utilizado para 

explicar a existência de diversos centros de poder, dos quais, Estados 

Unidos, Japão e União Europeia conduzida pela Alemanha, são os 

maiores expoentes. 

 
25 O domínio projetado pelo III Reich partiria da Europa Oriental para estender-se 

sobre a Europa Continental e depois sobre o mundo. CERVO, Amado Luiz, op. 

cit., p. 207. 
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A sociedade burguesa caminha, a passos largos, rumo à 

composição de um grande mercado mundial, processo profetizado por 

Marx & Engels em seu Manifesto do Partido Comunista (1848). 

Portanto, há mais de século e meio, e que vem se aprofundando na 

contemporaneidade, no que os autores discriminam como sendo uma 

tendência manifesta do capital “criar um mundo a sua imagem e 

semelhança”26. 

Assim, o poderoso capitalismo absolutista se infiltra em todos 

os espaços, domina e submete sociedades de todo o planeta, 

subvertendo-lhes a ordem e impondo-lhes suas regras e interesses 

como dogmas a serem introduzidos e reproduzidos em larga escala, 

obrigando-as a funcionar nos moldes burgueses de civilização e 

produção. 

Na Alemanha a Constituição da República de Weimar seria 

um passo primordial para a consolidação de um regime político em 

que a figura do presidente da República assumiria importância e peso, 

todavia em parte corresponderia a uma das causas de seu futuro 

fracasso. Os efeitos econômicos produzidos pela crise financeira de 

1929 aliados as duras condições de paz fez ecoar mais alto a promessa 

de instauração de uma nova ordem com o que acenaram os 

governantes as suas populações. O conflito armado, último dentre eles, 

era a única forma de conseguir realizá-la, mobilizando-as em torno da 

Segunda Guerra Mundial. 

Esse evento consolidou uma aliança já estabelecida entre os 

países aliados do lado ocidental e funcionou como um instrumento 

 
26 MARX apud ALVES, op. cit., p. 160. 



CAPITULO I. Blocos Econômicos: a realidade da nova ordem mundial 

83 

para a reorganização das relações internacionais, favorecendo, ao 

mesmo tempo, o surgimento de uma imensa rede de instituições 

internacionais, cujo intuito primeiro era servir aos propósitos do 

capitalismo, de controlar, governar e administrar indivíduos e suas 

relações, segundo as regras de livre mercado e de livre acumulação 

que o caracterizam. 

A fundação de instituições políticas e financeiras 

internacionais, dentre elas, a Organização das Nações Unidas - ONU, 

e os diversos organismos, o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional, acompanhadas do acordo monetário de Bretton Woods 

destinava-se a impedir que se repetissem no futuro os surtos de 

nacionalismo econômico, evitando assim a precipitação de confrontos 

armados27. 

Com efeito, percebe-se que houve toda uma preparação para 

a instituição do que se convencionou denominar de uma nova ordem 

mundial, em contraponto à ordem mundial até então solidamente 

vigente, ou que se acreditava que fosse, assentada na eterna oposição 

entre socialismo e capitalismo. 

Forjou-se essa nova ordem no bojo do discurso dominante 

das instituições transnacionais, como o Fundo Monetário Internacional 

– FMI ou o Banco Mundial, entoado sob a forma de um verdadeiro 

mantra de A Grande Promessa de Progresso ilimitado28, de FROMM, 

justificando as crises por que passavam várias economias como sendo 

 
27 BERNARDO, João, « Transnacionalização do capital e fragmentação dos 

trabalhadores: ainda há lugar para os sindicatos?», São Paulo: Boitempo, 2000, 

p. 36. 
28 Cf. FROMM, Erich, « Ter ou Ser?», 4ª edição, Rio de Janeiro, Guanabara, 1987. 
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derivadas “[...] da incompatibilidade entre instituições atrasadas e as 

necessidades da nova era”, e conclamando nações a se render às 

solicitações de “[...] mais liberdade! Liberdade maior para os capitais, 

internacionalização dos sistemas financeiros locais e reformas 

institucionais capazes de reconduzir estas nações aos trilhos do 

cassino global”29. 

Na construção da história da realidade globalizada da 

contemporaneidade, alguns fatos são de extrema relevância para a 

apreensão do contexto em que se materializou, embora se deva 

mencionar que, por não se tratar do escopo desta investigação, não se 

pretende descer a detalhes maiores do que os indispensáveis a sua 

apresentação. Como se trata da abordagem de fatos históricos, estes 

foram reproduzidos por vários autores e por conseguinte, apresentam 

enfoques diferenciados, trazendo-se à colação tão somente as 

apreensões desses fatos a partir da leitura de alguns dentre os muitos 

cientistas que se debruçam sobre a temática. 

Nesse sentido, logo após o fim da Segunda grande Guerra, os 

Estados Unidos se arvoraram no papel de reconstrutores da Europa 

Ocidental, que havia sido arrasada pelo conflito, para o que instituíram 

o Plano Marshall, um programa por meio do qual uma fábula de 

recursos foi canalizada para esse fim. 

No esteio da internacionalização da economia, vivenciada, de 

forma mais acelerada, por esses países beneficiados pela generosa (e 

não desprovida de interesse) ajuda Norte-Americana, a União 

 
29 COELHO, Jaime César, « Reforma e mundialização: elementos para a análise 

crítica do discurso dominante ». In: “Primeira Jornada Científica do Centro-

Oeste de Economia e Administração”, Campo Grande, 2001. 
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Soviética, por outro lado, viveu os dissabores do bloqueio econômico 

denominado “Cortina de Ferro”, somente vencido por ocasião do fim 

da Guerra Fria, quando em 1989 ocorreu a queda do Muro de Berlim, 

e a desintegração do bloco soviético, no quadro das transformações 

ocorridas no leste europeu, momento que se estabelece como marco 

da Nova Ordem Mundial já referenciada. 

O processo de globalização possui uma data diferente de 

nascimento, favoreceu a escalada pela hegemonia empreendida pelos 

Estados Unidos a partir do pós-guerra, e que ganhou novo alento com 

o fim da Guerra Fria, de tal forma, que se convencionou associá-lo, na 

prática, a um processo de americanização do mundo, nutrido por 

sentimentos de aspiração pela hegemonia econômica e política, 

materializados pelo seu imperialismo. 

Não obstante, o dinamismo com que vem se operando, nos 

últimos anos, o crescimento da economia chinesa não deixa de 

representar uma ameaça à liderança norte americana na economia 

global. Enquanto os Estados Unidos e a União Europeia mergulham 

numa crise sem precedentes, os papéis se invertem para aquela 

economia e igualmente para alguns países latino-americanos, que 

também poderão continuar crescendo nos próximos anos. Na balança 

de pesos e contrapesos30, as relações comerciais entre esses países se 

intensificam e, se por um lado a América Latina se vê beneficiada pela 

 
30 O fenômeno China, o gigante, que não deixa de ser uma ameaça a indústria 

nacional por sua alta produtividade. Apontada como o único país com potencial 

para se tornar um polo alternativo aos Estados Unidos até 2050, o rápido 

crescimento de sua produtividade fará dela uma formidável concorrente para os 

manufaturados latino-americanos. V. OLIVEIRA, Amaury Porto, apud 

TACHINARD, Ma. Helena, « Desafios do Desenvolvimento ». Em  

http://desafios.ipea.gov.br/ , acesso em 22 de fevereiro de 2016. 

http://desafios.ipea.gov.br/
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ampliação da demanda de seus produtos primários, a China se torna 

provedora de produtos, mas com alto valor agregado. 

Sem a pretensão de situar o processo de globalização no 

tempo e no espaço, assume-se como marco introdutório desse 

fenômeno, cria do progresso e de sua planetarização, as navegações 

comerciais ultramarinas e a consequente Revolução Comercial. No 

decorrer de sua existência, se fortalece com o advento da Revolução 

Industrial e praticamente se consolida com a atual globalização 

tecnológica, quando o planeta passa a ser uma verdadeira aldeia 

global. O Mapa 1, a seguir, é destaque geográfico do desenho da nova 

ordem multipolar. 

Mapa 1: Nova Ordem Mundial 

 

Fonte: TANNENBAUM, Ken 2014. 

A multipolaridade era uma realidade mundial nos tempos em 

que precederam a Segunda grande guerra, mas logo no início do 
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século XX, especialmente no período pós-guerra foi substituída pela 

bipolaridade entre Estados Unidos capitalista e União Soviética pós-

guerra. Se bem na atualidade esse modelo se foi por terra e apesar do 

poderio bélico dos Estados Unidos, consoante a Nova Ordem Mundial 

mais prevalece o critério econômico, onde as nações mais 

desenvolvidas concentram-se no Norte e as subdesenvolvidas e/ou 

emergentes no Sul.  

Àquela época o Estado-Nacional detinha a supremacia 

hegemônica no cenário internacional e o militarismo, juntamente com 

a economia, eram os eixos de sustentação das nações. Os conflitos que 

dividiam esses Estados eram da ordem da força, só se “resolviam” 

pelas armas, o que levou o mundo a dois embates de proporções 

catastróficas, e a sua população a viver em pânico, a cada nova 

sugestão de conflito, porquanto o poderio bélico sobre o qual se 

assentavam principalmente o dos Estados Unidos e o da União 

Soviética era suficiente para mandar o mundo inteiro pelos ares em 

pouco tempo. 

Os novos critérios estabelecidos para a mensuração do poder 

de uma nação, nesta nova ordem mundializada, tornando-a 

merecedora do status de potência que lhe é atribuído, ao contrário do 

militarismo, que fazia as suas vezes no sistema bipolar de organização 

mundial do final do século XX, dizem respeito à capacidade 

econômica e respectiva disponibilidade de capitais, às conquistas 

tecnológicas e ao nível de produtividade, à qualificação da mão-de-

obra e à competitividade, encontrada em cada uma delas. 
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O enfraquecimento dos Estados Nacionais e o consequente 

fortalecimento dos organismos internacionais – Organização das 

Nações Unidas – ONU, Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional – FMI – e das 

empresas multinacionais provocou o deslocamento do foco do poder 

do arsenal militarista para a economia, resultando na improbabilidade 

de um novo encontro de forças em um terceiro conflito mundial, por 

força da natureza cooperativista e interdependente que identifica os 

Estados, no capitalismo tardio, em que os blocos regionais ocupam o 

lugar das disputas pela hegemonia mundial de outrora31. 

Dessa forma, capitaneada pelos Estados Unidos, ainda a 

maior de todas as potências mundiais, que divide a sua liderança com 

os parceiros que a ela se aliam e com ela competem, essa Nova Ordem 

representa um rearranjo na configuração internacional, nos aspectos 

político, geográfico e econômico. 

A larga trajetória bipolar sucedeu a hegemonia de 

superpotências, tornando-se transitória em função de debilidades e 

provocada por diversos fatores, entre eles o surgimento de novas 

potências e a densidade das relações de interdependência. Nesse 

sentido, SANAHUJA PERALES chama atenção para os traços 

característicos da unipolaridade dos Estados Unidos da América, 

afirmando que residem tão-somente na sua capacidade militar, 

desfrutando, nesse aspecto,  de uma clara primazia. É bem verdade 

que a atual fase de transição que o mundo atravessa guarda ainda 

 
31 MONTOYA, Jesús Moneo, « Introducción a una prospectiva multipolar ». In: 

“Análisis prospectivo de las opciones de multipolaridad”, Ministerio de Defensa, 

2012, p. 13.  
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características do velho sistema de Estados, mas também emerge um 

sistema multicêntrico, muito embora, todavia, caracterizado por serias 

carências de governança global. O mundo carece de instituições e 

regras representativas, legitimas e eficazes para definir as regras do 

jogo, mas a reforma do sistema multilateral não parece fazer parte da 

agenda de coalisão dos governos32. 

Essa associação de países, voltada para a formação de 

alianças em prol de relações econômicas mais favoráveis aos 

associados, remonta ao início da segunda metade do século XX, 

quando surgiu a Comunidade Econômica Europeia – CEE ou Mercado 

Comum Europeu – MCE, atual União Europeia – UE, primeiro bloco 

econômico de que se tem notícia. 

Em seu processo formador, o que se via eram países 

devastados, fragmentados, pelos horrores da guerra, que ouviram, da 

boca do então Primeiro-Ministro britânico Winston Churchill, que 

deveriam, munidos de fé e de confiança, entregar-se ao mister de criar 

um “Estados Unidos da Europa”, no que foram substancialmente 

incentivados, como já referenciado, pelos dólares abundantes do 

recém-instituído Plano Marshall 33. 

 
32 SANAHUJA PERALES, José Antonio, « ¿Un mundo unipolar, multipolar o 

apolar? El poder estructural y las transformaciones de la sociedad internacional 

contemporánea ». In “Curso de Derecho Internacional de GASTEIZKO”, 

Vitoria, Bilbao, 2007, p. 383. 
33 OCAÑA, Juan Carlos, « La Historia de la Unión Europea y la Ciudadanía 

Europea ». In: Jornadas de Intercambio e Experiências, Disponível em: 

<http://www.historiasiglo20.org/ europa/antecedent>.Acesso em 25 de abril de 

2019. 

http://www.historiasiglo20.org/
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Os Estados Unidos, seguindo a visão liberal de seus 

governantes passam, então, a disseminar essa ideia de reestruturação 

do mundo, sendo definido pela Conferência de Bretton Woods o 

sistema de gerenciamento econômico internacional, que em 1944 

estabeleceu regras para as relações comerciais e financeiras entre os 

países mais industrializados do mundo. Assim, com o fim da guerra 

foram criados organismos internacionais como a Organização das 

Nações Unidas – ONU, o Fundo Monetário Internacional – FMI, o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, o 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT todos no marco de 

um sistema com capacidade para regular as relações econômicas e 

políticas internacionais. 

A visão propagada pelos norte-americanos, assentada na ação 

dos organismos internacionais, justificava que esse seria o único meio 

capaz de garantir a paz mundial, a estabilidade monetária 

internacional e a ampla abertura do comercio. O estabelecimento de 

um espaço comercial único no planeta, por meio das propostas 

inscritas na Carta de Havana de 1947 e que deram origem ao GATT, 

impôs mais tarde maior dinamismo ao sistema multilateral de 

comércio, pondo fim ao modelo de bilateralismo que subsistiu até o 

fim da Segunda Grande Guerra, sendo substituído quase cinquenta 

anos depois pela Organização Mundial do Comércio – OMC. 

A reestruturação política e econômica operada pelo 

surgimento dos organismos internacionais e que formaram o tripé do 

desenvolvimento global, permitiu uma progressiva liberalização do 

comércio proporcionada pelas rodadas de negociação no âmbito do 

GATT, acompanhada dos acordos regionais, sendo o primeiro deles o 
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Tratado de Roma, firmado em 25 de março de 1957, que resultou na 

criação da Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade 

Europeia da Energia Atômica (CEEA ou Euratom). Era o segundo 

passo para a concretização de uma Europa supranacional34. 

Já nas décadas de oitenta e noventa, conforme esclarece 

MANUEL CASTELLS, a evolução do comércio internacional esteve 

fortemente influenciada por duas tendências: a globalização e a 

regionalização, que no entendimento desse sociólogo, são bem 

contraditórias. Se por um lado existe a liberação cada vez maior do 

comércio, por outro se leva a cabo uma série de projetos 

governamentais para a criação dos blocos de comércio35. 

Com efeito, o expressivo aumento do comércio encontra-se 

intimamente associado à queda das barreiras tarifárias entre os países, 

sendo determinante para esse fato a participação direta do GATT e, 

mais recentemente, da Organização Mundial do Comércio - OMC36. 

Essa organização apoiada nos princípios básicos da não-

 
34 O primeiro havia sido concluído em 1952, com a Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço – CECA, envolvendo os mesmos protagonistas. Sobre a 

reestruturação política e econômica da União Europeia, consulte ARQUIMIMO 

DE CARVALHO, Leonardo « Os processos de integração econômica regional 

da União Europeia e do MERCOSUL: breve abordagem histórico-evolutiva », 

vol. 5-6, Scientia Iuris, Londrina, 2002, pp. 68-71. 
35 CASTELLS, Manuel, « A era da informação, economia, sociedade e cultura: a 

sociedade em rede ». Traduzido por Roneide Venâncio, São Paulo, Paz e Terra, 

2003, p. 152. 
36 O avanço ocorrido nas práticas do livre comércio possibilitaram entre a primeira 

rodada de negociações sob a tutela do GATT (Genebra, 1947) e a rodada de 

Tóquio (1979), que as tarifas dos EUA declinassem quase 92%. Ao se iniciar a 

rodada do Uruguai (1987), a média das tarifas dos EUA era 4,9%, as da 

Comunidade Europeia, 6,0%, e a do Japão, 5,4%. Nesse sentido, v. MELO, 

Jaime de y PANAGARIYA, Arvind, « New dimensions in regional integration », 

Cambridge University Press, 1996. 
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discriminação, reciprocidade e transparência desempenhou um papel 

fundamental nesse sentido. 

Não obstante, apesar da queda significativa dessas barreiras 

surgiram novas formas de protecionismo, baseadas em barreiras não-

tarifárias, contrastando com velhas práticas, baseada no sistema de 

tarifas alfandegárias e cotas de importações. Esse novo cenário impôs 

a adoção de novas posturas por parte dos países, que retomaram os 

acordos bilaterais ou grupais, indo de encontro à política liberalizante 

do GATT. Nesses acordos um pequeno grupo de países adota um 

procedimento de comércio comum entre si, mas diferenciado em 

relação ao resto do mundo. Ou seja, dentro do bloco, temos uma 

situação de livre comércio e ao mesmo tempo, uma discriminação 

com o resto do mundo37. 

A história, portanto, dos blocos econômicos, dos quais a União 

Europeia é pioneira, é a história do processo integrativo que se 

desenvolve, contínua e progressivamente, entre Estados, e consiste, 

basicamente, na superação de todas as barreiras que interferem entre eles, 

buscando o seu ápice: o momento em que se verificará o estabelecimento 

de uma política e uma moeda comum a todos os integrantes. 

Essa tendência, aparentemente irreversível, também tem sido 

considerada geradora de crescimento econômico para outros países, 

unidos na forma de organizações, relacionados a seguir e passíveis de 

visualização na Figura 2: Associação Latino-Americana de Integração – 

 
37 A união alfandegária não pode ser descrita sob a ótica universal, como uma 

situação de livre comércio, pois ainda que essa liberdade exista dentro do bloco, 

não deixa de ser uma discriminação com o resto do mundo. Cf. WANN, Denis, « 

The economics of the common market », 6ª. edição, London, Penguin Books, 

1988. 
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ALADI; a Área de Livre Comércio das Américas – ALCA; Acordo 

Comercial sobre Relações Econômicas entre Austrália e Nova Zelândia 

– ANZCERTA; Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – APEC; 

Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN; Comunidade 

Andina das Nações, Grupo Andino ou Pacto Andino – CAN; Mercado 

Comum e Comunidade do Caribe – CARICOM; Comunidade dos 

Estados Independentes – CEI; Associação Europeia de Livre Comércio 

– AELC OU European Free Trade Association – EFTA; Mercado 

Comum Centro-Americano – MCCA; Mercado Comum do Sul – 

MERCOSUL; Tratado Norte-Americano de Livre Comércio – NAFTA; 

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral – SADC; 

União Européia – UE. Contudo, o bloco de maior relevância é, sem 

dúvida, a União Europeia, pelo seu estágio de desenvolvimento e 

aprofundamento no processo de integração. 

Mapa 2: Blocos Econômicos 

 
Fonte: Brasil, 2007a. 
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Historicamente, é possível observar que o processo de 

integração não ocorre por acaso, mas está vinculado a exigências 

fundadas em bases políticas, jurídicas, sociais e culturais. Assim 

compreendendo, a abordagem deste tema que se dá nos subitens que 

se seguem, procura possibilitar ao leitor uma compreensão dos 

determinantes históricos desse processo para em seguida situá-los, 

primeiro no caso da União Europeia e em seguida do MERCOSUL. 

I.4. As experiências de integração na União Europeia e no 

MERCOSUL 

O enfoque a ser considerado nesse tópico refere-se ao 

processo de integração que se encontra relacionado à evolução da 

globalização da economia, cujas consequências convergem pra seu 

surgimento, impulsionando países que gradativamente foram se 

integrando aos blocos econômicos regionais por todo o mundo, a 

exemplo do que se verifica com a União Europeia e o MERCOSUL, 

dentre outras experiências. 

Mas o que é integração? BALASSA define a integração 

como um conjunto de medidas cujo objetivo é abolir a discriminação 

entre duas ou mais nações. Sob o aspecto econômico propõe definir a 

integração econômica como um processo e uma situação das 

atividades econômicas. Enquanto processo encontra-se acompanhada 

de medidas que visam abolir a discriminação entre unidades 

econômicas pertencentes a diferentes Estados. Como uma situação de 
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negócios, a integração se caracteriza pela ausência de várias formas de 

discriminação entre economias nacionais38. 

A cada dia se torna mais explícita a existência de projetos 

regionais com propósitos de integração econômica: União Europeia, 

MERCOSUL, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, 

dentre outros já mencionados anteriormente. A OMC reconhece que 

as alianças regionais e a maior integração econômica podem 

beneficiar os Estados, mas também reconhece que em determinadas 

circunstâncias, os acordos podem prejudicar os interesses comerciais 

de outros países39. 

Cada processo de integração possui uma dinâmica própria, 

cuja cronologia está marcada pelos compromissos de liberalização do 

comércio contidos nos acordos de última geração que se veem 

reforçados por outros fatos. Os resultados alcançados por esses 

diferentes processos constituem um capital obtido com muito esforço, 

cuja defesa e aperfeiçoamento se convertem em um objetivo comum 

 
38 BALASSA, Bela, « Teoría de la integración económica », México, Uthea, 1980, 

p.2 
39 A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial lhe garantiu uma 

participação, ainda que periférica, na reconstrução da economia mundial. Esse 

país participou das negociações da fracassada Carta de Havana (1947), sendo 

também membro-fundador do GATT. Embora com pouco tempo de construção 

do GATT, na década de 50 já havia uma percepção por parte dos países 

subdesenvolvidos da América Latina de que no âmbito dessa organização as 

concessões sempre se operavam em favor dos países desenvolvidos, além do que 

as negociações envolvendo acordos mais significativos e de maior importância 

se efetivavam exclusivamente entre as nações mais ricas. V. ABREU, Marcelo de 

Paiva,« O Brasil e o GATT, 1947-1990.». In: “Sessenta anos de política externa 

brasileira 1930-1990”, Coord. por ALBUQUERQUE, José Augusto Guilhon, 

Vol. II Cultura Editores Associados, São Paulo, 1996. O GATT – atual OMC 

conseguiu congregar no período de 1947 até 1994 mais de 140 membros, 

representando hoje mais de 97% do comércio mundial. 
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cada vez mais importante para os Estados envolvidos e que pode 

facilitar a sua inserção em processos mais amplos, no âmbito do seu 

hemisfério ou mesmo mundialmente, incrementando o seu poder de 

negociação 40. 

Nas considerações formuladas por SCHAPOSNIK41 os 

agrupamentos na forma de blocos econômicos não é outra coisa senão 

o processo de unificação de uma sociedade que trata de transformar ou 

adequar seu sistema econômico, político e cultural para fazer frente às 

novas necessidades sociais. A integração tem diversos aspectos. Por 

um lado unificar uma sociedade é antes de tudo suprimir ou atenuar os 

antagonismos que a dividem, por fim as lutas que atual ou 

potencialmente a afetam ou a destroem, restando-lhe possibilidades de 

crescimento. Porém integrar uma sociedade não consiste só em 

suprimir os antagonismos que afetam, mas também desenvolver as 

solidariedades que a unem. 

Mas apesar dos antagonismos gerados por conta dos blocos 

comerciais e o regime multilateral de comércio na percepção de 

PRAZERES resulta difícil estabelecer a dissociação entre ambos, 

porque eles interagem e se complementam. Se por um lado da cláusula 

da nação mais favorecida tutela o princípio da não discriminação entre 

seus membros, através dos acordos regionais é possível que sejam 

alcançados objetivos mais amplos que não seriam atendidos 

 
40 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos., « Los modelos de integración en América 

Latina y el Caribe y el Derecho Internacional Privado »”, Íbero América ante los 

procesos de integración. Actas de las XVIII Jornadas Profesores de Derecho 

Internacional y Relaciones Internacionales, BOE, Madrid, 2000, p. 151. 
41 SCHAPOSNIK, Eduardo Carlos, « As teorias da integração e do MERCOSUL: 

estratégias », Universidade de Santa Catarina, Florianópolis, 1997, p. 190. 
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unicamente através do sistema multilateral do comércio, onde aquele 

atua numa frente mais ampla, centrado em interesses políticos, como o 

da paz e a segurança numa determinada região, permitindo o 

aprofundamento da cooperação no campo das políticas 

macroeconômicas 42. 

Qualquer fenômeno da integração repercute substancialmente 

nas regras de direito interno pela tendencia de unificação das normas 

que regulamentam o setor produtivo, porque as divergências nos 

sistemas impositivos afetam o tráfego interno das pessoas e bens, o 

que justifica a necessidade de todos os integrantes que aderiram a esse 

processo procedam o nivelamento das regras quanto à eliminação de 

barreiras e ao estabelecimento de uma política comercial comum. Isso 

induz a necessidade de se proceder a harmonização da legislação, 

elemento imprescindível nas últimas etapas do processo e as 

mudanças que se operam tem repercussões no âmbito do direito 

privado, afetando igualmente o patrimônio das pessoas.  

 No continente latino-americano a ideia de integração é tão 

antiga quanto à própria história de independência de suas colônias. No 

estudo que se segue se pretende demonstrar as raízes mais remotas 

 
42 Mas ao mesmo tempo em que o sistema internacional se universaliza por força 

das obras centrípetas da globalização, em função dos particularismos nos acordos 

regionais de integração aqui representados pelos regimes cooperativos 

específicos nos mais diversos campos e as múltiplas redes de preferências que 

atualmente permeiam os acordos regionais a tendência é que a cláusula da nação 

mais favorecida não mais passe a constituir como uma regra nas relações 

comerciais, dificultando os trabalhos da OMC no sentido de exercer um efetivo 

controle multilateral dos acordos regionais de comércio. V. PRAZERES, Tatiana 

Lacerda, « A OMC e os blocos regionais », São Paulo, Aduaneiras, 2008, p. 397. 
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desse processo e as iniciativas empreendidas nesse continente e que 

mais tarde culminaram com a instituição do MERCOSUL. 

A história social e política desse continente apresenta clara 

manifestação de vocação integradora, mas diferentemente do Velho 

Continente a América Latina apresenta algumas características bem 

distintas entre seus Estados, incluindo desde o espaço econômico até o 

geopolítico. Isso talvez em função da sua própria história, afinal, 

foram mais de três séculos de colonização pelos países ibéricos. O 

continente teve sua origem no Tratado de Tordesilhas (1494), firmado 

na povoação castelhana de Tordesilhas pelos Reis Católicos da 

Espanha e o Reino de Portugal. 

Esse tratado tinha como principal objetivo estabelecer a 

delimitação das terras já descobertas e as terras por descobrir por parte 

de ambas as Coroas e que se situassem fora do território europeu. 

DIAS nos conta que de acordo com o Tratado as terras situadas até 

370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde pertenceriam a Portugal e as 

terras a oeste da linha do meridiano pertenceriam ao reino de Espanha. 

A história também nos narra que mesmo após 250 anos de descoberta 

do novo continente, os brasileiros continuaram avançando para o 

interior, desrespeitando a linha de Tordesilhas e assim as terras que 

supostamente seriam de Espanha foram habitadas por brasileiros, fato 

que ensejou durante o período colonial disputas e rivalidades entre 

Portugal e Espanha e posteriormente, durante o império, entre Brasil e 

Argentina 43. 

 
43 DIAS, Carlos Malheiro & VASCONCELOS, Ernesto Júlio de Castro e « 

História da Colonização Portuguesa no Brasil: a Idade média brasileira (1521-
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No período da colonização do espaço latino-americano, o 

sistema político, administrativo e comercial imposto às colônias era 

extremamente centralizado, o que possibilitava uma grande 

independência por parte das colônias em relação aos seus vizinhos e 

ao mesmo tempo uma grande dependência em relação as suas 

metrópoles. A estrita dependência colonial, a exploração intensiva de 

recursos minerais para serem exportados na sua forma bruta, as 

dificuldades geográficas, o excessivo patrimonialismo, dentre outros 

aspectos, possibilitaram condições para o desenvolvimento na 

periferia da América do Sul, onde a maioria das capitais foi construída 

levando em conta os interesses da metrópole mais que o 

desenvolvimento da própria colônia44. Alguns estudiosos identificam 

na conjugação desses fatores a origem da persistente alienação 

ideológica, econômica e cultural em que viveu a América Latina e que 

evidentemente, acabou interferindo na sua capacidade para formular 

modelos políticos autônomos. 

A idéia de unidade nas colônias espanholas da América vêm 

da época das lutas pela independência, onde o ideal pan-americanista 

de Simon Bolívar fez reunir no Congresso do Panamána (1826), 

representantes do México, Peru, Grã-Colômbia, das Províncias Unidas 

de Centro-América e Estados Unidos visando concretizar o ideal de 

uma unidade política entre os os povos hispano-americanos. A 

proposta contemplava os seguintes princípios: arbitragem, conciliação, 

integridade territorial, sistema de garantias, paz durável e organização 

 
1580)», Edição Monumental Comemorativa do Primeiro Centenário da 

Independência do Brasil, Porto, Litografia Nacional, 1924, p. 312-313. 
44 PIZZOLO, Calógero, « Globalización e Integración: ensayo de una teoría 

general», Buenos Aires, Ediar, 2002, p. 276. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

100 

federal. Bolívar pretendia reunir as nações hispano-americanas em 

uma liga de caráter supranacional em que os Estados-membros 

depositassem as faculdades políticas, militares, econômicas e legais. 

Contudo, o ideal pan-americanista de Simon Bolívar, foi 

refutado por três importantes nações da época: o Brasil, os Estados 

Unidos e a Inglaterra. O recém-formado império brasileiro não tinha 

interesse em apoiar os ideais liberais e republicanos porque ao mesmo 

tempo tinha interesse em pôr fim à escravidão no país e esse ideal ia 

de encontro aos interesses do poder central e do latifúndio brasileiro. 

O maior obstáculo ao ideal de integração regional sempre 

esteve e ainda hoje se encontra representado nos problemas limítrofes 

entre os Estados latino-americanos, sendo esse o resultado do trabalho 

levado a efeito por intelectuais dos países da região durante o século 

XIX, que incluía consagrados juristas, militares, diplomáticos. As 

disputas internas têm estimulado também, sentimentos patrióticos de 

agressividade – o que vem ocorrendo reciprocamente. Essa 

persistência é que tem freado muitas tentativas de integração e 

unidade. 

Os movimentos de integração no continente latino-americano 

também adquiriram maior impulso na década de sessenta, mas suas 

origens remontam à CEPAL (1956), que com base no postulado da 

integração, argumentava que essa era a via mais adequada para a 

solução dos problemas econômicos desses países. Desse modo, com a 

criação da Associação-Latino-americana de Livre Comércio - ALALC 

(1960) restou instituído o sistema de preferências comerciais entre os 

países latino-americanos, partindo-se da premissa de que ele poderia 
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contribuir para reforçar a inserção da América Latina no contexto das 

relações comerciais internacionais. Partindo daí os esforços de 

integração ganharam ritmo e gradualidade, embora que de modo lento. 

Na opinião de FERNÁNDEZ ROZAS as condições de 

estabilidade política e econômica dos países latino-americanos nos 

últimos anos, bem como a adoção de novos modelos de regionalismo 

aberto têm permitido avanços significativos45. Com efeito, dentro do 

contexto da denominada globalização a América Latina passou por 

uma etapa intervencionista com características tipicamente 

nacionalista, para um mercado cujo modelo encontra-se marcado 

definitivamente pelo neoliberalismo, com redução do papel do Estado 

na economia e suas implicações: diminuição dos gastos públicos, 

privatização do setor produtivo e dos serviços, além de outros 

aspectos. 

De um modo geral o estabelecimento de uma união aduaneira 

ou uma zona de livre comércio violaria o princípio da OMC no 

sentido de igualdade de tratamento para todos os interlocutores 

comerciais (princípio da nação mais favorecida). Não obstante, o 

artigo XXIV do GATT autoriza como exceção especial o 

estabelecimento de acordos regionais de comércio, além da condição 

de outros requisitos. Tais acordos devem contribuir no sentido de que 

as trocas comerciais ocorram com maior liberdade possível entre os 

parceiros do bloco e, obviamente, sem se constituir um obstáculo com 

 
45 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos., « Los modelos de integración en América 

Latina y el Caribe y el derecho internacional privado », op. cit., p. 152. 
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o restante do mundo, dado que a integração regional deve 

complementar e não ameaçar o sistema multilateral de comércio46. 

Esse autor enfatiza que quaisquer que sejam os fenômenos de 

integração regional eles interferem substancialmente na 

regulamentação do tráfego de comércio, pessoas, serviços e 

investimentos, isso independente da sua classificação funcional, seja 

uma zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união 

econômica e monetária ou mesmo uma integração total. A diferença 

reside apenas na forma de construção de cada uma das etapas, que vão 

surgindo como uma consequência da soma qualitativa dos seguintes 

elementos: eliminação das tarifas aduaneiras, da tarifa externa comum, 

políticas comerciais comuns, políticas econômicas comuns, etc. 

Nesse sentido, quando Schuman pôs em marcha o processo 

de integração dos países da Europa Ocidental (1950), isso desde a 

Comunidade Europeia até a atualidade ocorreu uma sucessão de fatos 

cuja virtude foi modificar os objetivos iniciais comunitários: de uma 

simples união aduaneira, substituída pelo mercado comum, depois 

para um mercado interior entre os Estados-membros. E, 

paulatinamente, as ações comunitárias foram se incrementando de 

 
46 Essa como uma das grandes preocupações da Organização Mundial do 

Comércio. Se por um lado os blocos regionais são identificados como 

complemento das atividades dessa organização na busca da liberalização do 

comércio internacional, por outro lado caracterizam-se como blocos 

protecionistas, acarretando prejuízos a terceiros países e, consequentemente, ao 

projeto de liberalização do comércio. Vide GEMINE, Elísio Benedito, « 

Multilateralismo e regionalismo na ordem econômica internacional: OMC e o 

processo de integração regional na SADC », Anais do II simpósio de pós-

graduação em relações internacionais do programa “San Tiago Dantas”, UNESP, 

UNICAMP e PUC, São Paulo, 2009. Disponível em 

http://www.unesp.br/santiagodantassp. Acesso em 20 de abril de 2019. 

http://www.unesp.br/santiagodantassp
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modo que de uma simples integração econômica se passasse para uma 

fase de cooperação política, ensejando um novo tipo de ordenamento 

jurídico. 

Não é preciso ir muito longe para se verificar que a União 

Europeia se trata de uma das tentativas unificadoras mais coerentes ao 

longo da história - comenta FERNÁNDEZ ROZAS. Basta observar a 

grande quantidade de seus países membros, o que também não deixa 

de ser reforçado pelo seu direito comunitário, que dispõe do poder de 

organizar e sustentar uma integração que não se limitou apenas ao 

aspecto econômico, mas que também firmado numa união política 

baseada nos fundamentos de paz, harmonia e justiça. 

Desde seu início a Comunidade Europeia possuía uma 

vocação integradora, contava com uma estrutura de poderes que mais 

se assemelhava a estrutura de um Estado, possuía competências para a 

política exterior e ademais, produtora de um ordenamento jurídico 

caracterizado, essencialmente, pela aplicabilidade direta de algumas 

de suas disposições em relação aos Estados-membros47. Esse conjunto 

de normas e princípios, dentre eles, o da aplicabilidade e do efeito 

direto, tornando desnecessária realização de atos visando à sua 

respectiva incorporação no âmbito do direito interno desses Estados e 

sua aplicação obrigatória por todos os juízes e tribunais nacionais48, 

 
47  FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, « Los modelos de integración en América 

Latina y el Caribe y el derecho internacional privado », Actas de la XVIII 

Jornada de Profesores de Derecho Internacional e y Relaciones Internacionales, 

Madrid, 2002, p. 152. 
48 DELUCA, Santiago, « Unión Europea y MERCOSUR: los efectos del derecho 

comunitario sobre las legislaciones nacionales », 1ª edición – Santa Fé, Rubinzal 

– Culzoni, Buenos Aires, 2003, p. 31. 
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tudo isso contribuiu para a consecução do mercado comum: união 

aduaneira, liberdades comunitárias, livre concorrência, harmonização 

fiscal. 

A rápida expansão e intensificação dos acordos comerciais 

levados a efeito nos últimos 20 anos têm sua origem à conta de 

diversos fatores, dentre eles a crescente participação de países em 

desenvolvimento, a superação das fronteiras regionais e a proliferação 

dos acordos bilaterais. Dessa forma tem se ampliado a cooperação 

comercial internacional com a inclusão de um maior número de países 

firmando acordos com caráter vinculante, um maior número de 

normas que vem se consolidando na estrutura - cada vez mais 

universal – da Organização Mundial do Comércio – OMC. 

Também se observa que cada vez mais os acordos comerciais 

são mais profundos, mais amplos e contemplam um maior número de 

aspectos, como o comércio de serviço, o investimento estrangeiro, a 

propriedade intelectual, a contratação pública, o que explica por que 

tem se abandonado as políticas nacionais optando-se pelo modelo de 

integração. Mesmo com um comércio mundial cada vez mais aberto, 

menos discriminatório, paradoxalmente continuam aumentando os 

acordos bilaterais e regionais preferenciais. 

Nessa perspectiva, a abertura unilateral por parte dos países 

latino-americanos faz parte de uma estratégia que visa possibilitar 

uma maior competitividade as suas economias, estabelecendo um 

contraponto ao protecionismo, uma das maiores ameaças a inserção 

externa que pode afetar o desenvolvimento dessas regiões. Muito 

embora a tendência seja no sentido de abertura, com espaços para 
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acordos internacionais e o desaparecimento de blocos protecionistas49, 

alguns contratempos exerceram pressão sobre alguns países a 

negociarem acordos comerciais menos abertos para o exterior e mais 

defensivos, isso especialmente nos períodos de crise e instabilidade 

financeira.  

É certo que no passado a integração foi concebida como um 

instrumento de defesa coletiva contra as adversidades originadas por 

fatores externos, voltada para a proteção dos mercados, para a 

regulamentação de determinados setores visando fomentar a indústria 

dos países membros. Mas na pós-modernidade essa tendência tem sido 

vista não só pelo aspecto ofensivo, mas também flexível, no sentido 

de melhorar a competitividade, procurando se adaptar as novas 

concepções econômicas dentro de cada região. 

Para RAMOS o século XX conheceu duas grandes ondas de 

regionalismo. A primeira teve início logo após a Segunda Guerra 

Mundial e apresentava uma estrutura mais isolacionista, isto é, voltada 

para um protecionismo estratégico. Nesse período formaram-se 

arranjos de cooperação, nas áreas econômicas, política e militar, na 

Europa, América do Sul e Ásia. Por apresentarem um viés 

protecionista na questão econômica, essa primeira onda de integração 

regional fiou conhecida como regionalismo fechado.  

 
49  É necessário combinar a abertura econômica e as negociações globais com 

acordos comerciais bilaterais e regionais. Cf. c/ VAN KLAVEREN, Alberto. « 

Regionalismo y multilateralismo: una convergencia necesaria ». In: LÓPEZ 

AYLLÓN, Sergio, “El futuro del libre comercio en el continente americano: 

análisis y perspectivas”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma del México, 1997, p. 68. 
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A partir da década de 1990 intensificam-se os movimentos de 

integração econômica, impulsionados pela vontade da América Latina 

superar os efeitos provocado pela crise que se arrastou durante a 

década de 1980 e o progresso da União Europeia, com tendencias 

contrarias à desregulação e a fragmentação, conduzindo a um maior 

ordenamento e institucionalização das relações econômicas 

internacionais, com um processo gradual de integração e cooperação 

política. No entanto, essa nova investida na integração regional 

apresenta como traço diferenciador o chamado regionalismo 

aberto50.[...], o que significa que os países membros do acordo 

regional devem abrir suas economias através do bloco, mesclando 

cooperação e integração. 

A prática atual do regionalismo latino-americano exibe 

algumas similaridades com o modelo de regionalismo asiático, onde 

também se observa certa fluidez e flexibilidade nos diversos acordos 

firmados por esses países. Podemos observar que nas últimas décadas 

a Ásia tem produzido em termos comerciais e sob o aspecto do 

investimento uma considerável regionalização econômica, bem mais 

acentuada que o continente europeu e o norte americano. E, 

ironicamente, essa situação tem se produzido sem que, 

necessariamente, se tenha levado a cabo a assinatura de acordos 

formais de integração51. 

 
50 RAMOS, Leonardo; MARQUES, Sylvia Ferreira e JESUS, Diego Santos Vieira 

de, «A União Europeia e os estudos de integração regional », Belo Horizonte, 

Del Rey, 2009, p. 43. 
51 VAN KLAVEREN, Alberto, « Regionalismo y multilateralismo: una 

convergencia necesaria ». In: LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, “El futuro del libre 
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Essa forma de regionalismo aberto tem permitido o 

estreitamento das relações da América Latina com sócios que se 

situam fora do continente americano, onde se tem observado um 

aumento de vínculo com a Ásia-Pacífico, que representa a maior 

expansão da economia mundial e que para vários países latino-

americanos tem representado um dinamismo bem maior que as 

relações empreendidas com os Estados Unidos, inclusive a União 

Europeia. A participação dos países latino-americanos nesses 

esquemas de cooperação e livre comércio extrarregional teria sido 

inconcebível no quadro de regionalismo fechado, praticado nas 

décadas anteriores. Abordaremos nas linhas que se seguem os 

principais acontecimentos que levaram à construção dos modelos de 

integração econômica. 

A primeira onda de regionalismo teve início no final da 

década de 1950, primeiramente na Europa e surgiu para evitar o 

nacionalismo exacerbado que levou o mundo à Segunda Guerra 

Mundial. Foi esse movimento que levou a formação da Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço – CECA, que posteriormente, em 1957, 

levou à criação da Comunidade Econômica Europeia – CEE52, cujo 

 
comercio en el continente americano: análisis y perspectivas”. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma del México, 1997, p. 67. 
52 A Comunidade Europeia teve como precursora a Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço e inspirada na Convenção de Benelux, de 1944, formou a união 

aduaneira entre Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, que na verdade já era uma 

forma de integração, mas numa escala regional bem mais limitada. Em função 

dessa união tanto o comércio envolvendo os países integrados como aquele 

realizado com terceiros países aumentou consideravelmente, atingindo uma 

escala ascendente de cento e onze por cento no período de 1948 a 1957. Cf. c/ 

BALASSA, B., « Teoria da integração econômica», traduzida por 

GONÇALVES, Maria Filipa e FERREIRA, Maria Elsa. Livraria Clássica 

Editora, 3ª. Edição, Lisboa, p. 14. 
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modelo serviu para estimular a criação de outras organizações em 

diversos países em desenvolvimento, na África e no continente latino-

americano, que partindo daí passaram a constituir suas próprias uniões 

regionais. 

Ao mesmo tempo em que o processo de integração europeia 

provocava pressões no sentido de se alcançar maiores avanços no 

sistema de multilateralismo, a tendência nos demais países era mitigar 

os efeitos do comércio preferencial europeu, reduzindo-se de uma 

forma quase que generalizada, os impostos alfandegários. O Tratado 

de Maastricht, que culminou com a formação do Mercado Único 

(1992) e a consequente eliminação das barreiras fiscais entre os países 

da Comunidade Europeia foi um fator fundamental no processo que 

gerou a segunda onda de regionalismo53, ensejando grupos de acordos 

comerciais preferenciais com outros países orientados para a redução 

de impostos alfandegários e a uniformização das regras de origem. 

Na América Latina a década de 80 ficou conhecida como a 

década perdida, caracterizada basicamente pela transição de regimes 

autoritários para a democracia e uma profunda crise política e 

econômica que abalou as estruturas dos Estados na região. A pressão 

por que passavam esses países, associada à permanente 

marginalização no cenário internacional levou seus governos a 

procurarem respostas comuns para enfrentar esses desafios54. Nesse 

 
53 Informe sobre el Comercio Mundial: antecedentes históricos y tendencias 

actuales, 2011, p. 52. 
54 Sob forte influência do neoliberalismo também se intensificou nos países latino-

americanos uma nova onda de regionalismo (1980) como alternativa ao 

multilateralismo. Os acordos comerciais realizados no âmbito da OMC 

envolviam a participação de um elevado número de países com distintos níveis 
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contexto surge a cooperação entre Brasil e Argentina (1985), que por 

intermédio da Declaração de Iguaçu buscam intensificar e diversificar 

as relações comerciais entre os dois países. A partir da década de 90 

começaram os profundos ajustes neoliberais com o objetivo de se 

alcançar a inserção latino-americana no novo mundo e resolver os 

problemas locais, abandonando-se as políticas relacionadas com o 

nacionalismo. 

Depois da hiperinflação na Argentina, Menem assume o 

poder em 1989 com o programa neoliberal de estabilização monetária 

dolarizando a economia, (o que encareceu as exportações), 

privatizando setores estratégicos para o investimento estrangeiro. O 

Brasil de Collor segue o mesmo caminho, reduzindo drasticamente o 

seu papel na economia, promovendo unilateralmente a abertura do 

mercado interno e privatizando as empresas estatais mais rentáveis. 

Nas duas situações essas medidas se justificavam porque era preciso 

reduzir o déficit do Estado e promover a entrada de capital55. 

Já Venezuela, depois dos levantes e tentativas de golpe, 

seguiu um caminho oposto, onde Chávez iniciou uma profunda 

transformação econômica e política interna revertendo as 

privatizações. Não obstante, a ausência de soluções imediatas para 

conter os graves problemas do país, associada a crescente oposição 

dos Estados Unidos levaram a uma situação de instabilidades, com 

 
de desenvolvimento econômico. Esse aspecto contribuía para o enfraquecimento 

das negociações e dos acordos comerciais. Cf. com Informe sobre el Comercio 

Mundial: antecedentes históricos y tendencias actuales, 2011, p. 52. 
55 ARAVENA, Francisco Rojas, « América Latina y el Caribe: la construcción de 

nuevos mecanismos multilaterales », Buenos Aires, Teseo, 2011, p. 119-120. 
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acusações de autoritarismo e tentativa de golpe contra o próprio 

Chávez. 

Em março de 1991 representantes da Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai subscreveram o Tratado de Assunção, que criou o 

Mercado Comum do Sul – MERCOSUL. Em linhas gerais o artigo 1º 

do Tratado Assunção define o que consistiria o mercado comum, que 

implica: (i) a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos 

entre os países, por meio da eliminação não apenas de barreiras 

tarifárias e não-tarifárias à circulação de bens, mas também de 

qualquer outra medida de efeito equivalente; (ii) o estabelecimento de 

uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial 

comum com relação a terceiros Estados ou bloco de Estados e a 

coordenação de posições em foros econômico-comerciais; (iii) a 

coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os 

Estados-Partes (o tratado lista vários exemplos, entre eles a política de 

comércio exterior, fiscal, alfandegária, monetária, dentre outras) e (iv) 

a harmonização de legislações nas áreas pertinentes, com vistas a 

fortalecer o processo de integração. 

Conforme se pode depreender, originalmente o MERCOSUL 

nasceu destinado a promover o livre comércio e a inserção de seus 

membros na economia mundial e o seu período de transição (1991-

1995) pode ser caracterizado como um exemplo no cumprimento dos 

compromissos assumidos, passando a gozar de credibilidade no 

cenário mundial, convertendo-se nos anos seguintes no processo 

regional mais exitoso dentro da América Latina. É certo que no 

decurso do tempo – sobretudo a partir de 1999 - tem sofrido avanços e 

retrocessos, circunstância que nos últimos anos se vê agravada pela 
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crise da Argentina, refletindo nas próprias dificuldades dos demais 

parceiros do MERCOSUL concretizarem acordos comerciais com o 

bloco europeu56. 

Não obstante, um dos maiores problemas do MERCOSUL 

tem sido a sua pouco eficiente estrutura institucional57 e seu complexo 

sistema de tomada de decisões. Sem uma institucionalidade mais 

eficaz resulta difícil se poder avançar para novas esferas de 

competência, que possam inclusive por termo as tarefas pendentes no 

âmbito comercial. Esse aspecto pode ser confirmado até mesmo pela 

sua experiência no curso da integração, cujo processo não tem sido 

marcado por avanços contínuos, imprimindo maior continuidade às 

etapas da integração. 

Com a assinatura do Protocolo de Caracas (2006), a 

Venezuela foi admitida como quinto membro pleno do bloco regional. 

Só que esse protocolo necessitava ser ratificado pelos parlamentares 

dos países membros para que esse país se convertesse definitivamente 

como novo membro e sócio pleno. Não obstante, decorrido mais de 

cinco anos esse protocolo ainda não foi ratificado, de modo que 

 
56 Os impasses nos acordos preferenciais de comércio com o bloco europeu, 

traduzidos pelas dificuldades na redução das tarifas de importação e pela 

incompatibilidade das normas sanitárias e fitossanitárias. A política protecionista 

de Argentina e Brasil no que se refere ao setor automotivo e aos bens de capital, 

pondo freios ao consumo de bens industriais oriundos de Estados europeus. Cf. 

DA SILVA, Ricardo Dias, « O papel das coalizões de defesa nos rumos da 

política comercial externa brasileira: das negociações da ALCA ao Acordo de 

Associação MERCOSUL – União Europeia », Revista Aurora, vol. 8, Marilia, 

119-120. 
57 A estrutura institucional final do MERCOSUL foi estabelecida no Protocolo de 

Ouro Preto, em 17 de dezembro de 1994, terminando com o período de transição 

ao estabelecer a Tarifa Externa Comum – TEC, que foi facilitada em função da 

estabilidade proporcionada pelo plano real. 
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Venezuela ainda não conseguiu adquirir o status de membro pleno do 

MERCOSUL. 

Desde 1994 o MERCOSUL se viu fortemente pressionado 

pela ALCA, já que na era de Menem a postura do governo argentino 

era se alinhar aos Estados Unidos. Com receio de se isolar dentre do 

continente, o Brasil promoveu constantemente a defesa do 

multilateralismo, as relações econômicas e comerciais e a defesa dos 

planos de integração regional sem se opor à concretização da ALCA 

para não pôr em riscos os projetos políticos e econômicos do 

MERCOSUL. No período de 1991 a 1997 o comércio intrarregional 

demonstrou elevadas taxas de crescimento, avançando no plano 

político estratégico na tentativa de aprofundar os mecanismos de 

coordenação e decisões conjuntas. Não obstante, esses aspectos não se 

completaram, levando a partir de 1999 uma crise esgotando a 

capacidade do MERCOSUL no caminho atual58. 

I.4.1. Direito europeu e supranacionalidade na Constituição dos 

Estados do MERCOSUL 

A ideia de Estado soberano supõe a existência de uma 

comunidade que se autogoverna, sendo ela quem determina os rumos 

do seu futuro, no entanto se tem observado que em razão da expansão 

e da força de interações transnacionais os Estados Nacionais já não 

mais podem programar com exclusividade as decisões e políticas dos 

seus próprios governos. Assim que muitas das responsabilidades 

 
58 Cf. com ARAVENA, Francisco Rojas, « América Latina y el Caribe: la 

construcción de nuevos mecanismos multilaterales », Buenos Aires, Teseo, 2011, 

p. 124. 
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tradicionalmente atribuídas aos governos (a exemplo dos assuntos 

voltados para a defesa interna, a administração da economia, as 

comunicações, dentre outros), nada mais pode ser realizado sem o 

concurso da colaboração de outros Estados e das organizações 

internacionais. 

Como consequência no limiar do século XX o Estado foi 

aumentado o seu grau de integração política com outros Estados (a 

União Europeia, por exemplo), ampliando as negociações e arranjos 

multilaterais para conseguirem controlar os efeitos desestabilizadores 

que acompanham determinados movimentos dentro de um contexto 

organizacional mais voltado para a administração das economias. O 

resultado desse processo foi o crescimento das instituições e regimes 

que constituíram a base do governo através da figura do Estado 

supranacional que passa a exercer a política global no processo de 

tomada de decisões no interior das burocracias governamentais e 

internacionais quando são acolhidas novas formas de integração entre 

os Estados. 

A União Europeia é um importante exemplo das questões 

postas pelas organizações internacionais e o seu significado ultrapassa 

o de qualquer outra organização em razão do direito construído ao 

longo de sua história, onde as leis devem ser observadas pelos seus 

Estados-membros. Mais do que qualquer outro órgão internacional ela 

assumiu posição única, para isso dispondo de poderosos instrumentos 

– os regulamentos, as diretivas e as decisões - que lhes permite 

elaborar e implantar políticas e, consequentemente, no interior das 

respectivas fronteiras dos Estados-membros muito embora esses 

detenham o poder geral, no entanto já não são os únicos centros do 
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poder posto que a soberania passou a ser compartilhada no âmbito da 

União59. 

Nesse sentido, na Europa de Charles de Gaulle e Jean Monet 

o grande desafio para a reconstrução da grande maioria dos Estados 

desse continente seria criar uma estrutura institucional com poderes 

supranacionais e com caráter comunitário. Quer dizer, um conjunto de 

instituições que pudessem dar respostas aos problemas que fossem 

surgindo no curso do processo de integração e possibilitassem a plena 

observância dos princípios e normas emanadas por parte de suas 

instituições. A repartição de competências entre os Estados-membros 

e as instituições comunitárias se desenvolveu dentro de um sistema de 

cessão de competências legislativas que antes da instituição da União 

Europeia concentrava-se exclusivamente nas mãos do Estado60. 

Por conseguinte, são os Estados que delimitam as matérias 

que estarão inseridas dentro da esfera de competência das autoridades 

supranacionais e esse último elemento é o que diferencia as relações 

 
59 A ideia de soberania como um valor jurídico-político materializado pela 

independência e autonomia dos Estados teve sua origem na Europa durante os 

séculos XVIII e XIX, servindo como fundamento para a ideologia do Estado-

nação, com capacidade para impor a sua estrutura jurídica ao seu povo, agindo 

na sua defesa e nos limites do seu território. Posteriormente, numa iniciativa 

concertada por Charles de Gaulle e Jean Monet é que foi criada a Europa das 

Nações para defender seus interesses e estratégias, ideia que acabou partindo da 

Europa para conquistar outros continentes. Cf. VIEIRA DE JESUS, Diego 

Santos, « Os processos de partilha da soberania na União Europeia », ‘Revista 

Brasileira Políticas Internas, nº 52, Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2009, p. 115-132 e STELZER, Joana. « União Europeia e 

Supranacionalidade: desafio ou realidade? ». Editora Juruá, Curitiba, 2000. 
60 GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, Santiago, « El sistema comunitario de 

competencias: antagonismos y perspectivas », Noticias de la Unión Europea, nº. 

198, Madrid, 1997, p. 9. 
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de subordinação das relações de coordenação. Para PESCATORE os 

componentes essenciais da supranacionalidade são o reconhecimento 

de valores comuns, o estabelecimento de poderes efetivos a serviço 

dos valores e da autonomia desse poder em relação aos Estados-

membros61. 

Esse conceito foi sendo construído por intermédio dos 

Tribunais dos Estados-Membros da União Europeia, bem como pelo 

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, concorrendo para 

isso princípios como o da aplicabilidade e efeito direto, a primazia do 

Direito Comunitário e a uniformidade de interpretação dessas normas. 

Tais atributos permitiram a atuação singular por parte das instituições 

comunitárias, sempre atuando em benefícios dos seus interesses, 

contribuindo para que se aprofundasse o processo de integração, com 

a consolidação do mercado único em 1993. Foi esse processo de 

transferência soberania, ainda que num campo limitado, abriu o 

espaço propiciando a que os objetivos da Comunidade fossem 

alcançados. 

Havendo assim, havendo um conflito entre a ordem 

comunitária e a ordem interna, aquela prevalece sobre essa última. 

 
61 PESCATORE, Pierre, 1973, « Derecho de la integración: nuevo fenómeno en las 

relaciones internacionales », Revista Integración, BID/INTAL, Buenos Aires, pp. 

40-47. Para PESCATORE haverá supranacionalidade se o processo integrador 

contemplar a existência de órgãos com autoridade para tomar as decisões por 

maioria, isso independente de seus membros estarem representando ou 

recebendo instruções de seus respectivos governos (órgãos intergovernamentais), 

o que sugere uma supranacionalidade limitada. MARIÑO FAGES, Jorge Raúl « 

La supranacionalidad en los procesos de integración regional», Buenos Aires, 

Ed. MAVE, p. 140. 
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Essa supremacia incondicional62 e absoluta encontra seu fundamento 

na natureza do ordenamento jurídico autônomo, sendo uma 

consequência necessária para a aplicação dos princípios acima 

mencionados. 

O exame da estrutura normativa do MERCOSUL evidencia a 

ausência de alguns desses elementos de supranacionalidade, 

caracterizado especialmente pela ausência de subordinação. A 

estrutura orgânica do bloco, bem como o sistema de tomada de 

decisões, reveste-se de características essencialmente 

intergovernamentais. Em primeiro lugar, a composição dos três órgãos 

com competência normativa - Conselho do Mercado Comum - CMC, 

Grupo Mercado Comum – GMC e Comissão de Comércio do 

MERCOSUL – CCM é feita a partir de representantes indicados por 

parte de cada um dos quatro governos e atuam em defesa de interesses 

nacionais, são representantes do Estado e não do MERCOSUL. 

Ainda que os órgãos institucionais do MERCOSUL procurem 

conciliar os interesses nacionais com o avanço do processo de 

integração, suas instruções provêm de seus respectivos governos e não 

 
62 O Direito Comunitário dispõe de instrumentos para prevalecer suas normas sobre 

o direito interno dos Estados-Membros e através do procedimento de reenvio 

prejudicial busca assegurar a primazia de seu ordenamento. O reenvio prejudicial 

também tem o efeito de garantir a uniformidade na interpretação do direito, onde 

o juiz nacional pode suspender um processo e pedir ao TJCE que se pronuncie 

sobre a aplicação ou interpretação da questão prejudicial. Cf. c/ CANÇADO 

TRINDADE, Otávio Augusto Drummond, « MERCOSUL no direito brasileiro 

», Editora Del Rey Ltda., Belo Horizonte, 2006, p. 51. A jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia foi imprescindível para o 

reconhecimento da supremacia das normas comunitárias, especialmente nas 

sentenças Costa/ENEL, de 17 de julho de 1964 e na Sentença Van Gend em 

Loos, de 1963; também a Sentença Simmenthal, de 09 de março de 1978. 
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de uma autoridade comunitária. Em segundo lugar, as decisões dos 

órgãos merco sulinos são tomadas por consenso. O próprio artigo 2º 

do Protocolo de Ouro Preto estabelece que os órgãos do MERCOSUL 

com capacidade decisória têm natureza intergovernamental. Desse 

modo é impossível se falar em autonomia dos órgãos de integração em 

relação aos Estados partes63. 

Na doutrina de DROMI, EKMEKDJIAN e RIVERA nas 

relações de direito europeu não se nega, nem se limita ou se exclui a 

soberania, que simplesmente passa a se situar num marco ampliado, 

estendendo ou prolongando o poder soberano do Estado em outras 

matérias que antes não tinha, embora agora compatibilizado com o 

poder soberano de outro Estado-membro64. Assim, para estes 

estudiosos a integração teria o condão de aumentar qualitativamente a 

soberania dos Estados-membros, já não se podendo afirmar o mesmo 

no caso de Estados associados, posto que diversas entre eles as 

relações internacionais, caracterizadas pela independência e 

autonomia. 

A supranacionalidade se trata de um conceito construído por 

intermédio dos Tribunais dos Estados-Membros da União Europeia, 

bem como pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e foram seus 

atributos que permitiram a atuação singular das instituições 

 
63 CANÇADO TRINDADE, Otávio Augusto Drummond, « MERCOSUL no 

direito brasileiro: incorporação de normas e segurança jurídica », Editora Del 

Rey, Belo Horizonte, 2006, p. 46. 
64 DROMI, R.; EKMEKDJIAN, M. A. y RIVERA, J. C., « Derecho Comunitario. 

Régimen del MERCOSUR», Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, 

p. 40. 
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comunitárias, atuando no benefício dos seus interesses, contribuindo 

para que se aprofundasse o processo de integração. 

Diversamente, no MERCOSUL, seu mecanismo de 

funcionamento é pautado por princípios de direito internacional 

público e cada um dos Estados parte atua na defesa dos seus próprios 

interesses, no intuito de resguardarem a sua soberania e nesse caso se 

diz que as relações se desenvolvem de forma coordenada, não estando 

presente o elemento subordinação, o que implica que nas deliberações 

prevalece a vontade de seus integrantes. 

Sobe o enfoque constitucional dos Estados-Partes que 

integram o MERCOSUL para que a supranacionalidade fosse 

introduzida, seria necessário que as constituições desses países 

admitissem expressamente esse instituto, acolhendo o primado das 

normas produzidas no bloco em seus ordenamentos jurídicos internos, 

o que possibilitaria a eficácia das normas no âmbito das respectivas 

nacionalidades. 

Apenas a Argentina estabelece expressamente a possibilidade 

de delegar competências e jurisdição a organizações supraestatais em 

condições de reciprocidade e igualdade e que respeitem a ordem 

democrática e os direitos humanos. O Paraguai, em sua Constituição 

admite uma ordem jurídica supranacional que garanta a vigência dos 

direitos humanos, da paz, da justiça, da cooperação e do 

desenvolvimento político e econômico. 

Essas Constituições, ao admitirem a possibilidade de 

transferência de soberania a órgãos supranacionais obtêm uma melhor 

posição em relação à Constituição-Integração. Já nos sistemas 
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constitucionais do Brasil e do Uruguai também é possível encontrar 

disposições que postulam a integração econômica com outras nações, 

especialmente as latino-americanas65. Não obstante nenhuma dessas 

Constituições prevê de modo específico a possibilidade de atribuição 

de competências ou jurisdições supranacionais, tal como o fez a 

Constituição da República Argentina. 

Isso, provavelmente, pode ser um dos fatores que justificam 

por que o Tratado de Assunção não conseguiu lograr um grau de 

integração, cujo nível está bem aquém daquele que se aprecia na 

União Europeia. Na estrutura institucional do MERCOSUL figuram 

órgãos, tais como o Conselho de Mercado Comum, o Grupo de 

Mercado Comum e a Comissão de Comércio, que muito embora 

disponham de capacidade decisória, têm apenas natureza 

intergovernamental, ou seja, as decisões são tomadas por consenso. 

Nele não existe uma estrutura de Estado organizada sob a forma de 

poderes, por isso mesmo tornando-se incompatível com o instituto da 

supranacionalidade, conforme já reportado. 

Sem sombra de dúvida a Argentina deu um passo muito 

importante em 1994 ao promover a sua reforma constitucional no 

sentido de se inserir dentro de uma região integrada, bem mais 

profunda até que a permitida pelo Tratado de Assunção de 1991, 

possivelmente orientada para se aproximar ao modelo europeu, cujo 

conjunto de competências transferidas voluntariamente pelos Estados 

 
65 Vide artigo 4º da Constituição Federal do Brasil; artigo 6º, inciso 2 da 

Constituição do Uruguai. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

120 

membros a União Europeia ensejou o nascimento da ordem 

comunitária66. 

As dificuldades a que nos referimos supõem a inexistência de 

permissivo constitucional habilitando a delegação de competências e 

atribuições a organismos supranacionais. Ademais, outra dificuldade 

decorre do tipo de tratamento reservado pelos países signatários do 

Tratado de Assunção à hierarquia normativa dos tratados 

internacionais, isso porque ela será um fator determinante como 

resposta à resolução de conflitos surgidos entre esses tratados e as 

normas de direito interno, sobretudo diante de uma situação de 

paridade legal entre os Estados-membros, quando as normas nacionais 

colidirem com os princípios instituídos pelo Tratado de Assunção. 

Diante de uma situação conflituosa, tal qual mencionada 

anteriormente, temos que a forma mais aceitável para a resolução da 

questão envolveria o estabelecimento de um controle de 

constitucionalidade, demandando a existência de um órgão totalmente 

independente e com todas as garantias que lhe são próprias. 

Precisamente, foi o que aconteceu com a União Europeia, cuja forma 

de institucionalização permitiu que as decisões fossem transferidas 

para o Tribunal de Justiça dessa Comunidade com a missão de realizar 

a tarefa do controle de constitucionalidade e assegurar a primazia das 

normas de direito comunitárias, tanto o originário quanto o direito 

derivado. Os processos de integração exigem um sistema de 

distribuição de competências, sem o qual não restará garantido aos 

 
66 VÁZQUEZ, Adolfo Roberto. « Soberanía, supranacionalidad e integración: la 

cuestión en los países del MERCOSUR ». Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano -ADCL, Universidad del México, 2001, p. 234.  
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Estados partes o respeito pelo cumprimento das normas emanadas de 

suas instituições. Ademais, será esse mecanismo que vai assegurar a 

interpretação uniforme das normas em todo o espaço territorial dos 

associados. 

Dentro dessa perspectiva, é coerente a afirmação de RAMÓN 

LISBOA, no sentido de que o sistema judiciário da União Europeia é 

único, visto que possibilitou da melhor maneira possível a 

consolidação do Direito Comunitário67. Com efeito, o caráter 

supranacional do Tribunal de Justiça lhe permitiu dotar suas decisões 

com força de lei, dado que cada Estado-membro abdicou parcela de 

sua soberania com o fim de se submeter às decisões desse órgão 

colegiado. Sendo assim, todas as jurisdições locais estão obrigadas a 

consultar esse Tribunal sempre que presente uma questão prejudicial 

envolvendo o direito comunitário68. 

VÁZQUEZ recorda que no âmbito do MERCOSUL não só 

não existe um procedimento de controle nos moldes instituídos pela 

União Europeia como também não há um critério uniforme na 

 
67 LISBOA, Ramón. « Justiça Transfronteiriça: uma análise comparativa das 

estruturas judiciais e mecanismos de cooperação jurisdicional em matéria civil e 

comercial entre o MERCOSUL e a União Europeia ». Dissertação de Mestrado, 

Santa Maria, Mila, 2006. 
68 Essa figura de direito processual comunitário tem o condão de sobrestar o 

processo principal, até que seja proferida a decisão definitiva por parte do 

Tribunal de Justiça da União Europeia, da qual não caberá recurso. Isso quando 

se tratar de uma questão suscitada pelo Estado-Membro, pois ninguém pode 

obrigar o Juiz a suscitar o Tribunal de Justiça, já que a ele compete a decisão 

acerca da possibilidade de proceder ou não o envio da questão prejudicial. 

SALDANHA, Jânia Maria Lopes. « Cooperação Jurisdicional – Reenvio 

Prejudicial: um mecanismo de direito processual a serviço do direito 

comunitário: perspectivas para a sua adoção no MERCOSUL», Porto alegre, 

Livraria do Advogado, 2001, p. 29. 
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jurisprudência dos tribunais constitucionais dos países signatários do 

Tratado de Assunção estabelecendo qual a hierarquia normativa deve 

ser atribuída às normas mercosulinas. Não há dúvidas de que as 

normas do MERCOSUL se situam no mesmo grau de hierarquia 

normativa dos países signatários do Tratado de Assunção, mas o 

problema é identificar qual a prioridade dessas normas em face das 

disposições normativas no âmbito local (normas constitucionais ou 

infraconstitucionais) 69. 

Assim como dentro do ordenamento jurídico nacional a 

questão da supremacia das normas nos permite estabelecer a valoração 

da primazia entre elas, de igual modo ocorrerá no caso do 

MERCOSUL, já que suas normas vão se incorporar na estrutura 

jurídica dos Estados partes, por isso mesmo deverão estar situadas na 

hierarquia normativa de cada um deles. O problema é que nos Estados 

partes do MERCOSUL ainda não existe uma unidade de critérios no 

sentido de situar a hierarquia das normas mercosulinas em relação às 

normas domésticas. 

Nesse aspecto dentro do bloco temos duas realidades bem 

distintas, pois enquanto na Argentina e no Paraguai70 os tratados 

 
69 VÁZQUEZ, Adolfo Roberto. « Soberanía, supranacionalidad e integración: la 

cuestión en los países del MERCOSUR », op. cit. p. 238. 
70 Vide art. 75, incisos 22 e 24 da Constituição da República da Argentina, 

aprovada em 1994, dispondo sobre as faculdades do Congresso na aprovação dos 

tratados de integração, destacando que as normas deles decorrentes têm 

hierarquia superior às demais leis “... Os tratados e acordos internacionais têm 

hierarquia superior às leis...”. Cf. recursos “Ekmekjian c/ Sofovich, 7 de junho de 

1992”, “Fibraca Construtora SCA c/ Comisión Técnica Mista de Salto Grande, 

de 07 de julho de 1993”. No mesmo sentido, vide também artigo 137 da 

Constituição da República do Paraguai, promulgada em 1992, dispondo sobre a 

primazia dos tratados internacionais sobre as leis nacionais.ʺ...tratados, 
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adquirem o status de norma supralegal, no Brasil71 e no Uruguai os 

tratados internacionais incorporados ao direito interno têm a mesma 

hierarquia legal de suas leis ordinárias72. Como consequência, as 

antinomias entre os tratados e as leis internas se resolverão pela regra 

 
convênios e acordos internacionais aprovados e ratificados pelo 

Congresso...integram o direito positivo nacional na ordem de prelação 

indicada...”. 
71 O artigo 4º da Constituição da República do Brasil, promulgada em 1988, 

anuncia que “... o Brasil buscará a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina, com vistas à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações...”. A interpretação dada pelo Supremo 

Tribunal Federal é que “... os atos internacionais, uma vez regularmente 

incorporados ao direito interno se situam no mesmo plano de validade e eficácia 

das normas infraconstitucionais...” e, por conseguinte, “... existe entre os tratados 

internacionais e as leis internas brasileiras, de caráter ordinário, uma mera 

relação de paridade normativa...”. (RE 80.004-SE, de 01.06.1977). V. também 

RTJ 70/333 - RTJ 100/1030 0 RT 554/434. Cf. FRAGA, Mirtô, « O conflito 

entre tratado internacional e norma de direito interno, Rio de Janeiro: Forense, 

2006, p. 108-113. Já na República Oriental do Uruguai consta “... a República 

procurará a integração social e econômica dos estados latino-americanos no que 

se refira a defesa de seus produtos e matérias primas...” (artigo 6, inciso 2, do). 

Afora isso, não existe outro texto que sustente a regra da superioridade 

normativa do direito internacional em face das normas internas e, do mesmo 

modo que o Brasil, adota o princípio lex posterior derrogat priori. Cf. Suprema 

Corte de Justiça da República Oriental do Uruguai, in RE “Colina, Hugo e outros 

contra CUTCSA Salários não pagos – Cassação”, Sentença nº. 737, de 25 de 

setembro de 1995. 
72 Não obstante existem duas ordens de matéria que constituem exceções à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à equiparação entre tratado e 

lei ordinária. A primeira baseia-se na regra do art. 98 do Código Tributário 

Nacional - CTN, relacionados aos acordos em matéria fiscal. A segunda diz 

respeito aos tratados de extradição, onde o Tribunal entende que estes, na 

qualidade de regra especial, devem prevalecer sobre as leis internas. De igual 

sorte, os tratados internacionais de direitos humanos, que também constituem 

exceção à regra de paridade. Vale ressaltar que no modelo do federalismo 

brasileiro as unidades subnacionais situadas no âmbito dos estados - têm 

competência originária em relação aos impostos a elas atribuídos pela Lei Maior, 

daí por que a doutrina tem se manifestado pela impossibilidade de interferência 

da União para tratar de tributos cuja esfera de competência se situem no âmbito 

desses governos. 
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lex posterior derrogat priori. Ou seja, na hipótese de um conflito entre 

o tratado e uma lei que a ele seja posterior deverá prevalecer a norma 

interna. 

Por tanto, é como se existissem dois blocos nacionais com 

soluções jurídicas distintas dentro do MERCOSUL73. A Argentina e o 

Paraguai, que outorgam primazia normativa aos tratados 

internacionais sobre suas leis; o Brasil e o Uruguai, que não adotam 

esse princípio, em face do critério temporal, acima mencionado. Essa 

disparidade não deixa de se constituir numa aberração, já que ao 

mesmo tempo em que se admite a paridade hierárquica das normas 

nacionais em relação às normas do Tratado de Assunção e seu direito 

derivado, então significa que as normas mercosulinas não serão 

aplicadas em face do que dispuser as leis locais do Brasil e do 

Uruguai, especialmente em razão do princípio hermenêutico lex 

posterior derrogat priori, trazendo como consequência a fragilização 

do sistema normativo do MERCOSUL. 

Ademais, não parece adequada a existência, dentro de um 

mesmo mercado, de tratamento desigual entre os seus parceiros, o que 

no caso concreto e em face da disparidade acima mencionada poderia 

afetar países como a Argentina e o Paraguai. Com acerto, VÁZQUEZ 

alerta quanto aos riscos provenientes desse mecanismo, que permite 

uma livre interpretação jurídica por parte dos tribunais nacionais de 

diferentes países no que se refere às questões que lhe forem 

submetidas, pois nesse caso se estará diante de distintos tribunais e 

 
73 VÁZQUEZ, Adolfo Roberto. « Soberanía, supranacionalidad e integración: la 

cuestión en los países del MERCOSUR ». op. cit. p. 239. 
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distintas soluções jurisprudenciais74. E, afinal, cada tribunal superior 

adota seus próprios critérios, muitas vezes contrapostos com os de 

outras cortes supremas. 

No desenvolvimento de um processo de integração a ordem 

jurídica previamente existente não pode ser a mesma que existia antes 

do seu inicio. Nesse sentido valer trazer as considerações de 

EKMEKDJIAN, quando diz que desde o momento que uma nação se 

soma a um processo de integração mais intenso, essa viagem não é 

gratuita, mas bastante cara. Seus custos podem compreender a 

admissão da supremacia do direito supranacional sobre o local e de 

uma magistratura que se sobrepõe a dos demais Estados parte75. 

Diante das incoerências acima reportadas VÁZQUEZ 

entende que o mecanismo adotado no âmbito do MERCOSUL torna 

inconsistentes os objetivos instrumentais da integração, sendo 

necessário se admitir a paridade hierárquica no Tratado de Assunção e 

nas normas dele derivadas, sob pena de se tornarem inaplicáveis 76. 

Com efeito, a prevalência de critérios divergentes dentro do bloco, tal 

qual a assinalada, pode trazer consigo situações inusitadas, afetando o 

necessário equilíbrio decorrente da falta de segurança não só nas 

relações entre Estados partes, mas também com outros países ou 

blocos. 

 
74 VÁZQUEZ, Adolfo Roberto. « Soberanía, supranacionalidad e integración: la 

cuestión en los países del MERCOSUR, obra citada,. p. 240. 
75 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel. « Introducción al derecho comunitario 

latinoamericano: con especial referencia al MERCOSUR ». Ediciones Depalma, 

1994, p. 112. 
76 VÁZQUEZ, Adolfo Roberto, op. cit., p. 246. 
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Para RECASÉNS SICHES o direito positivo serve para os 

homens assegurarem a realização de valores cujo cumprimento 

considerem indispensáveis para a vida social. É através da ordem 

jurídica impositiva que se obtém alguma certeza e alguma segurança 

de que um a série de relações sociais será regulada de modo definitivo 

e que essa regulação será efetivamente garantida. O direito nasce para 

suprir uma necessidade de certeza e segurança em determinadas 

relações sociais as quais se atribui maior importância77. 

O homem precisa saber o que deve, ou pode fazer frente aos 

seus semelhantes, o que necessariamente ocorrerá como consequência 

de um ato e como se comportarão os demais diante de si. Isso por que 

todo ser humano necessita de alguma certeza sobre determinadas 

relações sociais e a segurança de que as normas serão cumpridas a 

qualquer custo. O homem tem o desejo de segurança em relação à 

natureza, ao seu próximo, a sua situação social e econômica, a sua 

própria felicidade a ao seu próprio destino78. A segurança jurídica 

significa proteção contra os riscos. Todo ser humano enfrenta perigos 

no mundo. E a segurança só se obtém quando se elimina o risco (o que 

habitualmente é impossível), mas possível quando se neutraliza e 

controla. Se existe uma previsibilidade de riscos, então é possível 

evitá-los, ou se não for possível, pelo menos amenizar seus efeitos. 

A segurança jurídica também foi erigida à categoria de valor 

jurídico após circunstâncias históricas, caracterizada pelas lutas em 

defesa de novas liberdades contra velhos poderes. Segundo 

 
77 RECASENS SICHES, Luis, « Tratado general de filosofía del derecho »,  

México, Porrúa, 2008, p. 590. 
78 RECASENS SICHES, Luis, op. cit. ., p. 591. 
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BONDEHEIMER o melhor meio de se obter a cooperação leal das 

massas é dar a comunidade política uma ordem jurídica que defina 

direitos e deveres de cada um, e proporcione a todos um mínimo de 

segurança pessoal79. Nesse sentido, RECASÉNS SICHES expressa 

que sem segurança jurídica não existe direito, nem bom, nem mal, 

nem de nenhuma classe. O direito deve ser justo, servir ao bem 

comum, pois se assim não for será injusto e injustificado 80. 

BARROSO expressa ideias e conteúdos com expressão da 

segurança jurídica: 1) existência de instituições de poder e garantia; 2) 

confiança nos atos do poder público; 3) estabilidade das relações 

jurídicas manifestada pela durabilidade das normas e na anterioridade 

das leis; 4) previsibilidade dos comportamentos, tanto os que devem 

ser seguidos, como os que devem ser suportados; 5) igualdade na lei e 

perante a lei81.  

Partindo de tais considerações, associadas às observações de 

VÁZQUEZ, temos que será bastante árdua a tarefa de harmonização 

das normas do MERCOSUL dentro de um quadro institucional de 

cooperação. As disparidades existentes nos ordenamentos jurídicos de 

seus Estados, a falta de coerência no sistema de incorporação das 

normas jurídicas, tais elementos não permitem se aferir um razoável 

grau de confiabilidade, posto que vulneram algumas das situações 

acima descritas. 

 
79 BONDEHEIMER, Edgar, « Teoría del derecho », México, Fondo de Cultura 

Económica, 1976, p. 231. 
80 RECASENS SICHES, Luis, « Tratado general de filosofía del derecho », 

México, Porrúa, 2008, pp. 220 e 224. 
81 BARROSO, Luis Roberto, « Tratado general de filosofía del derecho», 2001, p. 

50. 
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Na concepção do jurista PEREZ LUÑO a segurança jurídica 

se manifesta na regularidade estrutural e funcional do sistema jurídico, 

por meio de suas normas e instituições. A regularidade estrutural 

corresponde à formulação adequada das normas do ordenamento 

jurídico. A regularidade funcional diz respeito ao cumprimento do 

direito pelos seus destinatários e, especialmente, pelos órgãos 

encarregados de sua aplicação82. Nessa perspectiva, subentende-se que 

o valor atribuído à segurança jurídica assume, conforme pontua 

GARCÍA NOVOA, a natureza de valor superior, quando as normas 

devem funcionar protegendo a confiança do cidadão83. 

A ideia que se deve ter de segurança jurídica no 

MERCOSUL não pode estar ligada exclusivamente a existência de 

normas, de um ordenamento jurídico constituído, mas na capacidade 

dessas normas para solucionar os eventuais conflitos, emprestando 

efetividade ao direito. A certeza e a previsibilidade quanto ao 

cumprimento dessas normas é que permitirá maior segurança nas 

operações comerciais que se levará adiante no âmbito do mercado. 

Como o MERCOSUL não dispõe de uma estrutura de poder, 

também carece de organismos de controle com capacidade para 

exercer jurisdição no âmbito de todo o seu território. Assim, o juiz 

nacional uma vez provocado para dirimir um conflito envolvendo uma 

norma nacional e outra mercosulina não terá alternativas senão 

recorrer à Constituição Nacional e a jurisprudência dos tribunais 

 
82 Na segurança jurídica embutidos os valores de justiça, adquirindo sua plena 

dimensão operativa no Estado de direito. Cf. c/ PÉREZ LUÑO, Antonio-

Enrique, « La Seguridad Jurídica», Ariel, Barcelona, 1994, p. 140. 
83 V. GARCÍA NOVOA, César, « El principio de seguridad jurídica en materia 

tributaria », Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 33. 
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superiores de seu país. Quer dizer, a fonte jurídica nacional é que será 

determinante na decisão por parte do magistrado. 

Essa questão e outras circunstâncias mais que se operam nos 

Estados mercosulinos, tais como ausência de harmonização nas 

decisões proferidas pelos organismos de controle judicial, adoção de 

políticas fiscais internas diferenciadas, inflação normativa tributária (e 

divergente), entraves decorrentes de exigências fitossanitárias, 

mudanças constantes nas regras de jogo e tantas outras coisas mais, 

tudo conspira em desfavor desse bloco, cuja situação se vê agravada 

também pela ausência, a nível regional, de mecanismos eficazes de 

controle para garantir a reclamação de direitos, restando seriamente 

comprometida sua segurança jurídica. 

Além das considerações postas a respeito do tratamento que 

as constituições dos Estados partícipes do MERCOSUL dispensam 

aos tratados internacionais, a forma como são internalizadas as normas 

emanadas de seus órgãos também sugerem outros problemas, já 

mencionados. Resulta assim adequado o redesenho da estrutura de 

poder no bloco mercosulino, a fim de que se possam conferir os 

atributos da aplicabilidade imediata, do efeito direto e da primazia de 

sua ordem jurídica sobre as leis internas, características 

imprescindíveis que poderão viabilizar o processo integrador. 

I.4.2. Aspectos jurídicos e institucionais do MERCOSUL 

O MERCOSUL foi instituído pelo Tratado de Assunção em 

26 de março de 1991, firmado pelos presidentes da Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai com o objetivo de formar um mercado único. É o 

terceiro maior bloco regional, depois da União Europeia e do Tratado 
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de Livre Comércio da América do Norte. O programa de liberalização 

das taxas alfandegárias obteve um notável êxito na metade dos anos 

90, mas com a desvalorização do real (1999 e 2001), associada à crise 

financeira, o colapso da economia argentina, esse bloco sofreu 

dificuldades para avançar no sentido de formação do mercado único. 

Têm sido recorrentes os anúncios dando o fim do 

MERCOSUR, apesar desse bloco ter sido marcado pela persistência e 

ter passado por severas crises: desvalorização da moeda brasileira em 

1999; a crise financeira global no curso de 2008-2009. As disputas 

comerciais entre Brasil e Argentina são um dos problemas internos 

mais profundos, além do que a estrutura institucional do bloco tem 

concorrido para os Estados-partes ignorarem com frequência as regras 

sub-regionais. 

Os esforços para se levar adiante o MERCOSUL não tem 

sido fáceis pelas posturas do Brasil e Argentina adotarem medidas 

protecionistas que tem dificultado a consolidação do bloco e que ainda 

hoje constitui uma união aduaneira imperfeita. No final de 2009 

existia mais de 800 hipóteses de exceção na tarifa externa comum, 

caracterizando-o mais como uma zona de livre comércio, o que faz 

pensar que a sua instituição se deu atendendo mais a uma lógica 

política que um sentido de integração sub-regional. 

O fato é que nas disputas e conflitos entre seus sócios, o 

MERCOSUL tem sido incapaz de superar sua crise crônica, correndo 

o risco de tornar-se irrelevante na medida em que surjam novas 

organizações regionais, dividindo seriamente a opinião de 

especialistas quanto às suas perspectivas de sobrevivência. Isso 



CAPITULO I. Blocos Econômicos: a realidade da nova ordem mundial 

131 

porque o seu atual desenho institucional não tem sido o mais 

adequado. A ordem jurídica que existe previamente ao processo de 

integração não pode ser a mesma que existe até esse momento. 

O MERCOSUL diferentemente da União Europeia não 

constitui uma ordem supranacional e nem tampouco instituiu órgãos 

com caráter supranacional. Não obstante ao longo de sua existência 

conseguiu produzir um considerável conjunto de normas que 

agrupadas constituem a sua ordem jurídica. Embora não tenha as 

características do direito comunitário europeu (efeito e aplicabilidade 

direta de determinadas normas emanadas de seus órgãos), ele se 

constitui uma ordem jurídica composta por normas que se diferenciam 

como direito originário e direito derivado. Por conseguinte, é um 

órgão dotado de personalidade jurídica de direito internacional. 

Por sua vez, o artigo 41 do Tratado de Assunção enumera as 

suas principais fontes jurídicas, dentre elas, o Tratado de Assunção, 

seus protocolos, os acordos celebrados no âmbito do Tratado de 

Assunção, as decisões do Conselho de Mercado Comum, as 

Resoluções do Grupo de Mercado Comum, todas produzidas por 

órgãos com capacidade decisória84. 

Cada uma dessas normas vai se incorporando nos 

ordenamentos jurídicos de cada Estado-membro mediante uma norma 

interna, de acordo com a teoria dualista. O artigo 40 do Protocolo de 

 
84 Estrutura Institucional do MERCOSUL: Conselho de Mercado Comum – CMC, 

qualificado como Órgão superior do Mercado Comum; o Grupo de Mercado 

Comum – GMC, qualificado como órgão executivo; e a Comissão do Comércio, 

exerce a função de assistente do Grupo de Mercado Comum (artigo 1º do 

Protocolo de Ouro Preto). 
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Ouro Preto acena: “os Estados adotarão as medidas necessárias a sua 

incorporação na ordem jurídica nacional”... e comunicar as mesmas a 

Secretaria Administrativa, encarregada para receber todas as 

comunicações de todos os Estados partes quanto à incorporação no 

ordenamento. Quer dizer: a Secretaria Administrativa dá ciência de 

todos os atos aos Estados-Partes para que esses no prazo de 30 dias 

deem publicidade e vigência das normas nos seus respectivos diários 

oficiais. 

O MERCOSUL, no entanto, foi desenhado como uma 

simples organização intergovernamental, sem instituições 

supranacionais, funcionando três instâncias decisórias: Conselho de 

Mercado Comum, o Grupo de Mercado Comum e a Comissão de 

Comércio do MERCOSUL. Mas todas as normas geradas no seu 

âmbito são válidas na medida em que se possa identificar como uma 

norma derivada da primeira, ou seja, Tratado de Assunção, cujos 

antecedentes não são outro que não a Declaração de Iguaçu de 1986, a 

Declaração de Buenos Aires de 1990, o acordo de Complementaridade 

Econômica nº. 14, da ALADI, que permitiu a criação do 

MERCOSUL. 

O Tratado de Assunção enquanto instrumento constitutivo do 

MERCOSUL tem suscitado dúvidas quanto ao seu processo de 

formação que visa à formação de um mercado comum e nesse aspecto 

a sua dinâmica institucional muito se distancia do modelo instituído na 

União Europeia, já que suas relações são regidas pelas características 

da intergovernabilidade. As decisões, essas sempre tomadas com base 

na regra do consenso e a eficácia das normas, essas também 

dependentes de processo constitucional que existe no âmbito interno 
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de cada um dos Estados-Partes e somente após serem recepcionadas 

pelo Poder Executivo e Legislativo é que passam a ter aplicabilidade, 

a exemplo do que ocorre nos acordos, nos convênios e tratados 

regidos pelas normas de direito internacional85. 

Os Estados-partes do Mercado Comum do Sul têm utilizado 

uma grande variedade de atos normativos visando concretizar o 

processo de transposição das normas e só no Brasil já foram 

encontrados 75 tipos de atos diferentes, mais na forma de leis, 

decretos, resoluções, circulares, notas, dentre outros e alguns deles 

apenas com o conteúdo de intenções, como no caso da Resolução nº 

10/1994, traçando diretrizes, por exemplo, para a política ambiental. 

Ou seja, existe uma completa ausência de uniformidade quanto aos 

instrumentos jurídicos utilizados visando recepcionar o direito do 

MERCOSUL, provocando um clima de instabilidade e de incerteza 

jurídica para os operadores econômicos86. 

 
85 E nesse caso a força jurídica das regras internacionais passa a se operar no direito 

interno somente quando as decisões, as resoluções e diretivas são recepcionadas 

pelos poderes internos de cada Estado. A falta de efetividade das normas 

mercosulinas não deixa de constituir um dos motivos de preocupação nos 

Estados do MERCOSUL e nesse sentido estudos realizados pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID estimam que mais de 50% dos 

instrumentos normativos editados pelos órgãos com capacidade decisória sequer 

foram recepcionados na ordem jurídica dos Estados-Partes. Cf. c/ BANCO 

INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID, Instituto para la 

integración de América Latina y el Caribe. Informe MERCOSUL nº 14, Buenos 

Aires, 2009, p. 67. 
86 Veja por exemplo, o artigo 42 do Protocolo de Ouro Preto – POP, que assim 

dispõe: [...] as normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL previstos no artigo 

2 deste Protocolo terão caráter obrigatório e deverão, quando necessário, ser 

incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante procedimentos 

previstos pela legislação de cada país. 
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Consoante as regras do Protocolo de Ouro Preto os Estados-

Partes se comprometem a adotar todas as medidas necessárias para 

assegurar nos seus respectivos territórios o cumprimento das normas 

emanadas dos órgãos do MERCOSUL, inexistindo prazo para a 

inclusão das regras regionais no direito interno, ou seja, a aplicação do 

direito mercosulino MERCOSUL depende do sistema de recepção 

existente em cada Estado, que são guardiões de seus próprios 

compromissos87. Se por um lado inexistem dúvidas no que toca ao 

compromisso assumido pelos Estados no sentido de respeitarem as 

normas, por outro não se verifica a existência de mecanismos que 

visem assegurar a plena efetividade quanto às regras de transposição 

do direito ou mesmo a responsabilização pelo não cumprimento deste 

dever, quando o caráter indenizatório das sanções mais se restringe as 

disputas na área comercial. 

Por isso mesmo grande parte da doutrina quando se reporta 

ao desenho que o Tratado de Assunção oferece diz que ele é 

transitório ou mesmo incompleto, pendente de compleição futura, 

lembrado que o atual modelo contempla apenas os Estados como 

únicos titulares do diálogo e somente eles são quem protagonizam o 

processo de solução de disputas. Como inexiste a concessão de 

poderes às instâncias internacionais, inicialmente da via diplomática 

fazem sua âncora e em última instância vão se valer do sistema 

clássico de arbitragem internacional. 

 
87 VENTURA, Deisy. « Les asymétries entre le Mercosur et Unión Européenne: 

Les enjeux d’une association interrégionale», Paris, Editorial L’Harmattan, 2003, 

p. 121. 
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Sendo certo que em face da ausência de aplicação direta das 

normas editadas pelo MERCOSUL ninguém poderá obrigar aos 

Estados a incorporarem as referidas leis no seu ordenamento, no 

entanto o seu descumprimento poderá ensejar a responsabilidade 

internacional por parte do Estado que descumpre aquilo a que se 

obrigou e através da via da arbitragem, eventualmente podem lhes ser 

aplicadas medidas compensatórios, já que com base no principio da 

boa fé os Estados tem a obrigação de realizar ações que por sua 

natureza não frustrem os propósitos das normas aprovadas, mas não 

incorporadas nos seus ordenamentos. No entanto no tratado 

constitutivo restou estabelecido que as regras do direito derivado 

também sejam obrigatórias, porém dependem de sua incorporação e 

vigência simultânea para poder serem aplicáveis. 

O Tratado de Assunção não previu uma jurisdição específica 

para julgar os diferentes conflitos que possam surgir a partir da 

conformação do espaço integrado. Por sua vez, os instrumentos 

jurídicos posteriores ao Tratado, quer seja o Protocolo de Brasília, de 

Ouro Preto e finalmente o de Olivos88 também não variaram 

substancialmente em relação ao sistema de resolução de conflitos. 

Tanto o Protocolo de Brasília e, posteriormente, o de Ouro Preto, 

fixaram um sistema de arbitragem ad hoc para os casos em que sejam 

 
88 No sistema de solução de controvérsias o Protocolo de Brasília foi substituído 

pelo Protocolo de Olivos em 2002. Algumas modificações introduzidas merecem 

atenção: uma das mudanças mais importantes diz respeito à constituição de um 

Tribunal Permanente de Revisão para a solução de Controvérsia, abrindo a 

possibilidade aos países de recorrerem das decisões. Só que o mecanismo 

instalado desde 2002 julgou apenas dois litígios, não tendo efetividade. O 

Protocolo também contém uma cláusula estabelecendo que as controvérsias 

podem ser apresentadas tanto no mecanismo de solução de controvérsias do 

MERCOSUL quanto no sistema da OMC. 
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superadas as etapas diplomáticas na solução das controvérsias entre os 

Estados-Partes ou entre o particular e o Estado. 

Os particulares podem recorrer a sua seção nacional para 

realizar negociações diretas com o Estado estrangeiro demandado e 

caso as negociações não prosperem, o Estado ator da negociação pode 

recorrer ao Grupo de Mercado Comum, com a possibilidade de 

convocar especialistas para ouvir os particulares e o Estado 

demandado, quando elaborará uma decisão – uma espécie de ditame – 

com recomendações que também podem ser rejeitadas com base no 

consenso89. Mas se não houver qualquer solução por parte dos Estados 

os particulares podem comunicar a Secretaria Administrativa sua 

intenção de recorrer ao procedimento arbitral. 

O Protocolo de Olivos foi uma tentativa de por termo a essas 

questões, quando foi criado um tribunal permanente de revisão e com 

autoridade permanente para dirigir e garantir a correta interpretação, 

aplicação e vigência dos instrumentos-chaves no processo de 

integração, mas conforme reportado anteriormente trata-se de um 

sistema transitório. O sistema final para a resolução dos conflitos no 

MERCOSUL previsto pelo artigo 53 do Protocolo de Olivos ainda não 

foi estabelecido, muito embora a criação do Tribunal Permanente de 

Revisão se situe no âmbito mais próximo da supranacionalidade. 

 
89 E nesse caso no mecanismo de solução das disputas não existe um contato direto 

entre a população e as instituições do MERCOSUL, quando o acesso do cidadão 

se faz pela via indireta, através dos seus governos e no interior de cada Estado, 

sempre que reunidas as condições legais para se levar adiante o processo. E, ao 

mesmo tempo em que se reafirma o caráter cooperativo do sistema, nega-se a 

dinâmica da supranacionalidade as suas instituições. 
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Se o sistema institucional do MERCOSUL não possui 

mecanismos para garantir a defesa dos direitos por parte de seus 

cidadãos, então ele se converte em mera retórica, porque não se pode 

pensar em um processo de integração sem a existência de conflitos, 

dado que a nossa sociedade vive em constantes choques, com 

interesses contrapostos. Em qualquer lugar vai haver conflito no 

âmbito onde convivem atores comerciais e economias de grande 

envergadura. 

O histórico do processo de integração do MERCOSUL tem 

sido marcado pela flexibilização, por regras de exceções, pela 

ausência de tradição no respeito às regras, metas e prazos e dentro 

desse cenário a tendência é que os países se tornem hesitantes no que 

toca a empreender esforços para levar adiante o processo de 

integração regional, circunstância que repercute nos déficits, esses 

também gerados pela falta de credibilidade dessa instituição. Na 

medida em que, no discurso, todos se comprometeram com a 

integração, na prática a percepção que se tem é que se têm 

empreendido menos esforços para tornar efetivos os compromissos 

assumidos. 

I.5. Considerações preliminares sobre a harmonização dos 

impostos na União Europeia. 

Conforme já assinalado, a competição em um mundo 

crescentemente globalizado forçou os Estados a minimizarem as suas 

fronteiras nacionais e com o fim da Segunda Guerra Mundial até a 

queda do Muro de Berlim, sucedeu um período em que o sistema 

internacional das economias foi notoriamente marcado por 
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polaridades entre as regiões do Norte/Sul e do Leste/Oeste. Dada à 

diversidade de valores, inclusive o econômico, em muitos países 

surgiu a percepção de consolidação da eficiência nas relações 

multilaterais de comércio, resvalando como ícone desse cenário as 

regras do regionalismo, centradas na idéia de que a liberalização do 

comércio deveria resultar vantagens – e de forma indiscriminada, 

entre todos os seus parceiros e nessa perspectiva é que surgem os 

blocos econômicos90.  

Temos que se no âmbito das relações econômicas 

internacionais, as regras do multilateralismo despontam enquanto 

fenômeno estabelecido pela nova ordem mundial centrado na lógica 

de liberalização do comércio, abertura e queda de barreiras 

comerciais, a construção de espaços economicamente integrados 

visando o fortalecimento dos mercados nacionais também não deveria 

prescindir da inobservância de outros princípios consagrados no 

comércio internacional, para assegurar a igualdade de tratamento e o 

 
90 A globalização significa que o fluxo das mercadorias, serviços, capitais, 

tecnologias e pessoas está se estendendo por todo o mundo na medida em que os 

países vão se abrindo para estreitar suas relações mútuas. Ao mesmo tempo em 

que a globalização pode criar riquezas para todos, também pode causar 

transtornos, devendo por isso mesmo está sob o controle de normas 

internacionais. In: « La globalización en beneficio de todos », Comisión 

Europea, 2002. Nesse contexto de expansão dos mercados THIEL destaca a 

necessidade de efetivos procedimentos legislativos internacionais, aduzindo que 

as principais dificuldades para a remoção dos obstáculos tributários ao comércio 

internacional e a livre movimentação dos fatores de produção decorre da 

relativamente escassa executoriedade das normas existentes. THIEL, Servatius 

Van. «Tributação e Integração Econômica: desenvolvimentos recentes na União 

Europeia», 1992, p. 69. E para a ordem mundial, a lógica dos princípios 

consagrados para o comércio internacional - qual seja, a liberalização do 

comércio, abertura e queda de barreiras comerciais poder ceder espaço para a 

construção de mercados integrados desde que se atinja um grau suficiente de 

coordenação e harmonização.  
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princípio da não-discriminação. Nesse sentido resta claro que os 

participantes interessados na eficiência desse processo não poderão 

abrir mão de elementos essenciais, tal como a harmonização e a 

coordenação da política fiscal.  

Logo que foi assinado o Tratado de Roma (1957), que 

instituiu a Comunidade Econômica Europeia (CEE) uma das maiores 

preocupações da Comunidade era levar adiante uma política de 

“aproximação das legislações nacionais, na medida em que fosse a 

mesma necessária ao bom funcionamento do mercado comum”, 

permitindo uma concorrência fiscal sã no seio da Comunidade. As 

autoridades passaram a considerar que nas suas decisões, os governos 

pudessem adequar os impostos às necessidades da política de bem-

estar social, atraindo investimentos e por isso seria preciso garantir a 

neutralidade nas trocas comerciais entre os Estados-membros.  

Desse modo, e visando à concretização dos objetivos do 

Tratado, uma das primeiras medidas adotadas foi a aproximação da 

legislação dos Estados-membros relativamente ao Imposto sobre o 

Volume de Negócios, aprovando-se, conforme as orientações do 

Comitê Fiscal e Financeiro no “Relatório Neumark” as Primeiras e 

Segundas Diretivas (1967)91, ocasião em que o Impostos sobre Valor 

Agregado – IVA é consagrado no espaço comunitário, sendo 

introduzido na legislações de todos os Estados-membros entre 1968 e 

 
91 E desse modo o processo de harmonização teve inicio através das Diretivas de 

nº. 67/227/CEE e nº. 67/228/CEE, ambas de 11 de abril de 1967. 
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1972, quando o mês de janeiro de 1973 marca o inicio de uma etapa 

no qual se sucederiam novos alargamentos92.   

No sentido amplo, a harmonização fiscal envolve um 

processo de negociação entre governos nacionais de diferentes países 

que tendo em conta as disparidades fiscais existentes nos seus 

sistemas jurídicos acordam no sentido de minimizar essas diferenças, 

pela aproximação de suas legislações. Numa clara alusão quanto à 

importância desse instrumento como um dos fatores que contribuíram 

para a consolidação da União Europeia, BARRACHINA JUAN 

estabelece o seguinte contraponto: ao mesmo tempo em que o 

princípio da harmonização fiscal foi fundamental para o bom 

desenvolvimento do bloco europeu, também pode se constituir num 

fator negativo, que pode contribuir para a sua desestabilização93 e por 

em xeque o futuro da União, pelos riscos de sua desintegração. 

 
92 A União Europeia (UE), como resultado do processo de cooperação e de 

integração entre diversos Estados europeus, teve inicio em 1951 quando se 

uniram a Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. 

Assistiu-se, posteriormente, a sucessivos processos de adesão, na sequência, 

Dinamarca, Irlanda e Reino Unido (1973); Grécia (1981); Espanha e Portugal 

(1986); Áustria, Finlândia e Suécia (1995); Chipre, Eslováquia, Eslovênia, 

Estónia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Republica Checa (2004); 

Bulgária e Romênia (2007) e Croácia (2013). 
93 Para fazer alusão aos efeitos da crise econômica sobre a Europa e aos constantes 

déficits orçamentários decorrentes da negligência e falta de disciplina fiscal por 

parte de alguns países coparticipantes da moeda única. O autor ressalta o esforço 

das instituições europeias, dando destaque para as avultadas soma de recursos 

despendidos pelo Banco Central Europeu para salvar a economia da Grécia e 

considera inadmissível que os Estados coparticipantes do euro continuem 

retendo toda soberania em assuntos de natureza fiscal e ao mesmo tempo 

coloquem em situação de perigo a zona do euro, pelos riscos da desintegração. 

In: BARRACHINA JUAN, Eduardo., «La necesaria federación fiscal europea en 

la crisis económica» Serie El Fisco. Revista mensual de información tributaria 

nº. 165, julio de 2010. Barcelona, 2010.  A harmonização dos sistemas fiscais é 
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Noutras palavras, a política fiscal dentro de um mercado 

integrado não pode introduzir distorções na liberdade de fluxo dos 

bens e serviços e por isso mesmo implica igualdade de condições no 

tratamento tributário. O cumprimento desse requisito vai depender de 

diversos fatores – não necessariamente que os impostos sejam iguais 

em todos os países, mas que os Estados participantes desse processo 

realizem ajuste visando impedir as distorções nas correntes normais 

no tráfego do comércio e do investimento. 

Infere-se, pois, que em razão da globalização, o processo de 

mutação por que passam os Estados exige também que toda a sua 

política seja conduzida dentro de um quadro econômico de disciplina 

fiscal com controle nos gastos públicos e nesse sentido, a ausência de 

harmonização fiscal também pode induzir a situações de desequilíbrio. 

Já sob a ótica dos tributos, esse instrumento se constitui numa 

 
considerada um instrumento na execução do programa de realização do Mercado 

Único, sendo concebido como elemento identificador da Unidade Econômica. 

Na concepção de alguns tributaristas europeus o processo de harmonização da 

União Europeia encontra-se atrasado, em descompasso com a realidade 

proporcionada pela União Econômica e Monetária, que exige mecanismos de 

maior integração fiscal. RAYMUNDO, Lenice Silveira Moreira, «A 

harmonização tributária na União Europeia: um estudo sobre a teoria da 

integração fiscal», Revista da FARN, volume 3, “1/2, Natal, 2004, p. 134.  Os 

gastos públicos assumem um papel relevante dentro das atividades econômicas 

de um país e exigem por parte do poder público uma gestão fiscal responsável, 

com equilíbrio nas contas públicas. A busca pelo equilíbrio não está adstrita 

unicamente ao incremento de receitas, mas também requer uma política restritiva 

nos gastos públicos. Em alusão ao princípio da eficiência nos gastos públicos o 

Prof. Yebra Martul-Ortega ressalta que “ela também se constitui um direito do 

cidadão. A economicidade e a eficiência nos gastos públicos e nos gastos 

privados são de caráter obrigatório. Como se constituem direitos do individuo, 

compete à administração pública otimizar o uso de recursos, produzindo bens e 

serviços tal como desejaria o cidadão”. In: YEBRA MARTUL-ORTEGA, P. « 

Constitución Financiera Española. Veinticinco años ». Instituto de Estudios 

Fiscales, Madrid, 2004, p. 231. 
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ferramenta necessária para minimizar os efeitos das distorções nas 

relações de produção, viabilizando as condições de livre concorrência, 

isso porque se parte do princípio de que essa liberdade somente se 

torna possível a partir das condições de igualdade entre os agentes 

econômicos 94. 

Para o sociólogo CARDOSO a globalização também conduz 

a uma crescente uniformidade do arcabouço institucional e do quadro 

regulatório em todos os países, pois para que se possa desenvolver a 

globalização da produção é preciso que as regras nos diferentes países 

sejam similares, de modo que não venham a prevalecer em qualquer 

país vantagens “artificiais.” Todavia, esse sociólogo destaca que a 

própria existência das diferenças nacionais constitui um limite para 

essa crescente uniformização de padrões95. 

A unificação total dos sistemas fiscais, da carga tributária, 

estrutura dos impostos (com unificação dos critérios de valoração, 

bases impositivas, alíquotas, etc.) não é, na realidade, imprescindível 

para a realização de um mercado único, até mesmo porque segundo 

ROCHE LAGUNA isso se torna inviável e a maioria da doutrina 

 
94 As diferenças acentuadas entre tributos podem afetar a eficiência da produção, 

dado que um produto, ainda que mais qualificado em relação ao do concorrente, 

pode se tornar mais caro em razão da tributação excessivamente onerosa do seu 

país. É possível que os concorrentes de outros países que compõem o bloco 

produzam um mesmo produto de forma menos qualificada, mas pelo fato desses 

produtos serem objeto de menor tributação passam a ter vantagens sobre aquele 

produzido de forma mais eficiente. RAYMUNDO, Lenice S. Moreira, op. cit. p. 

136. 
95 CARDOSO, Fernando Henrique, « Globalização e temas contemporâneos. 

Consequências sociais da globalização ». Presidência da República. Secretaria de 

Comunicação Social. Brasília, 1997. 
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rechaça essa tese unificadora96. RIBEIRO também argumenta que a 

harmonização tributária97 não significa que todos os países que 

 
96 ROCHE LAGUNA, I., « La integración europea como límite a la soberanía 

fiscal de los Estados-Miembros: harmonización de la imposición directa en la 

Comunidad Europea», Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 36. Sobre a 

unificação dos sistemas fiscais, CARDOSO ressalta que os requisitos para a 

competitividade externa levaram a uma maior homogeneidade nos aspectos 

institucionais e regulatórios dos Estados, deixando uma menor margem de 

manobra para as estratégias nacionais altamente diferenciadas em relação, dentre 

outros a política macroeconômica”. Destaca que [...] A interação entre tendências 

globais no sentido da homogeneidade e as identidades nacionais é uma tarefa 

muito complexa. . 
97 RIBEIRO, Maria de Fátima, « Considerações sobre a supremacia dos Tratados 

Internacionais sobre a legislação tributária brasileira: o caso do MERCOSUL», 

Diritto e prática tributária, vol. 1, n°. 2, 2001, p. 331. Observemos que os autores 

utilizaram o termo harmonização fiscal e harmonização tributária. Para 

RAYMUNDO, Lenice S. Moreira, a harmonização tributária pode ser vista como 

um dos aspectos da harmonização fiscal (op. cit p. 134.). Com muita frequência 

se tem utilizado equivocadamente as expressões harmonização fiscal e 

harmonização tributária como se fossem expressões com sentidos equivalentes. 

O jurista brasileiro ALIOMAR BALEEIRO tem equiparado as expressões direito 

tributário e direito fiscal como sinônimos, mas a doutrina tem sido quase 

unânime em afastar essa identidade de conceitos, dado que esse último termo é 

mais amplo que aquele. Vale lembrar que no exercício de sua atividade 

financeira à Fazenda Pública compete captar recursos para cobertura de seus 

gastos e na realização desse binômio se vale de uma ferramenta, que se chama 

orçamento. O direito financeiro - comenta PUGLIESE – é a disciplina que tem 

por objeto o estudo sistemático do conjunto de normas que regulam a 

arrecadação, a gestão e o gasto dos recursos econômicos necessários ao Estado e 

aos demais entes públicos no desenvolvimento de suas atividades; e o estudo das 

relações jurídicas entre os poderes e os órgãos do Estado, entre cidadãos e o 

Estado. PUGLIESE, Mario, Istituzioni di diritto finanziario. Diritto tributário, 

CEDAM, Pádua, 1937, p.8. Obviamente que a atividade financeira do Estado 

envolve além da arrecadação e despesa o controle de sua gestão. “O Estado, 

assim como o homem, exerce várias atividades, várias funções, a fim de que 

possa concretizar os seus fins. Assim o Estado exerce uma atividade política, 

jurídica, de segurança, etc. da mesma forma o homem mantém inúmeras 

atividades. Dentre todas elas apenas uma é comum, que é a atividade financeira. 

A atividade financeira do Estado se resume em obter, despender, gerir e criar, o 

que corresponde à receita, despesa, orçamento e crédito público, 

respectivamente”. In BARROS, Luiz Celso de, « Ciência das Finanças. Direito 

Financeiro, São Paulo, Editora Jalovi, 3ª. Edição, 1990, p. 28 e 29. Para 
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compõem o bloco irão equalizar totalmente seus tributos, unificando 

suas alíquotas e bases tributárias, porque o objetivo é alcançar um 

mercado com o menor grau possível de distorções. 

As distorções fiscais podem ser definidas como a existência 

de uma discriminação de origem fiscal que podem alterar as condições 

de concorrência dentro de um mesmo mercado, de tal sorte a 

provocarem modificações apreciáveis nas correntes normais do 

tráfego98. Como consequência os fatores produtivos – aqui 

compreendidos os referentes aos bens e serviços – tendem a se 

deslocar, uma vez condicionados pelas divergências entre os sistemas 

fiscais nacionais e em função da maior pressão fiscal exercida por um 

Estado, quando se vê estimulado a migrar para outro com menor 

pressão. 

A política de harmonização fiscal tem sua origem nas 

divergências tributárias que permeavam os Estados-membros 

europeus desde o inicio da construção do direito comunitário e foram 

 
CAMPIGLIA & CAMPIGLIA, mister se faz acompanhar e medir o desempenho 

de cada uma dessas unidades separadamente, para que se possam isolar 

informações que permitam corrigir desvios na atividade específica que deva 

sofrer ação corretiva, no ponto certo dessa atividade e da forma mais adequada. 

CAMPIGLIA, Américo Oswaldo & CAMPIGLIA, Oswaldo Roberto, « 

Controles de Gestão», São Paulo, Editora Atlas, 1994, p. 367: Os destacados 

juristas espanhóis MARTÍNEZ LAGO y GARCÍA DE LA MORA qualificam a 

atividade financeira como uma realidade pluriproblemática, já que a mesma 

apresenta vários matizes: trata-se de um objeto complexo da realidade social, 

com pluralidade de aspectos suscetíveis de serem estudados por uma variedade 

de ciências. In: MARTÍNEZ LAGO, M. A., y GARCÍA DE LA MORA, L., « 

Lecciones de derecho financiero y tributario», 1ª. Edición, Iustel, 2004, p. 46. 
98 CORDÓN EZQUERRO, Teodoro & GUTIÉRREZ LOUSA, Manuel, « La 

Política Fiscal en la Unión Europea: ¿convergencia o competencia?, CLM. 

Economia, Revista Económica de Castilla nº 9, La Mancha, 2006, p. 64. 
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inúmeros os projetos de convergência até a criação da União Europeia. 

As distorções fiscais converteram-se numa referência obrigatória para 

o desenvolvimento da harmonização, tendo merecido atenção 

permanente por parte das instâncias comunitárias99. 

RAPOSO esclarece que na Comunidade Europeia as opções 

de atuação para o desenvolvimento comunitário centraram-se em duas 

vertentes: ou se criava uma comunidade política dotada de poderes 

supranacional com toda a dimensão que um projeto dessa natureza 

exige ou se desenvolveria um espaço de integração de políticas 

econômicas que propiciassem a redução das disparidades no domínio 

financeiro, aproximação das estruturas tributárias de modo que se 

corrigissem as disparidades provocadas pelo imposto em razão da sua 

repercussão sobre os preços. 

Dado o elevado grau de convergência que exigia a primeira 

opção, a segunda, referente à integração econômica, demonstrou ser a 

mais adequada no cenário político europeu. Não obstante essa opção 

trouxe o inconveniente das distorções nos sistemas fiscais dos Estados 

Membros, sendo um tema que até o momento encerra uma das 

 
99 RAPOSO destaca que as distorções fiscais se apresentaram como um dos 

fundamentos da harmonização fiscal. RAPOSO, M. E., « A harmonização 

tributária na União Europeia, origem, conceito e delimitação. Anuario de la 

Facultad de Derecho de Cáceres, nº. 23, Extremadura, 2005, página 465. Estudos 

sobre o tema, vide CALLE SAIZ, R., « La Teoría de la Armonización Fiscal y la 

Armonización Fiscal Europea », Hacienda Pública Española, 6/7, 1970, p. 407; 

CAYÓN GALIARDO, A.; FALCON y TELLA, R. y HUCHA CELADOR, F. 

de la, « La armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea y el 

sistema tributario español: incidencia y convergencia: resumen», Instituto de 

Estudios Fiscales - IEF, 1990, paginas 8/9; MATA SIERRA, M. T., La 

armonización fiscal en la Comunidad Europea. Lex Nova, Segunda Edición, 

Madrid, 1996, p. 69. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

146 

maiores dificuldades na integração. Essa situação se explica em 

função da aprovação das normas de natureza fiscal, que exigem a 

regra da unanimidade por parte do Conselho. Como os Estados não 

estão dispostos a renunciar essa parcela de sua soberania, essa 

restrição tem dificultado avanços na harmonização de seus impostos. 

I.6. As distorções como fenômeno impeditivo da integração fiscal 

As desigualdades estruturais nos sistemas fiscais internos do 

grupo de países que integram um bloco econômico tem sido motivo de 

apreensão por parte dessa comunidade, pelo fato de contribuir para 

distorções na concorrência geral e de modo particular sobre 

determinados produtos no Mercado Comum, circunstância que impõe 

a necessidade de harmonização fiscal como forma de viabilizar o seu 

bom desenvolvimento. 

A existência de disparidades no domínio fiscal é permitida 

desde que não tenham tanta relevância a ponto de impedir a 

concretização do mercado comum. As distorções estruturais 

resultantes da diversidade de impostos terão peso quando implicarem 

em diferenças significativas, que possam refletir sobre o nível de 

distribuição de renda, no preço das mercadorias e sobre as atividades 

de determinados setores econômicos100. 

É bem verdade que a diminuição progressiva da pressão 

fiscal sobre os fatores mais móveis do mercado pode induzir ao 

investimento, por outro lado traz consigo outros inconvenientes diante 

 
100 International Bureau of Fiscal Documentation, « The Report of the Fiscal and 

Financial Committee». Amsterdã, 1963, pp. 24/25. 
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do risco de erosão das bases impositivas dos Estados. Por exemplo, 

conforme pondera ROCHE LAGUNA, a ausência de limitação na 

fixação de alíquotas pode, na prática, conduzir a exoneração total dos 

impostos em relação aos fatores mais móveis do mercado e uma 

consequência lógica seria a sobrecarga nas demais atividades e no 

fator trabalho, que é quem suportariam efetivamente o peso 

impositivo101. 

Mas ainda não existe uma unanimidade quanto ao conceito 

técnico de harmonização tributária. O termo harmonização tem sido 

definido de diversos modos, mas subentende-se que existem diversos 

graus de harmonização. Por exemplo, nos tratados institucionais de 

integração dos blocos econômicos e até mesmo na doutrina o termo 

coordenação, harmonização e unificação têm sido usualmente 

empregados como instrumentos voltados para o alcance dos fins por 

eles objetivados, dando-se lhe uma mesma conotação. CASSELLA 

destaca que no Tratado de Roma ocorre uma significativa flutuação 

terminológica com referência a esses termos, que embora diversos são 

indistintamente utilizados 102. 

 
101 ROCHE LAGUNA, I., « La integración europea como límite a la soberanía 

fiscal de los Estados-Miembros: armonización de la imposición directa en la 

Comunidad Europea ». Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 30. Nos últimos anos 

a União Europeia e a OCDE têm concentrado a maior parte de seus esforços na 

luta contra a concorrência fiscal prejudicial e nessa perspectiva, a instauração de 

um contexto fiscal caracterizado pela concorrência livre e equitativa na atividade 

empresarial transfronteiriça e que, simultaneamente, previna a erosão de suas 

bases impositivas tem sido um dos seus maiores desafios. Vide Parecer do 

Comitê Econômico e Social sobre “A política fiscal da União Europeia – 

prioridades para os próximos anos.” (2002/C48/18). 
102 CASSELLA, Paulo Borba, « Comunidade Europeia e seu ordenamento 

jurídico», São Paulo, LTr, 1994. APARICIO PEREZ assinala que nesse tema 
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Segundo PITA a coordenação se estabelece pela adoção de 

estratégias comuns entre os Estados que integram blocos ou mercados 

e visam estabelecer o equilíbrio entre suas disposições normativas, 

minimizando as diferenças mais acentuadas103. A cooperação trata-se 

de uma das formas mais civilizadas de harmonização, dado que existe 

um interesse mútuo plenamente identificado e livre de quaisquer 

interferências104. Até mesmo o intercâmbio de informação entre os 

Estados-Membros com o fim de eliminar as distorções fiscais 

 
mais do que atender às concretas expressões terminológicas, é produto resultado 

de diferentes versões linguísticas do Tratado em cada um dos idiomas oficiais da 

Comunidade, devendo-se ater mais ao espírito unitário informador do 

Ordenamento jurídico da Comunidade. APARICIO PEREZ, Antonio, « Criterios 

y principios de la armonización fiscal en el Tratado de la CEE ». Impuestos, 

Tomo II, Oviedo, 1988, p. 872. 
103 PITA, Claudino, « Uma abordagem conceitual da harmonização tributária no 

MERCOSUL ». In: O Direito Tributário no MERCOSUL. Org. por MARTINS, 

Ives Gandra da Silva, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2000. p. 119.  

104 Sobre o tema, consulte também BARREIX, A.; VELAYOS, F. y VILLELA, L., 

«Integración regional y armonización tributaria: desafíos y experiencia en 

América Latina ». Inter-American Development Bank, 2007, p.27. A cooperação 

econômica é utilizada desde a antiguidade como maneira de aproveitar as 

vantagens comparativas dos países para aumentar a produção e o comércio 

mundial. É baseada na diminuição de barreiras, principalmente alfandegárias, ao 

comércio entre os países, com o objeto de garantir maior oferta de produtos a um 

preço mais acessível aos consumidores, aumentando o fluxo comercial entre eles. 

O sistema multilateral é o grande expoente desse sistema, mas as dificuldades de 

rápida implementação do multilateralismo completo, em razão das diferentes 

características e estágios de desenvolvimento encontrados no mundo, faz com 

que o regionalismo seja aceito nesse sistema, com a segunda melhor opção. 

BASSO, Larissa de Santis, « Questões sobre a natureza jurídica do direito do 

MERCOSUL». In A integração regional no direito internacional: o futuro do 

MERCOSUL e da União Europeia. Coord. por GOMES, Eduardo Biacchi y 

REIS, Tarcisio Hardman, São Paulo: Lex Editora, 2006, p. 17. 
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produzidas pelas diferenças entre as suas legislações e favorecer o 

bom funcionamento do mercado é uma forma de coordenação105. 

A doutrina tem feito muitos esforços para delimitar o 

conceito de harmonização e nesse sentido ROCHE LAGUNA assinala 

que existe uma disparidade nos critérios para as definições desse 

fenômeno. Há quem entenda, por exemplo, que a harmonização fiscal 

pressupõe que as medidas devem conduzir a adoção de impostos 

iguais em todos os Estados-membros. NEUMARK assinalava no 

sentido de que as normas estabelecessem condições de tributação e 

gastos parecidos aos que existem em economias unificadas; nas 

conclusões de CALLE SÁIZ, um processo de aproximação 

progressiva dos sistemas fiscais que conduza a uma unificação fiscal e 

que se persista na supressão das distorções que possam impedir a 

realização do mercado comum ou mesmo qualquer outra forma de 

cooperação econômica internacional 106. 

 
105 Se bem que nessa forma de cooperação e em termos de matéria fiscal a soberania 

permanece no poder soberano (a nível estatal), quando o exercício do poder não 

ocorre unilateralmente, senão multilateralmente. A modificação do conteúdo 

substantivo das normas internas se dá exclusivamente através da atuação 

conjunta dos Estados, que podem entre si acordar no sentido de modificar ou 

adequar suas legislações com vistas à consecução de um fim concreto. Os atos 

provenientes da atuação conjunta do grupo de países têm mero caráter indicativo 

e não vinculativo. Cf. c/ ROCHE LAGUNA, que enfatiza o caso da União 

Europeia, onde a integração dos sistemas fiscais se deu através da Coordenação 

Fiscal, dado que a Comissão, órgão que detém a titularidade da iniciativa de lei, 

renunciou parcialmente a harmonização no sentido estrito. V. ROCHE 

LAGUNA, Irene, « La integración europea como límite a la soberanía fiscal de 

los Estados-Miembros: armonización de la imposición directa en la Comunidad 

Europea ». Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 34. 
106 Parte da doutrina considera que esse critério apresenta riscos quanto a sua 

eficácia, além de ensejar dúvidas sobre os efeitos da equidade aplicada e níveis 

de desenvolvimento inaceitáveis para os Estados que se integram 
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CAYÓN GALIARDO, FALCÓN Y TELLA, DE LA 

HUCHA CELADOR entendem que a harmonização pode consistir em 

qualquer forma de aproximação, unificação ou coordenação, 

dependendo do que parecer mais adequado, o que importa é que seja 

possível alcançar os propósitos, pois geralmente será possível alcançar 

um resultado com diferentes soluções 107. 

Com muita precisão terminológica MATA SIERRA define a 

harmonização como um processo de aproximação que com caráter 

progressivo e irreversível foi levado a cabo pela CEE em relação aos 

sistemas fiscais dos Estados-Membros com a finalidade de suprimir 

distorções ou discriminações de natureza fiscal e que pudessem 

dificultar o objetivo último da CEE, que era a formação do Mercado 

Comum108. Na perspectiva de PITA uma harmonização fiscal eficiente 

pressupõe que se leve em conta as peculiaridades do ordenamento 

jurídico de cada Estado-Membro, as dificuldades decorrentes da 

 
economicamente. No caso da harmonização do IVA as experiências demonstram 

os inúmeros problemas que um critério baseado na igualdade pode aportar para 

os sistemas fiscais nacionais, dada as próprias especificidades de cada um desses 

países. CALLE SÁIZ, Ricardo, « Balance y perspectivas de la armonización 

fiscal en la Unión Europea: del régimen transitorio al régimen definitivo del IVA 

». Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública n º. 247, 1998, pp. 191-

238. 
107 CAYÓN GALIARDO, António; FALCÓN Y TELLA, Ramón; DE LA HUCHA 

CELADOR, Fernando, « La armonización fiscal en la Comunidad Económica 

Europea y el sistema tributario español: incidencia y convergencia ». Instituto de 

Estudios Fiscales - IEF. Documentos de trabajo 5. Madrid, 1990, pp. 8-9. 
108 MATA SIERRA, María Teresa, « La armonización fiscal en la Comunidad 

Económica Europea ». Lex Nova, Valladolid, 1996, p. 180. Muito embora todos 

esses fenômenos constituam formas de aproximação, torna-se necessário 

distinguir o sentido da harmonização no sentido amplo, o que corresponderia às 

diversas formas de aproximação descrita pelos citados autores e a harmonização 

no sentido estrito, considerada um fenômeno concreto dentro destas formas de 

classificação, mas com características jurídicas e políticas próprias. 
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transição política e até mesmo da sua própria reestruturação interna e 

por isso mesmo define a harmonização fiscal como sendo um processo 

gradual que implica etapas de coordenação, harmonização no sentido 

estrito numa etapa mais avançada poder-se-ia chegar a uniformização 
109. 

ROCHE LAGUNA visualiza nos conceitos acima 

mencionados a existência de distintas realidades jurídicas delimitando 

a atuação comunitária no processo de harmonização fiscal: se por um 

lado existe o objetivo de se aproximar os ordenamentos jurídicos dos 

Estados-Membros, provocando a convergência dos sistemas fiscais, da 

mesma forma também se manifesta a vontade cautelosa de não se 

interferir na política dos Estados-Membros. E com bastante 

propriedade ressalta a necessidade de se distinguir a harmonização 

fiscal no sentido amplo, que equivaleria à aproximação nas suas mais 

variadas formas e a harmonização no sentido estrito, um fenômeno 

concreto, dentro da classificação das formas de aproximação acima 

descrita, mas com uma feição própria, revestido de características 

jurídicas e políticas110. 

 
109 PITA, Claudino, « Uma abordagem conceitual da harmonização tributária no 

MERCOSUL ». In: O Direito Tributário no MERCOSUL. Org. por MARTINS,  

Ives Gandra da Silva. Rio de Janeiro, 2000. p. 120. Alguns doutrinadores não 

fazem esta distinção rígida quanto à gradação da harmonização legislativa em 

três níveis, utilizando praticamente os termos harmonização, coordenação e 

aproximação como expressões que conferem o mesmo sentido harmonizador. 

BALTHAZAR, Ubaldo César. « Análise dos conceitos de base preliminares à 

ideia de um Mercado do Cone Sul ». Sequência, Florianópolis, nº 29, dez. 1995, 

p. 19. 
110 Cf. c/ ROCHE LAGUNA, Irene, « La integración europea como límite a la 

soberanía fiscal de los Estados-Miembros: armonización de la imposición directa 

en la Comunidad Europea ».Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 29. 
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A doutrina tem se inclinado no sentido de privilegiar os 

resultados em detrimento dos critérios, visualizando a harmonização 

fiscal no sentido amplo, com maiores benefícios para os Estados 

integrados111. Isso porque além da praticidade, as soluções baseadas 

no sistema de coordenação não exigem a perda de soberania por parte 

dos Estados. Nessa lógica, a harmonização fiscal não sobrevaloriza a 

igualação dos sistemas impositivos, mas o desenvolvimento e 

execução de políticas econômicas que possam garantir o alcance de 

resultados112. 

 
111 Por exemplo, as dificuldades que enfrentam algumas economias da zona do euro 

para sair da atual crise econômica, quando na percepção de alguns estudiosos a 

fragilidade do sistema fiscal europeu teria como uma de suas causas a falta de 

harmonização fiscal. Nesse sentido, os Estados são convidados ao debate, 

especialmente no que toca as questões tributárias, mais pela incidência que o 

tema pode ter no futuro do sistema fiscal da União Europeia. Daí tem-se como 

pertinente as observações de CARBAJO VASCO: [...] Mas, e o que sucede com 

a Europa no plano tributário? Isso mais porque na União Europeia tem sido 

poucas as possibilidades de avanço na coordenação tributária, em razão dos 

múltiplos interesses enfrentados e ademais, outro fator dificultoso é a existência 

da regra da unanimidade na hora da tomada de decisões. A “descoordenação” 

das ações europeias ante a crise decorre da inexistência de um modelo impositivo 

consensual e da ausência de coordenação nas diferentes ações tributárias dos 

seus Estados-Membros. [...] São poucas as possibilidades de se avançar na 

construção de um autêntico governo econômico, são tremendas as dificuldades 

jurídicas e não se pode esquecer que a União Europeia, como não podia ser de 

menos, é uma Comunidade de Direito. In CARBAJO VASCO, Domingo, « Una 

nota sobre “gobernanza económica” y armonización fiscal en la Unión Europea 

».Madrid, 2011. Disponível 

em:www.loyolaandenews.es/masteresoficialesloyola/uma-nota-sobre-

gobernanza-economia-y-armonizacion-fiscal-em-la-union-europea-y-II/ Acesso 

em 20 abril de 2019. 
112 A Coordenação fiscal não afeta diretamente a soberania estatal, não limita o 

poder financeiro dos Estados, que permanecem com a capacidade legislativa a 

nível estatal; constituem, portanto, uma clara mostra de um modelo de 

cooperação internacional, com características intergovernamentais. ROCHE 

LAGUNA, Irene, « La integración europea como límite a la soberanía fiscal de 
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ROCHE LAGUNA entende que a harmonização fiscal supõe 

uma autoridade legislativa ou pelo menos normas com caráter 

vinculativo, que obrigam ou limitam a soberania fiscal dos Estados-

membros. Desse modo, sob o prisma estritamente jurídico, pode-se 

chegar à conclusão que o caráter obrigatório da harmonização estaria 

atuando como um importante método no sentido de aproximação dos 

sistemas tributários nacionais e com o fim de conformá-los aos 

objetivos políticos, jurídicos ou econômicos. E ao convergirem os 

sistemas fiscais nacionais, eliminam-se os riscos e obstáculos.   

E tornaria possível a eliminação de quaisquer obstáculos ao 

estabelecimento e bom funcionamento do mercado, mantendo em pé 

de igualdade as condições para a livre concorrência. Concretamente, 

isso seria possível em função do caráter vinculativo das normas 

emanadas por parte das autoridades, sejam elas revestidas na forma de 

Tratados, diretivas ou mesmo decisões. Na hipótese de conflito e/ou 

divergência entre as normas comunitárias e a legislação nacional 

competirá a cada um dos Estados compatibilizarem as diferenças 

existentes na sua legislação113. 

 
los Estados-Miembros: armonización de la imposición directa en la Comunidad 

Europea ». Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 41. 
113 Nas conclusões dessa mesma autora, os atos legislativos ditados, sejam eles 

regulamentos, diretivas ou mesmo recomendações, todos tem natureza 

vinculante e sua legitimidade encontra-se condicionada a que o instrumento da 

harmonização seja utilizado unicamente para atender aos fins previstos nos 

Tratados Constitutivos. Entre os fins destaca, sobretudo, a consecução do 

Mercado e a proteção das liberdades fundamentais. ROCHE LAGUNA, op. cit. 

p. 35. O Tratado de Roma, no seu artigo 189, estabelece que “a diretiva vincula o 

Estado-Membro destinatário quanto aos resultados a alcançar, deixando, no 

entanto, às instâncias nacionais, a competência quanto à forma e aos meios”. 

SALDANHA, Eduardo, « Harmonização legislativa tributária no MERCOSUL e 

na União Europeia ». Curitiba, Juruá, 2008, p. 123. 
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Um paradigma para este grau de harmonização seria Sexta 

Diretiva referente à harmonização do IVA no âmbito da União 

Europeia, em que ocorreu a uniformização das bases, sujeitos 

passivos, deixando-se certa margem para as alíquotas, inclusive as 

isenções. 

Essa compreensão é também defendida por GARCÍA 

NOVOA114, cujos estudos concorrem para sugerir que os objetivos da 

integração econômica podem ser alcançados pela harmonização 

legislativa em sentido estrito, sendo desnecessária a uniformização 

legislativa, haja vista que isso compromete a identidade de uma nação. 

No caso da União Econômica e Monetária a harmonização tributária 

foi utilizada no sentido estrito, como instrumento de equilíbrio e 

viabilização dos objetivos almejados. 

Nesse aspecto o processo de harmonização fiscal pode se 

tornar viável desde que o enfoque seja a aproximação gradual dos 

sistemas fiscais, mas unicamente no sentido de se corrigir as 

distorções tributárias que possam dificultar a realização do mercado 

comum. Paralelamente devem-se dotar os Estados-membros de certa 

autonomia para que esses possam conduzir suas próprias políticas 

fiscais e, finalmente, há que se ter em mente o quão importante é 

atribuir flexibilidade ao sistema tributário em função da sua própria 

dinâmica, porque sendo esse processo contínuo, deve estar sempre 

pronto para se adequar às novas realidades sociais e econômicas. 

 
114 E nesse sentido o conteúdo da harmonização fiscal assume caráter instrumental. 

No caso da União Europeia o objetivo era o correto funcionamento do mercado 

único. GARCÍA NOVOA, César, « El futuro de la imposición indirecta en la 

Unión Económica y Monetaria. La llamada armonización de segundo grado ». 

(In) Congresso Internacional de Direito Fiscal 1, 2000, Porto, UFP, 2000, p.28. 
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De qualquer modo nos processos que visam à formação de 

um mercado único o consenso sempre fará parte das regras do jogo, 

devendo-se assegurar aos Estados que dele fazem parte uma divisão 

justa e equitativa dos ganhos que através dele foram obtidos. Mas é 

possível que nesse jogo também haja outros interesses envolvidos, não 

parece razoável seja engessado o sistema tributário. Como bem 

ponderam CÓRDON EZQUERDO & GUTIÉRREZ LOUSA nesse 

processo de captação de recursos é preciso o estabelecimento de certas 

vantagens comparativas para tornar possível o nivelamento das 

desigualdades existentes115 porque o principio da equidade esse 

sempre deve conformar os sistemas tributários. 

Pode-se chegar à conclusão de que a harmonização fiscal 

consiste na construção de diferentes métodos visando à aproximação 

dos sistemas tributários nacionais, a fim de formatar um conjunto de 

objetivos, sejam eles de natureza política, jurídica ou econômica. 

Traçado como importa a utilização desse mecanismo seja adequada 

para a convergência dos fins a que se propõe no sistema fiscal, 

procedendo-se ao ajuste dos sistemas fiscais de modo a adaptá-lo aos 

objetivos do mercado. 

As diferentes opiniões em torno da opção de cooperação ou 

coordenação em favor da integração ou mesmo unificação exigem 

ações rápidas, que permitam que o processo vá tomando força e 

forma. Quaisquer que sejam os motivos do processo de integração eles 

 
115 Para se referir à interpretação das normas fiscais nacionais, quando a 

jurisprudência do Tribunal de Luxemburgo tem se posicionado sempre em favor 

do princípio da não discriminação, quando em nome da equidade o mesmo 

poderia ser relativizado. V. CORDÓN EZQUERRO, Teodoro & GUTIÉRREZ 

LOUSA, Manuel, « La Política Fiscal en la Unión Europea: ¿convergencia o 

competencia?». CLM. Economía, nº. 9, Madrid, 2006, p. 68. 
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sempre vão ter um modelo em função dos objetivos a que se 

propuseram. 
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CAPITULO II. 

 

A TRIBUTAÇÃO DO VALOR ADICIONADO  

NO BRASIL VIA ICMS 

O presente capítulo discute alguns aspectos relacionados à 

tributação sobre o valor adicionado no Brasil, com enfoque específico 

no ICMS, o principal imposto sobre consumo que se encontra na 

competência tributária dos Estados e do Distrito Federal e que tem nas 

suas bases a maior fonte de sustentação de receitas para os governos 

subnacionais. Nesse sentido o estudo se debruça sobre as principais 

características do imposto, o momento de incidência, a sua evolução 

histórica, as regras para a sua operacionalização dentro da federação, 

as alíquotas diferenciadas, o sistema de origem e destino e suas 

implicações na questão da neutralidade do imposto, o critério na 

partilha de recursos além de outras questões que mais valem para 

reforçar os desequilíbrios, aumentando o fosso das desigualdades 

entre o Sul e Sudeste ricos, com a pobreza dos espaços intrarregionais 

situados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. 

Inicialmente discorremos sobre algumas peculiaridades do 

ICMS para em seguida traçarmos uma breve retrospectiva no quadro 

de evolução dos impostos sobre consumo no Brasil, buscando 

demonstrar como os diferentes contextos históricos influenciaram a 

formação da estrutura tributária, motivando e/ou inibindo as ações do 

Governo. Por isso entendemos coerente afirmar que os sistemas 

tributários tendem a se acomodar aos acontecimentos, que de uma 
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forma ou de outra, com eles estão interagem, formando elos de 

cadeia e nesse particular os diferentes atores sociais, cada um 

exercendo o seu poder de influência na configuração dos 

ordenamentos jurídicos tributários. 

Partindo dessa perspectiva entendemos que as estruturas 

tributárias podem melhor ser compreendidas quando analisamos o seu 

conteúdo histórico e por isso mesmo no sentido inverso marchamos no 

tempo para resgatar alguns dos principais acontecimentos desde as 

cobranças arbitrárias ocorridas nos tempos do Brasil Colônia até o 

momento em que as atividades do Fisco foram legalizadas 

constitucionalmente. No entanto a partir da década de sessenta 

delimita-se a pesquisa aos estudos do ICM (e atualmente ICMS), para 

mais adiante, no capítulo IV nos dedicarmos ao estudo sobre o 

processo de harmonização tributária do Imposto sobre Valor 

Acrescentado – IVA na União Europeia, buscando identificar nesse 

processo que aspectos poderiam servir como referência para 

aperfeiçoar o ICMS no Brasil e partindo daí ser possível conferir 

maior ritmo ao processo de integração do MERCOSUL. 

Na abordagem outros temas enfocando as reformas tributárias 

ocorridas no âmbito do ICMS, o processo de descentralização e 

distribuição de competências tributárias, o sistema de transferências 

intergovernamentais de recursos instituídos pela Carta de 1988 além 

de outras questões que distanciam o modelo de tributação do ICMS 

das melhores práticas adotadas na grande maioria dos países que 

igualmente adotam impostos do tipo valor adicionado. 
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II.1. O conceito do valor adicionado na tributação do ICMS 

Na literatura fiscal o conceito de valor adicionado – também 

denominado valor agregado - é utilizado para medir o valor criado 

pelo agente econômico, nos dá a ideia de riqueza que adquiriram os 

bens e serviços no seu processo de transformação e durante um 

determinado período de tempo. Isso porque a soma das importâncias 

agregadas representa a soma das riquezas que a tais produtos foram 

adicionadas, seja no ciclo da produção ou mesmo da comercialização 

e por isso de todo o valor bruto deve ser deduzido o valor de fatores 

intermediários consumidos no processo de produção, tal como a 

matéria prima, a energia, o serviço de terceiros e até mesmo os 

impostos116. 

Mas o conceito acima não inclui necessariamente a soma dos 

produtos finais, porque isso vai depender do uso que se fará 

posteriormente do produto e, por exemplo, o óleo diesel 

comercializado nos postos de combustíveis pode ser utilizado tanto 

como um bem final para o consumidor, como também pode ser 

adquirida como um bem intermediário para determinadas empresas e 

no critério do valor adicionado o que se busca é evitar a dupla 

contagem, calculando-se o valor agregado em cada etapa da produção, 

mas dela subtraindo o valor do produto e os custos dos bens 

intermediários. 

 
116 E na medida em que se dificulta a dedução, resta afetada a neutralidade, que 

constitui a essência do valor agregado. Cf. GARCÍA NOVOA, César, « La 

deducción del IVA soportado en los supuestos en que el destinatario es sujeto 

pasivo del impuesto ». Aranzadi, Jurisprudencia Tribunal, nº 20, Madrid, 2004, 

p. 13-14. 
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Os impostos do tipo “valor agregado” ou sobre circulação 

têm sido denominados pela grande maioria dos juristas como 

“impostos sobre consumo”, porque pelo menos do ponto de vista 

estritamente técnico é o consumidor final - o contribuinte de fato - 

quem efetivamente suporta o ônus do tributo e não o contribuinte de 

direito (seja esse comerciante ou industrial). Isso é possível porque 

nele se adota uma sistemática que permite a cobrança fracionada e que 

deve ocorrer em qualquer fase do ciclo da cadeia, quando o sujeito 

passivo fazendo uso da técnica dedutiva livra-se do pagamento que lhe 

é cobrado, transferindo-o para outras etapas até alcançar o consumidor 

final. 

Há quem diga que uma das maiores virtudes do ICMS se dá 

por conta da característica de neutralidade, considerando que não 

existe o efeito cascata. No entanto vale considerar, a teor do que 

estabelece o artigo 150, §7º da Constituição federal que essa não 

cumulatividade é afastada pela incidência monofásica quando de 

forma antecipada tributa-se na origem toda a cadeia produtiva fazendo 

uso do instituto da substituição tributária para frente, sem levar em 

consideração o valor futuro da operação117. Quer dizer, a máquina 

impositiva avança para o futuro antecipando uma hipótese de 

incidência que ainda não ocorreu, estabelecendo-se desse modo um 

autêntico empréstimo compulsório já que o contribuinte é obrigado a 

pagar  mediante compensação com o imposto realmente devido.  

 
117 SILVA MARTINS, Ives Gandra, « Um IVA possível em um sistema tributário 

justo ». In “IVA para o Brasil: contributos para a reforma da tributação sobre 

consumo”, Coord. por  Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho, Editoria Fórum, 

Belo Horizonte, 2007, p. 400.   
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O ICMS também é um imposto do tipo multifásico e, pelo 

menos teoricamente, tem natureza não-cumulativa, devendo incidir em 

cada uma das etapas de produção e comercialização e como forma de 

assegurar a sua neutralidade, permite a compensação através do 

sistema de “débitos menos créditos”. Quer dizer, do imposto pago 

numa etapa precedente, como esses geram créditos, o sujeito passivo 

pode deduzir os débitos correspondentes as saídas por conta da venda 

de bens. No entanto vale ressaltar que essa regra nem sempre é válida 

para todas as operações, porque haverá situações em que o imposto 

terminará por onerar os insumos tributando bens que serão 

consumidos no processo produtivo, de comercialização ou prestação 

de serviços118. 

 
118 E desse modo em face da ausência de uniformidade nas leis do ICMS, pode ser 

que nem todos os Estados brasileiros concedam o direito de crédito do ICMS, 

porque isso está na dependência com que cada um deles formula acerca do 

conceito de “insumos”, tecnicamente pra uns como toda mercadoria que é 

empregada e/ou passa a integrar um produto novo, ou que faz parte do processo 

de industrialização. Se bem o artigo 20 da Lei-Complementar nº 87/96, como 

norma geral garante o direito de crédito do ICMS na aquisição de bens 

destinados ao uso ou consumo. Ver também a legislação do ICMS dos Estados 

do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente os Decretos de nº 

1090-R, de 25/10/2002, art. 99; Decreto nº 45.490/2000, art. 59; Decreto nº 

27.427, de 17/11/2000, art. 25, todos dispondo sobre as hipóteses que geram 

direito de crédito para empresas do setor de cargas e transporte de passageiros. A 

restrição no direito de crédito alcança as aquisições de peças e outros insumos, 

porque tais as empresas não podem se apropriar dos créditos decorrentes de tais 

aquisições. A propósito entendimento consubstanciado nos Embargos de 

Declaração Proc. 101.797/SP, STJ-1ª Turma, unânime, Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros (15/09/1997, p. 44288/9): Tributário – ICMS- Creditamento – 

Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário – Peças e Acessórios. Peças de 

Reposição, de conserto, de conservação ou acessórios que guarnecem veículos 

não se confundem com insumos exauridos na prestação do serviço. Inexistência 

do direito ao crédito do ICMS. 
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II.2. As principais características do ICMS 

No sistema tributário brasileiro o Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicações – ICMS trata-se do principal 

tributo na competência dos Estados e do Distrito Federal que nasceu 

no ordenamento jurídico através da Constituição Federal de 1988119. É 

o imposto com maior arrecadação no Brasil, tendo como fato gerador 

a circulação de mercadorias no mercado interno, gravando 

parcialmente a prestação de serviços, destacando o de 

telecomunicações, o de transporte interestadual e intermunicipal de 

passageiros, o consumo de energia elétrica bem como a entrada de 

mercadorias ou bens importados do exterior. 

Quer dizer, o imposto incide sobre operações jurídicas 

praticadas pelo comerciante, industrial ou produtor alcançando todos 

os percursos de circulação da mercadoria promovida pelo agente 

econômico, desde a sua fase de produção até a industrial, quando 

finalmente serão impulsionadas ao consumidor final, por intermédio 

do comércio atacadista e/ou varejista120, circunstância que pressupõe a 

 
119 Cfr. com o artigo 155, II, §§ 2º ao 5º da CF/1988. Além da sua natureza 

mercantil, grava também os serviços sobre a produção, importação e circulação, 

distribuição ou consumo de energia elétrica. Ver também a Emenda 

Constitucional nº 33/2001 sobre a incidência dos impostos internos sobre 

consumo nas operações de importação. 
120 E para esse efeito, a circulação ocorre quando há transferência da propriedade e 

não simplesmente a mera circulação física do bem. CARRAZZA destaca o 

ICMS não cumulativo e seletivo que engloba cinco impostos: o imposto sobre 

operações mercantis, imposto sobre serviços de transporte (interestadual e 

intermunicipal), impostos sobre serviços de comunicação, imposto sobre 

produção, importação e circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica e imposto sobre extração, 
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realização de um negócio jurídico de natureza mercantil que se operou 

pela transferência da propriedade em cada uma dessas etapas. 

O entendimento prevalente para a grande maioria da doutrina 

é que a principal materialidade do ICMS é a circulação de 

“mercadorias” e por isso consideramos fundamental a delimitação do 

termo para facilitar o estudo acerca do fato gerador do ICMS. No 

Dicionário Aurélio a definição dada para o termo refere-se àquilo que 

é objeto de comércio e de modo similar SABBAG descreve as 

mercadorias como bens móveis que podem ser comercializados, 

aduzindo, no entanto que deve haver o intuito de obtenção de lucro 

com a movimentação jurídica do bem121, devendo tal atividade 

guardar como caráter a habitualidade. 

Mas à evidência, existem outras hipóteses de incidência do 

ICMS, valendo ressaltar a metodologia da regra-matriz de incidência 

desenhada por CARVALHO122, da qual se abstrai que determinados 

comportamentos, a exemplo, “vender mercadorias”, tal expressão 

tomada na força de sua plenitude equivaleria a dizer que somente as 

atividades refletidas nessa ação definiriam o critério para a regra de 

incidência quando na verdade o critério material encontra-se 

delimitado por outras condições materiais e/ou temporais. 

 
circulação e distribuição ou consumo de minerais. In CARRAZZA, Roque 

Antônio, « ICMS ». São Paulo, Malheiros, 2012, p. 35. 
121 SABBAG, Eduardo de Moraes, « Direito tributário ». São Paulo: Premier 

Máxima, 2008, p. 391. 
122 CARVALHO, Paulo de Barros, « Curso de Direito Tributário ». São Paulo, 

Saraiva, 2008, p. 268. 
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O fato é que o ato de vender mercadorias, nas suas mais 

diferentes modalidades, passou ao longo do tempo a se constituir no 

foco, despertando a atenção do legislador e, possivelmente em razão 

da expressão econômica de tais atividades, essas passaram a compor a 

hipótese de incidência tributária do ICMS. Assim que para alguns o 

simples deslocamento físico da mercadoria de um estabelecimento 

para outro pertencente ao mesmo contribuinte deveria ensejar o 

nascimento da obrigação tributária123, enquanto outros defendem que 

a circulação implicaria necessariamente na transferência do 

domínio124, havendo ainda uma terceira corrente adepta à teoria da 

circulação econômica. 

GERALDO ATALIBA, por exemplo, reforça a tese de que o 

fato gerador do ICMS ocorre somente quando se efetiva a 

transferência de titularidade e nesse caso, sendo a mercadoria 

simplesmente remetida da filial para matriz, essa circunstância por si 

não justificaria a hipótese da incidência tributária125. Mas também é 

verdade que a “circulação”, no sentido strictu sensu, não poderia 

implicar apenas na transferência de propriedade, isso porque 

dependendo do ato jurídico realizado, haverá circunstâncias em que ao 

 
123 Ver artigo 12, I, da Lei Complementar nº 87/96 “O ICMS incide sobre a 

operação de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro do 

mesmo titular. (...). 
124 E desse modo a circulação não subsiste diante da mera movimentação física, 

exigindo que se opere a efetiva transmissão da propriedade, refletindo no 

patrimônio jurídico da pessoa do alienante e do adquirente. V. art. 155, II, “b”. 

Cf. com ATALIBA, Geraldo, « Incorporação ao ativo – empresa que loca, 

oferece em leasing seus produtos – descabimento do ICMS ». RDT 52/74. 
125 Porque a lei pretende tributar apenas o movimento de mercadoria relacionado a 

negócios jurídicos que envolvam a transferência de titularidade. Nessa mesma 

linha, DERZI, Misabel Abreu Machado, « Direito Tributário Aplicado: estudos e 

pareceres»: Capítulo I e IV ». Belo Horizonte, Del Rey, 1997. 
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transmitido também lhe será atribuída a disponibilidade jurídica e 

nessa hipótese, uma vez investido na posse da mercadoria, dela poderá 

dispor como se proprietário fosse. 

Já na concepção de MACHADO nas operações relativas à 

“circulação de mercadorias” assume também maior relevância o 

conteúdo econômico. É dizer, não basta que se efetive a mudança de 

propriedade ou que um terceiro seja investido na posse da mesma, isso 

porque nas operações de transferência envolvendo estabelecimentos 

pertencentes a uma mesma pessoa jurídica também é possível efetuar 

a remessa de mercadorias quando essas continuarão permanecendo no 

patrimônio do mesmo sujeito126. 

Em harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores 

tem prevalecido a tese no sentido de que não pode constituir fato 

gerador do ICMS a simples circulação física de bens de um para outro 

estabelecimento do mesmo contribuinte. Nessa perspectiva, a melhor 

interpretação não poderia ser outra, senão aquela que se posiciona pela 

tributação de operações quando a ela subjacente um negócio jurídico 

no qual tenha havido a transferência de titularidade, mas também 

acrescentando outro aspecto – que a circulação tenha conteúdo 

 
126 Não obstante, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça é pela 

não incidência do ICMS nas operações que envolvam a transferência de 

mercadorias de matriz para a filial. Nesse sentido a Súmula 166 do E. STJ: “Não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um 

para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” (Súmula nº 166 – E. STJ 

Recurso Especial nº 729.658 – PA, Primeira Turma, 04.09.2007, Agravo 

Regimental no RE nº 267.599, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 06/04/2010, 

Agravo Regimental no AI nº 693.714-6, Ministro Relator Ricardo Lewandowski, 

STF – 1ª Turma, DJe 30/06/2009). 
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econômico127 – e nesse caso se haveria de sobrelevar a destinação 

dada aos referidos bens. 

Sendo certo que no exercício do seu poder tributário cada um 

dos Estados Federados e o Distrito Federal dispõem nos regulamentos 

próprios sobre as normas de incidência tributária, no entanto tais 

instrumentos normativos encontram limitações postas pela Lei Maior, 

que se encarregou de descrever os principais fatos geradores do 

ICMS, o que corresponde dizer que as leis infraconstitucionais 

editadas pelos Estados devem estar harmonizadas, condizentes com as 

normas constitucionais. Temos que no caso de mercadorias sujeitas ao 

regime da substituição tributária dita “pra frente”, é suficiente para 

que se configure o critério temporal da hipótese de incidência do 

ICMS128 a primeira circulação jurídica, que independe das outras que 

 
127 No entanto nas operações de importação de mercadorias ou bens oriundos do 

exterior por pessoa física ou jurídica o campo de incidência do ICMS passa a ser 

bem mais abrangente que no âmbito interno, isso porque o imposto passa a 

incidir pela entrada em território nacional, independente da finalidade comercial. 

Nesse sentido, vide a. Emenda Constitucional nº 33/2001. Uma parte da doutrina 

tem se manifestado pela inconstitucionalidade da EC nº 33/2001 (Cfr. com 

CARRAZA, Roque Antônio, «ICMS», São Paulo, Malheiros, 16º edição, 2012, 

pp. 89-92. No sentido contrário e com muita propriedade, Ricardo Lobo Torres 

pondera no sentido de que a importação, mesmo pelo consumidor final, é o 

momento terminal do ciclo de incidência sobre a circulação de mercadoria no 

âmbito internacional, circunstância que não pode se desvincular da problemática 

da tributação universal, sob pena de se estar criando uma situação privilegiada 

para a importação por parte dos particulares. Cfr. com TORRES, Ricardo Lobo, 

« Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário ». Vol. IV, Rio de 

Janeiro, Renovar, 2007, pp. 230-232. 
128 Para se referir ao regime de substituição tributária progressiva, quando o fato 

concreto - circulação jurídica - se amolda à hipótese de incidência 

hipoteticamente prevista em lei, ocorrendo no primeiro momento da circulação 

jurídica. Cf. com HENRIQUE SALEMA, Alexandre Ferreira, « A circulação 

jurídica como hipótese de incidência do ICMS no regime de substituição 
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lhes forem posteriores porque elas não mais estarão no campo de 

incidência do tributo. 

Nesse aspecto vale frisar as diferenças substanciais que 

acumulam o regime monofásico do IVA, porquanto se tal modalidade 

constitui a exceção nessa forma de tributação, já no ICMS atua quase 

como regra porque a grande maioria dos Estados faz uso da cobrança 

antecipada do imposto, repercutindo negativamente nas atividades do 

contribuinte, pelas próprias dificuldades na cobrança por conta de 

cálculos realizados com base em prognósticos ou mesmo em face do 

uso de médias ponderadas, provocando injustiças de natureza 

econômica e/ou social, ademais de tornar bastante complexo o sistema 

de apuração do ICMS. 

Cumpre destacar que embora tradicionalmente o ICMS tenha 

sido concebido como um tributo interno, cobrado nas operações 

realizadas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal também incide 

nas operações de importação, alcançando inclusive os não-

contribuintes habituais do imposto. Quer dizer, nas entradas no 

território nacional de mercadorias ou bens importados do exterior o 

campo de incidência do ICMS torna-se bem mais abrangente porque 

na hipótese pouca importância tem o destino da mercadoria – se para o 

comércio, o ativo imobilizado do estabelecimento ou mesmo para 

pessoa física. 

Mas também não é só isso, valendo considerar que o “IVA” 

brasileiro acumula diferenças substanciais em relação ao modelo de 

 
tributária progressiva ». Jus Navigandi, Teresina, nº 62, fevereiro de 2003. 

Disponível em http://jus.com.br/artigos/3771. Acesso em 6 de junho de 2017. 
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tributação sobre consumo que existem em diversos países. Veja, por 

exemplo, que no caso do ICMS as bases da tributação sobre consumo 

são bem mais restritas, pois a grande maioria dos serviços encontra-se 

sujeita à taxação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISQN desde que não se encontrem na esfera de competência dos 

Estados, porque nesse caso terá129 como sujeito ativo os Municípios; 

já em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nesse a 

titularidade pertence à União Federal e finalmente os Estados e o 

Distrito Federal como titulares na instituição e cobrança do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Telecomunicações – o 

próprio ICMS. 

Nessa perspectiva, como cada um dos impostos acima 

mencionado é aplicado isoladamente por cada uma das diferentes 

entidades federadas, a tendência é que o valor de qualquer um deles 

passa a integrar a base de cálculo do outro, gerando a superposição de 

incidências com efeitos altamente distorcivos, sobretudo no caso das 

exportações130. Daí por que insustentável a manutenção de tais 

situações, sendo inevitável em qualquer discurso de projeto mais 

 
129 A convergência de competências estaduais e municipais é marcada em face da 

materialidade da atividade econômica. Se o serviço corresponde ao conceito de 

comunicação ou transporte estará sujeito à cobrança do ICMS. E os serviços que 

se encontrem na lista taxativa da Lei Complementar nº 116/2003, estes serão da 

competência dos Municípios.  
130 MACHADO, Hugo de Brito, « Virtudes e defeitos da não-cumulatividade do 

tributo no Sistema Tributário Brasileiro ». In Fundamentos do PIS e da COFINS 

e o regime jurídico da não-cumulatividade”. Org. por PEIXOTO, Marcelo 

Magalhães & GAUDÊNCIO, Samuel Carvalho, MP Editora, São Paulo, 2007, 

pp. 217-218. 
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ousado visando à reordenação do sistema tributário fugir da temática 

envolvendo a questão federativa. 

Muito embora as alterações processadas na Lei 

Complementar nº 87/96 tenham permitido uma maior proximidade 

entre as características do ICMS com as do IVA europeu, o imposto 

brasileiro está longe de ser considerado como um imposto do tipo 

valor agregado, cuja doutrina buscou inspiração visando concretizar a 

integração econômica. Por isso mesmo na década de 1990 em pleno 

processo de formação do MERCOSUL houve uma preocupação dos 

Estados da Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela introduzirem 

reformas nos seus sistemas aderindo essa sistemática de tributação. 

O certo é que através da Lei Complementar nº 87/96, a 

denominada “Lei Kandir”, o governo brasileiro buscou estimular a 

competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, 

eliminando diferenças estruturais em relação ao IVA, pela redução da 

carga tributária sobre os bens de capital. No entanto essa tentativa de 

aproximação do ICMS ao padrão adotado internacionalmente – do 

tipo consumo, ainda está longe de ser alcançada, porque o crédito 

ainda ocorre de forma limitada. 

Nas operações interestaduais prevalece no ICMS um sistema 

de alíquotas variáveis e que visa atender à repartição dos impostos 

entre as unidades federadas produtoras e consumidoras e nesse caso, 

se nessa última se aperfeiçoa o consumo, o mesmo não se diga em 

relação à taxação que ocorre na origem, porque diferentemente dos 

demais Estados integrantes do MERCOSUL no Brasil o critério 
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adotado visa beneficiar à produção quando na Argentina, Paraguai e 

Venezuela na sistemática de tributação se optou pelo destino. 

II.3. A evolução do ICMS 

Nas linhas que se seguem procuramos esboçar alguns 

aspectos da tributação sobre consumo no Brasil, demonstrando como 

surgiu o atual ICMS e pondo em relevo aspectos fundamentais da 

Carta de 1988, a exemplo, o pacto federativo e a própria rigidez 

constitucional, além de outras questões que passam pelo sistema de 

transferências governamentais, esbarrando na complexidade 

normativa tributária, essas tidas como um verdadeiro emaranhado que 

no mais tem servido para dificultar a operacionalização e os negócios 

do contribuinte.  

Demais disso, o instituto da substituição tributária - e que 

acaba interferido no peso da carga pela possibilidade de efeitos 

cumulativos do imposto e a perda/renúncia de receitas por parte dos 

Estados e Municípios, por conta da política de atração do 

investimento.  

II. 3.1. Os antecedentes do ICMS no Brasil: do período Colonial 

ao Estado Novo (1500-1945) 

A primeira tentativa da Coroa Portuguesa para administrar os 

impostos no Brasil remontam a instalação do governo geral, tendo à 

frente Tomé de Souza, na Bahia, em 1549, ocasião em que a princípio, 

se beneficiaram da exploração do pau-brasil, uma árvore nativa 

abundante no litoral, cuja extração exigia permissão e pagamento de 



CAPITULO II. A tributação do valor adicionado no Brasil via ICMS 

171 

tributos à Coroa. Mas durante o período de colonização também 

existia outra modalidade de impostos, “o quinto” que por assim dizer, 

correspondia à quinta parte sobre toda a extração do ouro e pedras 

preciosas, que ao lado do “dízimo real” e dos direitos régios eram 

considerados como os principais tributos. 

Diferentemente da América espanhola, Portugal encontrou 

nas terras brasileiras o tão sonhado ouro apenas no final do século 

XVII, iniciando a atividade mineradora a partir de 1700, quando 

emigraram diversos portugueses para o país, instalando-se 

prioritariamente na região de Minas Gerais. Os espaços para a 

exploração de minérios eram de propriedade do Rei, que através de 

licenças, concedia aos particulares o direito de exercer a exploração do 

minério de forma especificamente limitada. A ação exploradora sobre 

os metais preciosos, além de atender a uma antiga expectativa da 

Coroa Portuguesa, seria também determinante na recuperação da 

economia lusitana, que após 60 anos sob o domínio espanhol, também 

se encontrava fragilizada pelo declínio da economia açucareira no 

Brasil. 

Ao mesmo tempo em que o fluxo do ouro nas jazidas 

brasileiras teve papel decisivo no equilíbrio das finanças régias, 

também teve outros impactos no desenvolvimento da própria Colônia 

tanto que logo após a restauração do Império lusitano (1640), em troca 

de apoio contra Espanha e Holanda, Portugal foi obrigado a fazer 

concessões comerciais aos ingleses e o célebre Tratado de Methuen 

(1703), que concedeu às manufaturas inglesas de lã o monopólio do 

mercado português mais contribuiu para gerar uma forte relação de 

dependência. A Inglaterra pouco consumia os produtos agrícolas do 
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reino, circunstância que em decorrência dos desequilíbrios na balança 

fez com que a Metrópole estreitasse seus laços com a sua principal 

Colônia, tornando quase inevitável o peso da opressão fiscal sob a 

mineração. A extração do ouro e diamantes deu origem à intervenção 

regulamentadora mais ampla que a Coroa realizou no Brasil, onde 

Portugal na busca pela sobrevivência econômica fez dos impostos na 

região mineradora a sua maior fonte de subsistência. 

Com o passar do tempo (1750) tais fatos, associados à 

escassez das minas, motivaram a Coroa Portuguesa a instituir sistemas 

de cobrança mais rigorosos e além do quinto, os exploradores das 

minas tiveram que pagar mais impostos, através do sistema de 

capitação, quando os mineradores pagavam os impostos por cabeça de 

escravo, estando ou não eles diretamente envolvidos na extração dos 

metais e desde que maior de 12 anos. Mas já na segunda metade do 

século XVIII as jazidas de ouro de Minas Gerais começaram a se 

esgotar, ocorrendo um empobrecimento geral na região, de tal modo 

que se tornava cada vez mais difícil os mineradores pagarem os 

tributos. 

 Ainda assim, a Coroa Portuguesa ignorava o estado de 

pobreza dos colonos e insistia no pagamento de pesados gravames e 

para agravar ainda mais a situação, instituiu outra modalidade de 

imposto - a derrama - exigindo por cada ano a entrega de 100 arrobas 

– o equivalente a 1.500 quilos – de ouro, independentemente de os 

mineradores conseguirem ou não explorá-lo. A cobrança excessiva de 

tributos, o confisco de bens da população foi gerando no povo 

insatisfação, sobretudo por parte dos fazendeiros rurais e exploradores 

das minas, despertando sentimentos e movimentos sociais de revolta. 
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Também é fato que alguns membros da elite brasileira, 

formados especialmente pelos mais ricos, não queriam pagar os 

impostos a Portugal e alguns intelectuais viam com apreensão a 

derrama. Influenciados no ideal do iluminismo europeu e 

posteriormente pela Revolução Francesa começaram a se reunir 

clandestinamente em Vila Rica (atual Ouro Preto) para conspirar e 

planejar uma revolta, assumindo maior destaque, dentre elas, a 

Inconfidência Mineira. Logo depois, com a transferência da sede da 

Monarquia para o Brasil, Dom João, o Príncipe Regente abriu os 

portos às nações amigas e o Brasil passou a comercializar com outras 

nações. 

Partindo daí foram instituídos o Erário Régio, o Conselho, as 

Juntas e Provedorias de Fazenda, competindo às capitanias e 

províncias proverem a superintendência das estações arrecadadoras. 

Mas na prática, jamais foi possível ao governo central exercer um 

controle efetivo sobre as repartições fazendárias espalhadas pelo país. 

A Proclamação da Independência possibilitou a inauguração pela 

primeira vez no Brasil de uma ordem constitucional, mas com os 

traços característicos de unitarismo no Estado131, com duras críticas 

pela excessiva centralização do Poder Central, considerado como 

 
131  Somente ao governo central competia traçar todas as diretrizes da política e 

economia brasileira. Nesse sentido, ROSADO GAMBI, Thiago Fonteles, « 

Centralização política e desenvolvimento financeiro no Brasil Império (1853-66: 

». Varia história, vol. 28, nº 48, Belo Horizonte, 2012.  
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extremamente antidemocrático, ademais da repartição de receitas, que 

era bastante deficitária132. 

Os primeiros ensaios sobre a discriminação de rendas 

públicas surgem na lei do orçamento de 1833-1834, quando são 

detalhadas na “Receita Geral”, os impostos que se inserem na 

competência do Governo Central, começando a se dar formatação ao 

direito fiscal no Brasil, que incluía dentre os impostos os direitos 

arrecadados nas alfândegas, sobre as importações, exportações, 

direitos de armazenagem, sisa de bens de raiz e venda de produtos 

nacionais. VILLELA ressalta a relativa fragilidade das bases 

tributárias, cujas receitas eram fortemente dependentes do comércio 

exterior e a repartição desses recursos entre o governo central e as 

províncias era motivo de preocupações no segundo reinado133. 

Esse sistema de repartição legal dos recursos fiscais fez com 

que restasse limitada capacidade de arrecadação fora das alfândegas. 

Por sua vez, a desigualdade na arrecadação contribuiu para que vários 

impostos fossem cobrados simultaneamente pelo império e pelas 

províncias, gerando uma confusão normativa. Diante da necessidade 

de expandir as bases de arrecadação eram constantes os conflitos entre 

 
132 Posto que a Constituição de 1824 vedava aos Conselhos Gerais das províncias 

deliberar sobre imposições cuja iniciativa fosse da Câmara dos Deputados. Cf. 

com Brasil, Leis e Decretos durante o Império, 1874.  
133 No que se referem às Províncias, o artigo 83 da Carta de 1824 limitava-se a 

mencionar que a elas pertenciam “todos os impostos ora existentes não 

compreendidos na receita geral” e particularmente essa falta de precisão 

terminológica contribuiu para potencializar os conflitos que o Ato Adicional de 

1834 não foi capaz de resolver. V. VILLELA, André, « Distribuição Regional de 

Receitas e Despesas do Governo Central no II Reinado, 1844-1889 ». Estudos de 

Economia, vol. 37, nº 2, São Paulo, 2007. 
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as duas instâncias de poder, não sendo raro um tributo provincial ser 

acusado de prejudicar o imposto geral e por isso ser declarado ilegal. 

Desse modo a alternativa encontrada pelas Províncias e Municípios 

era taxar a produção destinada ao consumo local, o que correspondia, 

as contribuições de polícia, décima urbana, direitos de portar 

aguardente, dentre outros134. 

Na fase republicana o Brasil passou a ser moldado a partir 

dos interesses das elites agroexportadoras, centradas na região Sudeste 

com alternância de poderes entre os Estados de São Paulo e Minas 

Gerais135. O aumento do preço do café (1909-1912) proporcionou uma 

melhora na relação de trocas do país, elevando a capacidade de 

importação com incentivo a expansão e modernização da indústria, 

entretanto a crise internacional de 1913 e a eclosão da Primeira Guerra 

interromperam o ciclo de crescimento econômico136. 

 
134 A Lei Geral n° 93, de 31 de outubro de 1835, distinguiu os impostos do governo 

Central daqueles que cabiam a Receita Provincial. Pertenciam à receita 

provincial todas as importações que não estivessem listadas no artigo 11, por 

serem de competência do governo Central e em linhas gerais a maior fonte de 

receitas das províncias estava no imposto de importação. V. MERGÁR, Eucelia 

Maria, « Repartição de competências tributarias no Império e seus efeitos na 

Provincia do Espírito Santo – 1836-1850 ». Universidade Federal do Espírito 

Santo, 2011. 
135 A Constituição de 1891 que instituiu a Federação brasileira não ofereceu 

nenhuma margem de adesão às antigas províncias, constituindo-se mais numa 

forma alternativa para a distribuição espacial do poder político altamente 

favorável aos Estados do Centro Sul e até 1930 a produção cafeeira dominava a 

pauta de exportações do país, sendo a atividade agroexportadora o principal 

motor da economia brasileira. V. BONAVIDES, Paulo, «Textos políticos da 

história do Brasil: República: 1889-1930 ». Senado Federal, Brasília, 2002, p. 

83. 
136 V. VILLELA, Annibal Villanova & SUZIGAN, Wilson, « Política do Governo e 

Crescimento da Economia brasileira: 1889-1945 ». Rio de Janeiro, IPEA, 2001. 
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Durante esse período o imposto de importação se manteve 

como a principal fonte de receitas da União, sendo responsável por 

quase metade de suas receitas, enquanto o imposto sobre consumo 

correspondia apenas a 10%. Até então o país não dispunha de 

estrutura econômica capaz de tornar expressiva a arrecadação de 

impostos e o governo, por mais que quisesse fortalecer suas receitas, 

via seus esforços limitados em razão do baixo nível de renda da 

população. O desempenho da arrecadação federal foi influenciado por 

esses e outros fatores, especialmente por conta da ocorrência da 

Primeira Guerra Mundial, que provocou intensa retração das 

importações, diminuindo brutalmente as receitas da União.  

Tais fatos, associados mais tarde à crise mundial de 1929 a 

1930, encarregaram-se de enfraquecer as exportações137. Com os 

impostos sobre o comércio exterior prejudicados, o governo brasileiro 

começou gradativamente a explorar os impostos internos para poder 

fortalecer as suas receitas138, se bem essa mudança introduzida no 

sistema não produziu os resultados tão esperados pelo governo, que 

durante o período visava basicamente equacionar os desequilíbrios nas 

contas públicas, no entanto sendo a dimensão do mercado interno 

relativamente pequena, não tinha como prosperar.139. 

 
137 FRITSCH, Winston, « Apogeu e crise na primeira república:1900-1930 ». In “A 

ordem do progresso: cem anos de política econômica republicana – 1889-1989”. 

Org. por PAIVA ABREU, Marcelo. Rio de Janeiro, Campus, 1997, p. 37-38. 
138 OLIVEIRA, Fabricio Augusto, « A evolução da estrutura tributária brasileira e 

do fisco brasileiro: 1889-2009 ». In VV. AA. « Estado, instituições e 

democracia: desenvolvimento, Projeto perspectivas do desenvolvimento 

brasileiro, IPEA, Brasília, 2010.  
139 O Imposto sobre Consumo – IC foi criado ainda no ano de 1891, através da Lei 

n° 25, de 30 de dezembro, com incidência inicialmente sobre os artigos de fumo 
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Ainda no ano de 1922 seria criado na esfera de competência 

da União o Imposto sobre Vendas Mercantis – IVM, precursor do 

Imposto sobre Vendas e Consignações – IVC, transferido em 1934 

para a órbita dos Estados subnacionais e que no futuro seria 

substituído pelo atual Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços - ICMS140. Vale ressaltar que a base de incidência do IVM 

era inicialmente bastante restrita e o imposto alcançou relevância 

somente a partir de 1934, quando foi instituído o IVC, que de um 

modo geral passou a ser cobrado sobre todas as vendas de 

mercadorias, inclusive sobre os produtos agrícolas. Todavia o IVC 

apresentava-se indesejável sobre o ponto de vista econômico, uma vez 

que incidia cumulativamente sobre as operações, estimulando a 

verticalização das empresas no intuito de reduzirem a sua tributação. 

A crise econômica mundial, manifestada inicialmente pela 

queda da Bolsa de New York (1929), repercutiu seus efeitos no Brasil 

pela queda nos preços e nas exportações do café, minando acordos 

políticos que o governo mantinha com as oligarquias, através da 

“política dos governadores”. A trajetória descendente nas fontes de 

receitas fez com que o governo ficasse sem divisas para manter a 

 
e calçados. Posteriormente sua base foi sendo gradativamente alargada, 

incorporando-se a outros produtos, como fósforos (1897), vinhos estrangeiros 

(1904), café torrado (1906), louças e vidros (1914), pilhas elétricas (1918), até 

atingir praticamente um universo de produtos na década de 1930. Vide AMED, 

Fernando José & NEGREIROS, Plínio José Labríola Campos, « História dos 

tributos no Brasil». São Paulo, Edições SINAFRESP, 2000, p. 46. 
140 O Imposto sobre Vendas Mercantis – IVM, (Lei nº 4.625, de 31.12.1922), foi 

substituído pelo Imposto sobre Vendas e Consignações – IVC em face da 

Constituição federal de 1934; e em 1965, por força da Emenda Constitucional nº 

18/65. Criou-se o Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM, que passou a 

vigorar até a entrada em vigor da Constituição de 1988, que criou o ICMS.  
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política de importação dos produtos industrializados141 para satisfazer 

as demandas internas, circunstância que estimulou uma série de 

iniciativas na produção industrial visando à substituição dos bens 

importados142. 

Mesmo com os avanços da crise foi possível o país acelerar 

seu processo de industrialização143, assim como modificar o padrão de 

acumulação das riquezas e as atividades internas passam então a 

assumir a liderança no crescimento, mudanças essas que teriam 

reflexos na estrutura tributária. 

Tais medidas contribuiriam para fortalecer o 

desenvolvimento da indústria local e do mercado interno, formado 

pela mão de obra assalariada dos imigrantes, dos produtores rurais e 

de suas famílias, tornando possível dar início ao deslocamento do 

 
141 Até 1930 a atividade agroexportadora correspondia ao motor dinâmico da 

economia brasileira, que era altamente dependente do comércio exterior, tanto no 

que se refere à geração de renda quanto para suprir o Estado dos recursos 

necessários para o desempenho de suas funções. OLIVEIRA, Fabrício Augusto, 

« A evolução da estrutura tributária e do fisco brasileiro: 1889-2009 ». In VV. 

AA. « Estado, instituições e democracia: desenvolvimento, Projeto perspectivas 

do desenvolvimento brasileiro». IPEA, Brasília, 2010, p. 320. 
142 No período de 1928-1932 os impostos sobre importação sofreram uma 

expressiva queda na arrecadação do Governo, atenuando-se esse problema graças 

aos impostos internos, que aumentaram a sua importância na estrutura da política 

de arrecadação. COSTA, Alcides Jorge, « História da tributação:do Brasil -

Colônia ao Imperial ». In: Curso de Direito Tributário e Finanças. Públicas. Org. 

por SANTI, Eurico Márcio Diniz, 10ª edição, Saraiva, São Paulo, 2008, pp. 56-

57.  
143 A chegada de Getúlio Vargas ao poder abriu caminhos para importantes 

transformações na área política, institucional e econômica, inaugurando-se um 

período de novas articulações. Se bem no período de 1914 a 1933 existisse no 

país um princípio de atividade industrial ligada à produção de bens de consumo 

não-duráveis. LIRA, Neto, « Getúlio (1882-1930): dos anos de formação à 

conquista do poder », Editora Cia. das Letras, Rio de Janeiro, 2012. 
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centro dinâmico da economia para dentro do país. Embora em 

decadência, a economia cafeeira gerou os recursos necessários para 

impulsionar a industrialização sendo possível reduzir 

progressivamente a importância do comércio exterior na economia 

brasileira, tanto que três anos após a grande depressão as atividades 

econômicas internas registravam taxas de crescimento144. 

Durante o início do governo de Getúlio Vargas os Estados 

continuaram mantendo a competência para criar outros impostos, além 

daqueles que lhes eram atribuídos privativamente, mas 30% dos 

valores deles provenientes deveriam ser entregues à União e 20% aos 

Municípios onde tivesse originado a arrecadação145. Os estados foram 

beneficiados com o imposto sobre o consumo de combustíveis146, 

sendo também transferido para a esfera privativa de sua competência o 

imposto sobre vendas mercantis, mais tarde transformado no Imposto 

 
144 FURTADO, Celso, « Formação econômica do Brasil: edição comemorativa 50 

anos», Org. por FURTADO, Rosa Freire d’Aguiar, São Paulo, Companhia 

Letras, 2009. As dificuldades nas relações comerciais do Brasil com o resto do 

mundo fez com que o governo acelerasse o processo de industrialização, 

alterando a renda da população e desse modo as atividades internas começaram a 

assumir posição de liderança no crescimento do país, apontando para a 

necessidade de alteração na estrutura tributária. 
145 Durante o governo de Getúlio Vargas foi instalada uma nova Assembleia 

Constituinte, que elaboraria a nova Constituição, cujos trabalhos concluídos 

ensejariam a promulgação da Carta de 1934, ocasião em que se introduziu uma 

tendência para a constitucionalização das questões socioeconômicas. No plano 

político e institucional, as principais inovações se deram em relação às instâncias 

subnacionais. POLETTI, Ronaldo, « Constituições brasileiras, vol. III 1934 », 

Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, Brasília, 2012, 

p. 33-35 
146 O Imposto sobre Consumo aparece pela primeira vez na Constituição de 1934, 

que assim dispunha: [...] Artigo 6° - Compete também, privativamente à União: 

I) Decretar impostos: a)... b) de consumo de quaisquer mercadorias, exceto os 

combustíveis de motor de explosão [...]. 
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sobre Vendas e Consignações - IVC, com incidência sobre as 

operações de venda e consignações. 

A Constituição de 1934 manteve ainda na competência das 

esferas estaduais o imposto sobre exportações de mercadorias e a 

tributação sobre serviços na indústria e profissões, cabendo à União 

apenas os impostos de renda e proventos de qualquer natureza e o 

imposto de consumo sobre quaisquer mercadorias, já existentes. A 

Constituição de 1934 reforçou a competência dos estados, 

aumentando suas bases de financiamento, especialmente através do 

IVC, fortaleceu as finanças dos municípios pela exploração de 

impostos próprios e por isso não seria nenhum exagero afirmar tenha 

sido benéfica para a federação em face da distribuição mais 

equilibrada de receitas. 

Poucas foram as modificações introduzidas no sistema 

tributário durante o Estado Novo e o saldo positivo no perfil da 

arrecadação foi determinado basicamente pela dinâmica da economia, 

que se via impulsionada mais pelo crescimento da renda da população 

do que propriamente pela estrutura tributária. Aos poucos os governos 

subnacionais foram perdendo receitas para a esfera federal147, não 

mais detendo a competência privativa para tributar o consumo de 

combustíveis que, aliás, registre-se, vinha por eles sendo cobrado de 

 
147 Vide Lei Constitucional nº 3, de 18 de setembro de 1940 e Lei Constitucional nº 

4, de 20 de setembro de 1940. Vide também Decreto-Lei n° 2.615/40, que vedou 

aos estados e municípios cobrar impostos e taxas que direta ou indiretamente 

incidissem sobre a produção e o comércio, a distribuição e o consumo de 

combustíveis líquidos. 
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forma totalmente desordenada148 para mais tarde se incorporar aos 

impostos sobre consumo, na esfera de competência privativa da União 

Federal149. 

Devido ao conflito mundial, a redução no fluxo do comércio 

internacional obrigou o governo a recorrer, durante o período de 1946 

-1966 a outras fontes de receitas, passando a tributar as bases 

domésticas, quando assumiu maior importância a tributação sobre 

consumo e sobre a renda. Finalizada a guerra a receita do imposto de 

importação tornou a crescer, no entanto com menor importância em 

relação ao período anterior. O IVC ganhou maior projeção nos 

Estados do Centro Sul, todavia, em relação às unidades federadas com 

menor potencial econômico, os impostos sobre exportação 

continuaram se constituindo na principal fonte de receita, pelo menos 

até o inicio da década de 1940150. Na região Nordeste, por exemplo, 

bem ou mal a receita proveniente das exportações, chegou a 

 
148 Os Estados subnacionais conservaram apenas a parte que incidia sobre a 

gasolina, óleos e lubrificantes. 
149 No que diz respeito aos municípios foi retirada a competência para tributar o 

imposto cedular sobre a renda das propriedades rurais e na competência da União 

foi criado o imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, cujo produto da 

arrecadação era rateado, na proporção do consumo, com os estados e municípios. 

Em 1940, a Lei Constitucional nº 3, vedou aos estados o lançamento de tributos 

sobre carvão mineral nacional e sobre os combustíveis e lubrificantes líquidos e 

a nº 4 incluiu na competência privativa da União o imposto único sobre a 

produção, o comércio, a distribuição, o consumo, a importação e a exportação de 

carvão mineral, combustíveis e lubrificantes líquidos de qualquer origem. 
150 In LOPREATO, Francisco Luiz Cazeiro, « O colapso das finanças estaduais e a 

crise da Federação ». São Paulo, Fundação Editora UNESP, IE/UNICAMP, 

2002, p. 25. 
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representar mais de 40% (quarenta por cento) dos recursos que 

financiavam as atividades dos governos estaduais 151. 

A maior concentração das atividades produtivas na região 

Sudeste também repercutiu no poder aquisitivo da população, 

facilitando naturalmente o consumo, tanto que na região Sudeste o 

IVC conseguiu alcançar uma participação de mais 50% do total da 

arrecadação, enquanto na região do Centro Sul era minimizada a 

importância do imposto sobre as exportações. No entanto os estados 

subnacionais também foram prejudicados na arrecadação dos 

impostos sobre exportações, particularmente em relação à taxação do 

couro e do fumo, que passou a compor a receita das recém criadas 

autarquias federais. 

Durante o Estado Novo ainda que poucas tenham sido as 

alterações processadas nas bases tributárias, porém havia uma 

tendência centralizadora do Governo Central e nesse sentido dentro da 

Federação enquanto estados como o de São Paulo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro podiam contar em seu favor com os impostos industriais, 

dispunham de maior autonomia financeira enquanto outros por serem 

 
151 O governo já realizara algumas tentativas para reduzir os impostos interestaduais 

por meio dos Decretos-Lei n° 19.995, de 14 de maio de 1931 e o Decreto-Lei n° 

21.418, de 17 de maio de 1932. Com a edição do Decreto-Lei n° 379, de 19 de 

abril de 1938, colocou a questão nos seguintes termos: "Os impostos 

interestaduais de exportação extinguir-se-ão gradativamente, mantida no 

exercício corrente a redução inicial de 20%, procedendo-se à diminuição 

cumulativa de 15% na elaboração dos orçamentos dos Estados nos anos de 1939 

a 1942 e a sua total eliminação no Orçamento a vigorar em 1943" (Cf. Brasil, 

Coleção de Decretos e Leis do Brasil). 
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bem mais dependentes, continuavam sob o domínio e servindo para 

atender os interesses do próprio Governo 152. 

Conforme já reportado, a tendência centralizadora da era 

Vargas trouxe para si a competência para legislar sobre os assuntos de 

natureza fiscal que era próprio dos estados e pode ser que esse fato 

tenha contribuído para um ligeiro declínio das receitas subnacionais 

no período de 1938-1945, ocasião em que passaram a ser mais visíveis 

os desequilíbrios financeiros. Para se ter idéia, já em 1945 apenas três 

dos estados brasileiros concentravam 70% do total das receitas 

estaduais de todo o país, tendo à frente o Estado de São Paulo nessa 

participação153. 

II.3.2. Do processo de redemocratização ao golpe militar de 1964 

(1946-1964). 

A queda de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo (1945) 

coincidem com um período de redemocratização no país culminando 

com a promulgação da Constituição de 1946, que tinha dentre outros 

objetivos reforçar as finanças dos municipais e fortalecer o maior 

cooperativismo dentro da Federação. Apesar do que se tenha 

institucionalizado um sistema de transferência da arrecadação dos 

 
152 SAMPAIO, Consuelo Novais, « 1895-2005: Memória da Fazenda da Bahia », 

Disponível em http://www.sefaz.ba.gov.br/especiais/livro_fazenda Acesso em 23 

de abril de 2012. 
153 Em 1968, São Paulo era responsável por 50,1% de toda a arrecadação dos estados 

e sua parcela do orçamento da União chegava a 36,2%; 43,8% de toda a 

arrecadação federal, entretanto, eram provenientes do estado de São Paulo. A partir 

de dados constantes no IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1969, Rio de Janeiro, 

p. 664 e Anuário Estatístico do Brasil, 1971, Rio de Janeiro, pp. 778-791. 
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impostos154 visando lhes assegurar maior autonomia política, 

administrativa e financeira, entretanto o aumento na dotação dos 

recursos jamais chegou a se concretizar porque a grande maioria dos 

Estados nunca transferiu os 30% das suas arrecadações. 

Durante o período que se seguiu (1946-1966) o crescimento 

dos impostos internos sobre produtos era tão expressivo que às 

vésperas da reforma tributária de 1965 o Imposto sobre o Consumo já 

era responsável por mais de 45% da receita tributária da União e o 

Imposto sobre Vendas e Consignações correspondia a quase 90% da 

receita tributária dos Estados. Mas paralelamente e já na década de 

1950, também havia uma preocupação do governo no sentido 

promover o desenvolvimento industrial do país155, havendo 

consciência de que seria necessário eliminar os entraves, instituindo 

novos e eficientes estímulos para o investimento. 

No setor empresarial eram inúmeras as críticas sobre a 

excessiva carga tributária provocada pelas incidências cumulativas dos 

impostos acima mencionados, circunstância que obrigava a revisão 

 
154 A criação das transferências foi acompanhada por restrições quanto à utilização 

dos recursos: as transferências de imposto único foram vinculadas ao 

desenvolvimento do sistema de transportes e a empreendimentos relacionados à 

indústria do petróleo, enquanto pelo menos metade dos recursos do imposto de 

renda repassados aos municípios deveriam ser aplicados em obras ou serviços 

cujo objetivo fosse a melhoria das condições econômicas, sociais, sanitárias ou 

culturais das populações das zonas rurais. 
155 A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE em 1952 

e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE no ano de 

1959 demonstra evidente apoio sistemático ao desenvolvimento regional, 

inclusive com a concessão de incentivos fiscais, com o intuito de fornecer crédito 

de longo prazo para as indústrias de base e financiar a infraestrutura econômica, 

transformando o imposto de importação, àquela altura com participação 

desprezível no financiamento dos gastos públicos, em instrumento de proteção 

da indústria local. 
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das normas no sentido de imprimir maior eficiência à produção, 

difundindo-se a idéia de que tributos bons são aqueles que oneram o 

consumo e não o investimento. No entanto aumentar a produtividade 

dos tributos implicava em maior esforço fiscal da sociedade e as 

alterações na legislação do imposto de renda de pessoas físicas (1962), 

certamente foi esse conjunto de fatores que contribuiu para aumentar a 

indignação das elites econômicas contra o sistema de impostos que 

existiam naquela época156. 

A crise institucional se antecipou às aspirações de reforma e 

somente após a revolução de 1964 é que ela adquiriu impulso, 

reestruturando o sistema tributário que, tecnicamente, apesar de 

bastante avançado para aquela época, resultou numa enorme perda de 

autonomia fiscal para os entes federados157. Com efeito, o golpe 

trouxe consigo a redução dos obstáculos institucionais e políticos, 

tornando bem menor a resistência dos interesses envolvidos e somente 

três anos depois é que teve plena vigência o novo sistema tributário, 

apoiado em propostas que correspondiam aos anseios dos setores 

empresariais, esses a base política de sustentação do regime militar. 

 
156 Em 1962, as Leis de nº 4.069 e nº 4.154, determinaram alterações do imposto de 

renda de pessoa física, por intermédio do qual, se exigia a respectiva declaração 

de bens. A filosofia original era centrar a arrecadação do imposto de renda na 

pessoa física e não no capital, mas não obstante, a receita proveniente das 

pessoas jurídicas tornou-se progressivamente dominante (50% contra 30% das 

pessoas físicas por volta de 1960). 
157 VARSANO, Ricardo. « A evolução do sistema tributário ao longo do século: 

anotações e reflexões para futuras reformas ». Texto para discussão nº 405. Rio 

de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 1996. 
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II. 3.3. As reformas tributárias empreendidas na década de 1960 a 

1980 

As reformas tributárias ocorridas na década de 1960 

sistematizaram o sistema tributário, corrigindo distorções e 

ineficiências que existiam no modelo de tributação e buscaram 

priorizar questões fundamentalmente econômicas, quando se lançou 

mão da modernização das instituições públicas brasileiras. Dessa 

forma, uma das primeiras medidas adotadas foi a eliminação de 

impostos considerados anacrônicos, sendo substituído o antigo 

Imposto sobre Consumo – IC pelo atual Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, ambos na esfera de competência da União 

Federal158. 

Já na esfera de competência dos Estados restou instituído o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICM, que veio para 

substituir o Imposto sobre Vendas e Consignações – IVC, um imposto 

do tipo cascata que incidia sobre o faturamento das empresas. Na 

competência dos Municípios foram instituídos os Impostos sobre 

Serviços, sendo transferido para a União Federal o Imposto sobre as 

Exportações e o Imposto Territorial159, ambos anteriormente na 

 
158 Apesar do que à época o Imposto sobre Consumo incidia apenas sobre o 

consumo de mercadorias e não sobre a produção. Também vale ressaltar que 

atualmente o IPI é um tributo que incide sobre as etapas de industrialização, na 

fase de produção e distribuição da mercadoria, tendo função preponderantemente 

extrafiscal, sobretudo no caso de produtos como o álcool, o cigarro e as bebidas 

alcoólicas, que sofrem uma maior taxação. 
159 A Emenda Constitucional nº 18/65, no seu artigo 7, estabeleceu a competência 

da União para instituir o imposto sobre produtos industrializados; o imposto 

sobre a importação de produtos estrangeiros; o imposto sobre a exportação, para 

o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados. No art. 8º, também 

instituiu na competência da União o imposto sobre a propriedade territorial rural 
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respectiva competência dos Estados e Municípios. Na reforma de 

1966 também foram criados os Impostos Únicos sobre Combustíveis, 

Minerais, Eletricidade e Telecomunicações - IULCM, esse na 

competência da União Federal e que tinha como objetivo financiar o 

investimento na área de infraestrutura do país. 

A introdução do IPI e do ICM em substituição aos impostos 

do tipo cascata foram medidas que colocaram o Brasil no patamar 

dentre os primeiros países do mundo a implantar a técnica do valor 

agregado, conferindo o caráter econômico e racional ao sistema 

tributário160. Em relação a tais impostos o novo regime permitia que 

fosse descontado da tributação todo o custo da produção das 

mercadorias, um mecanismo que visava por fim a cumulatividade dos 

impostos. Paralelamente a União passou também a centralizar as 

principais decisões sobre os impostos para assim poder harmonizá-los 

dentro do seu projeto econômico. 

 Mas também vale ponderar que as reformas operadas na 

década de 1960 sofreram as influências de alguns dos acontecimentos 

que tiveram início na década de 1950 na França, pois àquela época 

havia nesse país uma enorme preocupação com o fenômeno repetitivo 

 
e o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Já no que se refere 

aos Estados o artigo 12 assim dispôs que a eles lhes competia instituir o imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias realizadas por 

comerciante, industriais e produtores. 
160 Se bem o pioneirismo traz a desvantagem de não se poder contar com outras 

experiências, por isso o imposto brasileiro sobre valor adicionado nasceu com 

imperfeições, algumas que foram sendo corrigidas ao longo do tempo e outras 

que ainda persistem. V. VARSANO, Ricardo. « Sistema tributário para o 

desenvolvimento ». In: BNDES – Desenvolvimento em Debate. Org. por 

CASTRO, Ana Celia,  “. Rio de Janeiro, Editora Mauad, 2002, p. 232.  
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das incidências tributárias, razão porque foi criada a taxe sur la valeur 

ajoutée, um sistema de tributação única mediante pagamento 

fracionado do imposto - a TVA e que veio para substituir o Imposto 

sobre as Cifras de Negócios, um imposto considerado nocivo pelos 

efeitos em cascata e com reflexo nos preços dos produtos afetando as 

condições de concorrência161. 

Apesar do que muitas das medidas adotadas após a 

Revolução de 1964 tivessem repercussões na perda de autonomia 

fiscal que resultou para os entes federados, poucos são os estudos que 

contestam a utilidade e importância das reformas implantadas pelos 

governos militares na década de 1960, sobretudo no que diz respeito à 

organização do sistema tributário162, porquanto a partir da aprovação 

do Código Tributário Nacional (1966)163 o país pode contar com um 

sistema tributário bem mais racional. Por sua vez as reformulações 

 
161 Mas ainda assim atuou como instrumento de rápida e volumosa receita para os 

países que pretendiam se recuperar dos impactos do pós-guerra, mas que 

posteriormente sentiram a necessidade de adotar uma nova técnica visando 

eliminar as repercussões econômicas inconvenientes provocadas por aquela 

sistemática de imposto. E assim a nova sistemática passou pela Dinamarca e 

Comunidade Econômica Européia e (1967), pela chamada Mehrwertsteuer 

(Alemanha, 1968), Luxemburgo e Bélgica (1969); Irlanda (1972), Inglaterra 

(1973) e para outros países da América Latina no final dos anos 60. 
162 A Emenda Constitucional nº 18/65 com algumas alterações incorporou-se ao 

texto da Constituição de 30 de janeiro de 1967 e o Código Tributário - Lei nº 

5.172, de 25 de outubro de 1966, são documentos legais que marcam o fim dos 

trabalhos desta reforma. Vide VARSANO, Ricardo. « A evolução do sistema 

tributário ao longo do século: anotações e reflexões para futuras reformas ». 

Texto para discussão nº 405. Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, 1996. 
163 A Emenda Constitucional nº 18/65 com algumas alterações incorporou-se ao 

texto da Constituição de 30 de janeiro de 1967 e o Código Tributário - Lei nº 

5.172, de 25 de outubro de 1966, são documentos legais que marcam o fim dos 

trabalhos desta reforma. 
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introduzidas tanto na lei do imposto de renda como em relação aos 

impostos sobre consumo propiciaram maior concentração de receitas e 

comando dos gastos nas mãos da União federal, facilitando o controle 

político e social do regime. 

Mas havia também a concepção de que tanto os Estados 

quanto os Municípios necessitavam dispor de recursos suficientes para 

desempenhar as suas funções sem que isso afetasse o processo de 

crescimento do país164. Por isso a reforma deveria prever a instituição 

de um novo imposto e um sistema de transferências 

intergovernamentais que garantisse receitas para as unidades cuja 

capacidade tributária fosse precária, com o que os mesmos passaram a 

contar com a arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias – ICM165. 

O conjunto de todas essas circunstâncias refletia nos 

impostos que praticamente eram uniformes por toda a nação, os autos 

índices de arrecadação e em face de um ambiente no qual prevalecia o 

 
164 Era preciso assegurar a não-interferência das unidades subnacionais na definição 

e controle do processo de crescimento, sendo severamente restringidos os 

poderes concedidos aos Estados para legislarem sobre assuntos referentes ao 

ICM. Em face das limitações os Estados se viam obrigados a fazer uso dos 

recursos transferidos e/ou das receitas por eles arrecadadas, mas sempre 

vinculado a gastos compatíveis com os objetivos fixados pelo governo central. 
165 Vide Ato Complementar, nº. 40, de 1968. “Mas depois de concluída a reforma 

tributária, os Estados e Municípios tiveram seu poder de legislar severamente 

restringido nos assuntos tributários e no auge da ditadura militar (1968) viram 

reduzidos o montante das transferências intergovernamentais, que passaram de 

10% para 5% em relação aos percentuais do produto da arrecadação do Imposto 

de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados destinado aos Fundos de 

Participação dos Estados e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPE e 

FPM), situação que perdurou até o ano de 1975. Cfr. c/ VARSANO, Ricardo. « 

Sistema tributário para o desenvolvimento ». In: CASTRO, Ana Celia, “BNDES 

– Desenvolvimento em Debate”. Rio de Janeiro, Editora Mauad, 2002, p. 232.  
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autoritarismo, não se esboçava qualquer reação, mesmo em face da 

Constituição Federal de 1967, quando o governo federal reduziu as 

transferências constitucionais do Imposto de Renda e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - IPI, para os Fundos de Participação 

dos Estados e Municípios. Os Estados só vieram mesmo a reagir a 

partir de 1975, quando através das Emendas Constitucionais de 

números 5/1975, 17/1980 e 23/1983, tiveram aumentado o percentual 

de participação de transferência de recursos dos aludidos fundos. 

Os impostos também foram concebidos como instrumento na 

estratégia de desenvolvimento, partindo-se da concepção de que 

através deles seria possível alcançar objetivos econômicos, atraindo o 

investimento privado, cabendo a orientação e controle desse processo 

ao governo federal. Com base nessas formulações - e visando 

assegurar o equilíbrio do orçamento - seria fundamental incrementar o 

esforço impositivo da sociedade, cedendo uma parte da arrecadação 

em favor da acumulação do capital. Desse modo ao mesmo tempo em 

que os Estados subnacionais sofriam limitações no seu poder de 

legislar os incentivos fiscais passavam a compor o poder de decisão 

sobre o investimento 166. 

No período de 1968 a 1973 o país experimentou uma fase de 

extraordinária expansão econômica, garantida pelo investimento 

estrangeiro feito no Brasil. Centrada no slogan “esse é um país que 

vai pra frente”, a política contribuiu para a ampliação do mercado 

interno pela transferência das linhas de montagem, quando as 

 
166 VARSANO, Ricardo. « A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do 

século: anotações e reflexões para futuras reformas ». Texto para Discussão nº 

405, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 1996, p. 

13.  
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multinacionais se viram beneficiadas em razão da proximidade com a 

matéria prima e em função do baixo custo da força de trabalho, 

condições que naturalmente favoreceriam um maior aumento no 

consumo da população. Para que se tenha idéia, o Produto Interno 

Bruto - PIB crescia ao ritmo de 10% ao ano enquanto na construção 

civil e na indústria esse percentual alcançava patamares de 15% e 

18%, respectivamente. 

Entretanto, encerrada a fase do “milagre brasileiro”, o 

sistema tributário começava a demonstrar seus primeiros sinais de 

exaustão pela quantidade de alterações processadas na legislação com 

o intuito de sustentar o nível de arrecadação – e que aquela altura já 

era deficiente – porém o que fez foi comprometer a boa qualidade da 

tributação, pela majoração de alíquotas, instituição de novos impostos 

e a introdução de outros tributos cumulativos167, tal como o Finsocial 

– Contribuição para o Fundo de Financiamento Social, ademais de 

transformar o IPI e o ICM em tributos poucos semelhantes ao que se 

concebe para impostos do tipo valor adicionado. 

Apesar dos saldos positivos trazidos pela Emenda 

Constitucional nº 18, de 1966 e que se incorporou às Constituições de 

1967 e 1969, substituindo impostos cumulativos - a exemplo do IVC, 

por outros com incidência sobre o valor adicionado - e no caso o ICM, 

no que se refere às exportações para terceiros países a reforma se 

afastou das tradições impositivas da época. Se por um lado conferiu 

imunidade às saídas de produtos industrializados, entretanto manteve 

 
167 Se bem que foi introduzida já no Governo Médici (1970) o processo de desmonte 

da reforma tributaria ocorrida em 1966, re-introduzindo o sistema impostos 

cumulativos, tal como o imposto sobre o faturamento das empresas, agora na 

forma de contribuição social – o PIS, constituindo, em termos de modernização, 

um verdadeiro um retrocesso no sistema tributário brasileiro. 
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no poder dos Estados subnacionais a taxação dos produtos 

manufaturados, adotando o princípio origem restrito no caso das 

operações interestaduais. 

Cumpre relevar que a questão da tributação nas operações 

interestaduais já se fazia presente desde o antigo Imposto sobre 

Vendas e Consignações – IVC, quando num primeiro momento em 

relação às saídas para o exterior os contribuintes optavam pela 

transferência de suas mercadorias para Estados que não cobrassem o 

imposto de exportação. Nesse sentido para evitar que ocorresse a 

dupla tributação, o Decreto-Lei nº 915, de 1º de dezembro de 1938 

previa que o imposto seria devido ao Estado onde fosse praticada a 

operação. Se o próprio fabricante ou produtor efetuasse diretamente a 

venda, o lugar da operação seria aquele em que a mercadoria tivesse 

sido fabricada ou produzida. 

O instrumento legal acima reportado previa outra hipótese de 

incidência e que considerava também como lugar da operação aquele 

onde estivesse situado o estabelecimento vendedor - e desde que 

possuidor de depósito de mercadorias vendidas. Nessa circunstância o 

imposto seria devido ao Estado em que se concretizasse a venda, 

desconsiderando o lugar de origem da mercadoria. Nessa condição, o 

fabricante ou produtor que efetivasse a simples transferência de 

mercadoria para compor o estoque de filial, sucursal ou mesmo 

depósito localizado em outro Estado deveria recolher antecipadamente 

e por ocasião da saída, o valor do imposto ao Estado onde as 

mercadorias foram produzidas, independentemente da venda ter ou 

não se concretizado. 
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Desse modo, mesmo à época do IVC já existia o conflito no 

que se refere à titularidade do imposto nas operações de comércio 

interestadual – já que o princípio origem restrito privilegiava os 

Estados exportadores líquidos – o que correspondia àqueles mais 

desenvolvidos e que efetivamente se apropriavam da receita do 

imposto incidente sobre mercadorias transferidas aos Estados 

eminentemente importadores168. Entretanto somente na década de 

1970 foi que as unidades federadas menos desenvolvidas começaram 

a esboçar reação contra esse critério e mais tarde foi que o Senado 

Federal passou a aplicar alíquotas mais baixas no comércio 

interestadual, revertendo uma pequena parcela do imposto para os 

estados importadores. 

Cumpre relevar que o Informe Neumark tratava de um 

problema similar envolvendo as trocas comerciais entre países da 

Comunidade Econômica Europeia – CEE e nesse aspecto, como forma 

de evitar as distorções nas regras de concorrência e assegurar a 

neutralidade dentro do espaço integrado, sugeria entre eles a adoção 

de imposto sobre volume de negócios com regras uniformizadas ou 

pelo menos muito similares, com adoção do princípio origem restrito 

 
168 A participação na receita dos impostos proveniente do comércio interestadual 

dependeria sempre da diferença entre as alíquotas aplicadas nas transações 

internas e as interestaduais. Entretanto vale ressaltar que inexistia qualquer 

preocupação do governo federal com as consequências dessa prática. Consulte 

VARSANO, Ricardo. « La reforma tributaria en Brasil: el largo proceso en curso 

». In: MERCOSUR: impacto fiscal de la integración económica. Org. 

por ”VILLELA, Luis Arruda; BARREIX, Alberto; TACCONE, Juan José,. 

Banco Interamericano de Desenvolvimiento, Buenos Aires, 2003, p. 249. 

Somente a partir de 1976 foi que o Senado Federal se posicionou no sentido de 

fixar para as operações interestaduais alíquotas de 14% para as operações 

localizadas as regiões Sul e Sudeste e 15% para as regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. V. Resolução do Senado Federal nº 98/1976.  
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nas trocas intracomunitárias. Entretanto esse informe não explorou as 

consequências econômicas dessa sistemática, que pela via indireta 

estaria beneficiando aos Estados eminentemente exportadores, tanto 

que o regime de origem restrito até hoje nunca foi implantado no seio 

da Comunidade. 

Já o ICMS instituído pela Carta de 1988 é uma reprodução do 

antigo ICM, um imposto com perfil multifásico e que maior influência 

exerce na federação brasileira. No entanto esse imposto teve seu 

campo material de incidência aumentado pela inclusão da prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicações, além do antigo “Imposto único”, federal e incidente 

sobre energia elétrica, os minerais, os combustíveis lubrificantes 

líquidos e os gasosos 169. 

II.4. O modelo de tributação do ICMS instituído após a Carta de 

1988 

As políticas impositivas se encontram cada vez mais 

subordinadas às práticas internacionais, porque sendo o investimento 

estrangeiro, o fluxo de capital e os negócios relacionados à área 

comercial sensíveis ao sistema de tributação, a tendência é que os 

sistemas fiscais caminhem no sentido de se conformar aos interesses 

concentrados nas elites econômicas. Com efeito, são elas quem 

definitivamente exercem o poder e expressam a visão de crescimento 

 
169 O ICMS é um conglomerado de seis impostos, se computado o antigo ICM. Cf. 

NAVARRO COELHO, Sacha Calmon, « Comentários À Constituição de 1988: 

sistema tributário ». Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 224. 
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econômico, sendo uma das maiores responsáveis pelo redesenho e 

configuração dos ordenamentos jurídicos tributários. 

E consequentemente, as principais forças políticas e as 

instituições vão descartando os impostos que prejudiquem o 

investimento, adotando posturas mais orientadas para o favorecimento 

da produção e particularmente no caso dos Governos, em termos 

gerais os projetos de reforma tributária caminharam no sentido de 

garantir o fortalecimento de suas receitas, concentrando maior 

interesse na exploração dos impostos sobre consumo sem haver, 

contudo, uma maior preocupação com as regras de equidade na 

distribuição da carga tributária, o que pode ser confirmado pelo 

aumento pelas medidas generalizadas e que implicaram na maior 

taxação de determinados bens ou serviços170. 

A década de 1990 caracterizou-se como um período de 

grandes transformações para o continente latino-americano, quando 

foi substituída a estratégia de desenvolvimento fundamentada nas 

importações e intervenção do Estado na economia por outra estratégia 

que privilegiava o papel do mercado na redistribuição dos recursos, 

implantando-se reformas estruturais e apoiadas na política de 

privatizações, medidas que facilitariam a abertura do mercado com o 

 
170 Essa uma das características mais comuns observadas nos projetos de reforma, 

guiadas fundamentalmente pelos seguintes objetivos: a busca da neutralidade e a 

racionalização do sistema tributário. Com efeito, a partir da década de 90 foram 

sendo eliminadas práticas domésticas que permitiam a concessão de isenções e 

redução na base de cálculo. No que toca aos impostos sobre consumo também é 

possível registrar o incremento de alíquotas e outras modificações no regime de 

tratamento concedido aos pequenos contribuintes. Consulte « La política fiscal 

de Centroamérica en tiempos de crisis», Instituto Centroamérica de Estudios 

Fiscales, Guatemala, 2012, p. 148. 
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intuito de atrair o capital estrangeiro. Paralelamente muito dos países 

desenvolveram políticas de estabilização, orientadas para contenção 

de déficits, da inflação e naturalmente que a questão tributária 

assumiu também um papel significativo na nova estratégia de 

desenvolvimento. 

Se bem que em parte as reformas também se viram 

condicionadas pelas mudanças desencadeadas na estrutura tributária 

de outros países e particularmente, no caso do Imposto sobre Valor 

Acrescentado – IVA adotado pelos Estados-membros da União 

Europeia, no contexto da harmonização dos sistemas impositivos. 

Com efeito, o movimento em favor da harmonização tributária no 

bloco europeu exerceu a sua influência na instituição dos impostos 

sobre consumo nos Estados do MERCOSUL, tanto que no período 

foram consolidadas importantes reformas impositivas e que cederam 

espaço para um sistema tributário relativamente homogêneo nessa 

região. 

As reformas estabeleceram então as suas bases ancoradas em 

questões nas quais a tributação sobre o comércio exterior assumiu 

menor importância, voltando-se os interesses predominantemente para 

a extensão das bases impositivas sobre o consumo, onde uma grande 

quantidade de bens e serviços passa a ser gravado pelos impostos 

sobre valor agregado, ademais de outras tendências consubstanciadas 

na uniformização das alíquotas171. Tais medidas se viram 

 
171 Tanto que as reformas implantadas buscaram reduzir o nível das alíquotas na 

tributação sobre a renda, atuaram no sentido de suprimir os direitos de 

exportação que gravavam fundamentalmente a produção primária e também 

caminharam no sentido de favorecer uma menor dispersão das alíquotas de 

importação substituindo-as, adicionalmente, pelo IVA. 
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complementadas pelo esforço de modernização dos sistemas 

impositivos, quando basicamente os governos passaram a reproduzir a 

política tributária vigente nos países mais desenvolvidos. 

No Brasil, a reação natural aos 20 anos de concentração do 

poder político permitiu que fosse desenvolvido um ambiente favorável 

à elaboração de uma nova Constituição (1988) que ao contrário da 

reforma ocorrida na década de 60, foi fruto de um processo 

participativo onde as decisões, embora tecnicamente bem informadas, 

tinham caráter eminentemente político e em favor dos interesses de 

alguns segmentos sociais. Com efeito, o processo em que se 

desenvolveu o projeto de Constituição era profundamente 

democrático, pois permitia a participação de todos os constituintes e 

até mesmo a participação direta da população através das emendas 

populares172. 

As alterações processadas no modelo de tributação 

permitiram um maior grau de autonomia fiscal aos estados e 

municípios, atribuindo-se ao primeiro deles maior grau de liberdade 

para fixar as alíquotas do principal imposto – o ICMS (Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação), que agora substituía o ICM, retirando-se também da 

União a faculdade para conceder isenções de impostos na competência 

dos Estados e Municípios e conforme permitia a Constituição anterior. 

 
172 VARSANO, Ricardo. « A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do 

século: anotações e reflexões para futuras reformas ». Texto para Discussão nº 

405, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 1996, p. 

15. 
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A Constituição Federal de 1988 impôs todas as condições 

para o rompimento do centralismo fiscal que anteriormente existia nos 

governos militares, instituindo um conjunto de competências 

concorrentes entre os entes federados e mecanismos que vieram 

fortalecer as finanças dos governos estaduais e municipais. A principal 

fonte de recursos dos Estados – o ICM teve suas bases ampliadas, 

quando foi transformado no novo ICMS, a ele sendo incorporados os 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicações que antes se encontravam na competência do governo 

federal173. 

Mas se um dos maiores méritos da reforma tributária da 

década de 60 foi a eliminação da tributação cumulativa – 

principalmente pela extinção do Imposto sobre Vendas e 

Consignações e a criação do ICM - infelizmente aquele perverso 

sistema de tributação foi reintroduzida pela Carta de 1988, causando 

prejuízos na qualidade técnica no sistema tributário nacional. Com 

efeito, a existência de grupos influentes na Assembléia Nacional 

Constituinte de 1988 possibilitou uma progressiva ampliação dos 

percentuais sobre a arrecadação dos impostos federais, aumentando as 

receitas oriundas das transferências constitucionais obrigatórias em 

relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e ao Imposto 

de Renda – IR174. 

 
173 Cf. HARADA, Kiyoshi « Direito Financeiro e Tributário». São Paulo, Atlas, 

2006, p. 427. 
174 Nesse período um fato marcante no processo de reforma foi o aumento da 

transferência de recursos do Imposto de Renda – IR e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI, ambos destinados a formação do Fundo de Participação 

dos Estados – FPE e ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM, que 
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Entretanto, no período pós-constitucional - sobretudo na 

década de 90 – a União federal, para compensar as perdas de recursos 

que foram transferidos para os Estados e principalmente para os 

Municípios, passou a incrementar a sua receita tributária através das 

contribuições sociais, circunstância que teve consequências 

desastrosas sobre a economia. As repercussões negativas mais se 

deram pelo efeito da cumulatividade de tais contribuições, quando o 

aumento da carga tributária passou a refletir com maior intensidade na 

competitividade dos produtos no mercado internacional pelo peso dos 

impostos inseridos nos seus respectivos preços. 

Ademais, constituindo-se as contribuições sociais numa 

receita privativa da União, também não deixava de ter suas 

implicações sobre o federalismo fiscal, já que as mesmas não eram 

compartilhadas com os entes subnacionais175. O impacto negativo se 

tornou bem maior nas receitas dos Estados, pois não bastassem os 

efeitos do Plano Real, o volume de recursos oriundos das 

transferências constitucionais que antes representavam 51% do total 

 
progressivamente foram sendo ampliados com recursos oriundos desses 

impostos. 
175 Muito embora em face desse movimento descentralizador tenha havido um 

aumento das transferências constitucionais para os entes subnacionais, no 

entanto a receita disponível da União permaneceu praticamente inalterada 

confirmando esse dado que a descentralização ocorreu mais no plano do discurso 

político. No período de 1970 a 1997 a arrecadação dos impostos de competência 

exclusiva da União permaneceu basicamente a mesma, onde 65% do total dos 

impostos eram do Governo federal, 30% pertenciam aos Estados e 5% aos 

Municípios. V. ABRÚCIO, Fernando Luiz & SOARES, Márcia M. « Redes 

Federativas no Brasil: cooperação intermunicipal no grande ABC», São Paulo, 

Fundação Konrad Adenauer, 2001, p. 28. 
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da receita tributária, esse percentual caiu para 42% logo após a 

Constituição de 1988176. 

O modelo de transferência de recursos que teve vigência após 

a Constituição de 1988 provocou outras distorções no sistema, 

estimulando a competição predatória não somente entre os estados, 

mas também entre os próprios municípios, materializadas pela oferta 

de incentivos fiscais, infraestrutura e outras garantias creditícias 

visando atrair o empreendimento. Ademais, como não foi possível 

alterar as regras de tributação no comércio interestadual – 

prevalecendo as regras do principio destino apenas em relação ao 

comércio internacional - na prática essa circunstância serviu mais foi 

para referendar o ICMS como um imposto com características 

próprias de transferência de renda ao invés de ser um imposto sobre o 

consumo177. 

 
176 Por que a União passou a explorar com maior intensidade as contribuições 

sociais, em detrimento da exploração de outros impostos, tal como o Imposto 

sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto de Renda – IR, receitas que 

constitucionalmente se sujeitam ao mecanismo de transferências. Esse aspecto 

repercutiu com maior intensidade na capacidade dos Estados para participarem 

no co-financiamento das políticas sociais. Consulte AFONSO, J. R. « 

Descentralização fiscal na América Latina: estudo de caso do Brasil», Rio de 

Janeiro: CEPAL, 1994, p. 71. Consideremos que o Plano Real conferindo 

estabilidade à economia, extinguiu também os efeitos inflacionários dos 

impostos, deixando de ser uma das fontes de ganhos para os governos 

subnacionais. 
177 Com efeito, sendo a alíquota básica de 17%, 7º é cobrado no Estado produtor e 

10% no Estado Consumidor. Na verdade trata-se de um sistema que reflete em 

favor da acumulação e como tal trazendo as suas consequências nos 

desequilíbrios regionais, porque de alguma forma interfere não só no volume de 

receitas dos Estados, mas também na própria capacidade da grande maioria dos 

Municípios, que sequer dispõem de competência técnica suficiente para 

desenvolver as suas políticas públicas. 
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 Quer dizer, enquanto na grande maioria dos países e 

inclusive no próprio MERCOSUL a prática é desonerar as 

exportações, no Brasil essa sistemática é observada, mas apenas em 

relação às regras do comércio internacional, por que nas operações 

internas interestaduais ainda prevalece o sistema origem restrito a que 

nos reportamos anteriormente178. Nesse sentido vale conferir os 

avanços proporcionados pela Lei Complementar nº 87/96 – a 

denominada Lei Kandir, ao permitir a desoneração do ICMS sobre as 

exportações dos produtos primários e semi-elaborados, circunstância 

que impactou no expressivo aumento das exportações no período de 

1996 a 2004179. 

Apesar dos ganhos que resultou pelos efeitos da eliminação 

da tributação sobre o investimento, no entanto também refletiu no 

esvaziamento dos fundos constitucionais destinados aos Fundos de 

Participação dos Estados - FPE e ao Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM, visto que os mecanismos de compensação criados 

pelo Governo federal não foram insuficientes para cobrir as perdas, o 

que impactou nas finanças dos Estados e Municípios. 

 
178 Entretanto nas operações internas interestaduais essa regra não é válida para 

transações relacionadas à saída com combustível e energia elétrica, quando 

ambos são taxados a alíquota zero. 
179 Veja por exemplo que no Estado do Rio Grande do Sul (1997-2004) as 

exportações tiveram crescimento na média de 330%, passando o PIB de 

R$ 69.221 bilhões para R$149.233 bilhões. Porém os estudos não revelam o peso 

dos semi-elaborados nesse crescimento. No geral, as exportações dos grãos de 

soja, também tiveram aumento na ordem de 337% (1996-2002). V. PINAZZA, 

Luiz Antônio, « Cadeia Produtiva da Soja: inserção do Brasil no Mercado 

Mundial», Série Agronegócios, vol. 2, Ministério da Agricultura, p. 67. V. 

também o aumento das exportações de minérios no Pará. 
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II.4.1. O Federalismo fiscal e o ICMS na competência dos Estados 

O Federalismo tem assumido grande relevância como 

princípio de organização político-administrativa dos países que nele 

veem uma alternativa ao centralismo e autoritarismo e a sua dinâmica 

histórica registra ao longo dos anos diversos resultados, sobretudo no 

caso da América Latina, onde se distinguem etapas de um federalismo 

liberal, mas noutros momentos também tem prevalecido um 

federalismo mais centralizador (1960-1980). O fato é que na 

atualidade mais de vinte oito países dos cento e noventa e três do 

mundo encontra-se sobre este regime, contemplando, segundo 

ANDERSON180, democracias de grande extensão territorial ou muito 

populosas. 

Os membros que integram a federação estabelecem entre si 

um pacto por meio da Constituição, criando uma associação ou 

aliança e ao mesmo tempo em que se preserva a independência de 

cada um deles, promovem-se elos diretamente conectados sob a 

coordenação de um governo central. A palavra federação vem do latim 

“foederatio” e significa aliança, acordo. Por sua vez, a expressão pacto 

federativo é bastante utilizada no contexto nacional, significando o 

acordo entre as partes integrantes da Federação e envolve a tarefa de 

distribuição de receitas tendo por objetivo preservar a autonomia dos 

entes políticos. 

 
180 Nesse aspecto, a relação centralização-descentralização tem sido crucial nos 

países da América Latina. V. ANDERSON, George « Federalismo, uma 

introdução », Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2009, p. 41. 
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CUNHA situa o conceito de federalismo como uma 

expressão de maiorias diferentes dentro do Estado-Nação, sustentando 

que ele permite uma forma mais sofisticada de representação por meio 

do qual a soberania se torna mais difusa e imaginativa do que o 

governo de uma simples maioria. É uma forma de Estado bastante 

complexa em que se superpõem ordens jurídicas distintas com esfera 

de incidência própria e não hierarquizadas181. Nesse aspecto, apesar do 

que muitas das questões sejam comuns para os entes federados, no 

geral as soluções sempre são diversas e dependem de um conjunto de 

fatores, baseados na história política, nas características econômicas, 

sociais e culturais de cada região, mas o importante mesmo dentro das 

diversidades é a conciliação dos objetivos úteis dentro da federação. 

O emérito constitucionalista MACHADO HORTA182 aponta 

a autonomia do Estado-membro como um elemento essencial à 

configuração do Estado federal; não obstante, destaca que surgem 

dificuldades quando se busca precisar o conceito de autonomia, 

revelar o seu conteúdo para se ter a noção essencial da organização 

federal e por isso mesmo não se deve confundir o Estado-membro 

como mero executor de quaisquer planos nacionais, mas sujeito 

histórico, responsável por seus próprios rumos, sua estrutura 

administrativa e as relações a ela inerentes. 

No federalismo a autonomia apresenta vários 

desdobramentos, traduzidos na capacidade que têm os elementos da 

 
181 CUNHA, Fernando Whitaker Tavares da, «Direito Político Brasileiro: a estrutura 

constitucional», Rio de Janeiro, Renovar, 1990, p. 89. 
182 MACHADO HORTA, Raul, « Autonomia do Estado-membro no Direito 

Constitucional» Brasileiro, Belo Horizonte, Gráfica Santa Maria, 1964, p. 225 e 

234. 
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federação de se auto-organizarem, autogovernarem e auto-

administrarem e conforme manifesta BONAVIDES: [...] o caráter 

estatal das unidades federadas permite-lhes que estas possam 

livremente estatuir uma ordem constitucional própria, estabelecer a 

competência dos três poderes que habitualmente integram o Estado 

(executivo, legislativo e judiciário) e exercer desembaraçadamente 

todos aqueles poderes que decorrem da natureza do sistema 

federativo, desde que tudo se faça na estrita observância dos 

princípios básicos da Constituição federal183. 

No entanto essa divisão de poderes enseja delicadas questões 

na repartição adequada das competências legislativas e executivas, 

sobretudo quando se discute o custeio das atividades do poder, porque 

a autonomia pressupõe que cada um deles seja dotado de recursos 

suficientes para cumprir, de forma independente, as suas funções e 

desse modo não haverá independência política se não houver a 

financeira. Nesse aspecto, inegável a importância da capacidade de 

financiamento das unidades federadas, fator que pode ser considerado 

como uma das condições de estabilidade do Estado, influenciando a 

estrutura e o próprio conceito de federalismo. Daí por que 

reconhecidamente a doutrina lhe tem atribuído valor jurídico 

constitucional, pois conforme assinala YEBRA MARTUL-ORTEGA, 

não pode existir autonomia política sem que necessariamente haja 

autonomia financeira184, sendo essa um pressuposto para que o Estado 

 
183 BONAVIDES, Paulo « Ciência política», São Paulo, Malheiros, 2000, p. 181. 
184 YEBRA MARTUL-ORTEGA, Perfecto, « Los principios del derecho financiero 

y tributario en la ley fundamental de Bonn », Revista de Derecho Financiero y de 

la Hacienda Pública, n.º 207, Madrid, 1990, p. 497. 
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possa desincumbir as suas demais atividades: a executiva, a legislativa 

e a judicial. 

O Estado brasileiro encontra-se organizado politicamente 

como uma federação, que compreende a União - ou Governo Federal, 

vinte e seis Estados, um Distrito Federal além de contar com mais de 

5.565 Municípios. A União, como pessoa jurídica de direito publico 

interno, é representada pelo Presidente da República e da mesma 

forma que os demais entes federativos, detêm tão-somente a 

autonomia, devendo ser compreendida como governo próprio dentro 

do circulo de competências traçadas pela Constituição Federal, porque 

somente a República Federativa do Brasil é a pessoa jurídica de 

direito internacional dotada de soberania185. 

Com a Constituição de 1988 a capacidade de tributação 

própria das esferas subnacionais de governo se viram fortalecidas, 

pois particularmente no caso dos Estados, esses tiveram ampliadas as 

suas bases de incidência do imposto estadual sobre a circulação das 

mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação – o ICMS, 

 
185 Os Estados Federados, esses também designados de Estados-Membros, todos 

com igualdade de representação no Senado, dotados de autonomia, com poder de 

auto-governo e auto-administração. Cada um deles com poderes para elaborar a 

sua Constituição e estabelecer os princípios e normas básicas que regulam a sua 

existência. Entretanto cumpre relevar que esse poder se encontra delimitado pela 

Constituição Federal de 1988. Já os Municípios, enquanto incorporações 

territoriais dos Estados, a eles lhes cumpre regular os assuntos da comunidade 

local e como tal são regidos por suas leis orgânicas. O Distrito Federal não se 

encontra dividido em Municípios, mas acumula as competências legislativas, 

administrativas e tributarias dos Estados e Municípios. Sobre assuntos 

relacionados aos tributos consulte os artigos 18, 29/31 e 145 da Constituição 

Federal; sobre a repartição de impostos, os artigos 156 a 158. No artigo 35 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Carta de 1988, o 

aumento nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 
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mas os Municípios, esses despontaram como um dos maiores 

beneficiados, visto que tiveram aumentado 25% das transferências do 

ICMS que passaram a compor as suas receitas. Entretanto, ao mesmo 

tempo em que a Constituição ampliou a porção de receitas fiscais 

compartilhadas entre os governos subnacionais, também permitiu a 

expansão dos recursos do Governo Federal através das contribuições 

sociais. 

Mesmo com todo o ímpeto da agenda descentralizadora, logo 

após a Constituição de 1988 ocorreram igualmente reformas de peso e 

que não obstante a sua fundamental importância, implicaram medidas 

de recentralização na área fiscal, reduzindo o espaço de autonomia 

financeira instituído pela Carta, tornando demais complexo o arranjo 

federativo186. Nesse aspecto, vale ressaltar que a harmonia federativa 

implica na manutenção de regras de equilíbrio, pecando pela 

irracionalidade o propósito de normas que visem conferir maiores 

poderes a União do que aquele necessário para a manutenção da 

ordem interna187. 

 
186 Para se referir às reformas na área fiscal iniciadas em 1997 e que discutiam a 

renegociação das dívidas dos Estados, através da Lei nº 9.496/97, 

regulamentando o Programa de Apoio à Reestruturação Fiscal e Financeira. 

Paralelamente foi instituído um novo março de ordenamento fiscal, através da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada em 2000, dispondo sobre rígidas 

regras na administração de finanças públicas mais especificamente 

regulamentadas para alcançar os Estados e Municípios. V. TAVARES 

ALMEIDA, Maria Hermínia, « Re-centralizando a Federação?», in Revista de 

Sociologia e Política, Curitiba, 2005, p. 29-40. 
187 Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE apontam que 

mais de 45% dos 5.565 municípios brasileiros dependem quase que 

exclusivamente dos repasses financiados pela União por meio dos Fundos de 

Participação dos Municípios, esse composto pela arrecadação de impostos, a 

saber o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto de Renda - IR. 
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Se bem o Estado federal apresente um elevadíssimo grau de 

descentralização, sendo compartilhadas as competências por uma 

autoridade central e várias autoridades locais, apesar das diversidades 

existentes no ordenamento jurídico de cada um dos seus entes, devem 

os mesmos estar harmonizados com as normas nacionais. 

Particularmente no caso do Brasil subsiste uma ordem jurídica 

composta de normas centrais - e válidas para todo o território nacional 

- e de normas locais, mas que prevalecem somente no âmbito da 

divisão territorial dos poderes governamentais, porque a Constituição 

assim dispôs, elencando o conjunto de impostos inseridos em cada 

uma das esferas de governo. 

Interessante quando se compara essa realidade com a de 

outros países, pois veja, por exemplo, que no modelo espanhol, as 

competências das Comunidades Autônomas não se encontram por si 

só estabelecidas apenas na Constituição. Enquanto nos regimes ditos 

federados se estabelece uma lista de competências correspondentes a 

cada um dos seus Estados-membros, contrariamente, o mesmo não se 

diga no regime das Comunidades Autônomas, porque nesse último 

caso - e conforme pontua NIETO MONTERO188, é possível jogarem 

entre si os diversos ordenamentos porque os Estatutos são eles quem 

definitivamente atribuem as competências e não diretamente a 

Constituição, a quem cabe apenas impor os limites. 

 
Se em 1988 esses repasses somavam 80% do total de receitas arrecadadas, os 

dados da Confederação Nacional dos Municípios indicam que atualmente não 

atendem sequer a 40%, argumentando que parte desse problema tem sua origem 

por conta da maior exploração do governo federal pelas contribuições sociais, já 

que as mesmas não são compartilhadas com os Estados e Municípios. 
188 NIETO MONTERO, Juan. José., « La gestión de los impuestos municipales», 

Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997. p 32-33. 
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Com efeito, a exaustiva delimitação das competências 

impositivas é uma das particularidades do modelo de federalismo 

brasileiro, tanto que a Constituição de 1988 reservou um dos seus 

capítulos para nele delinear todas as regras que devem nortear o 

Sistema Tributário189, definindo as espécies tributárias, os princípios 

gerais, as limitações ao poder de tributar, as competências tributárias e 

a repartição de receitas. E como são várias as pessoas políticas – tanto 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios – estão as 

mesmas autorizadas a gravar e compartilhar apenas os impostos que 

lhes correspondam190. E se por um lado, o sistema oferece segurança 

no sentido de evitar que as regras sobre competência sejam alteradas, 

por outro imprime certa complexidade porque exige um esforço quase 

sobre-humano no que tange à tarefa de coordenação fiscal191. 

 
189 Cf. com a Constituição Federal de 1988, Título VI, Capítulo I. 
190 Desse modo alguns dos impostos inserem-se exclusivamente na competência da 

União, como é o caso dos impostos sobre importação, o imposto sobre a renda, o 

imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre a propriedade 

territorial, o imposto sobre grandes fortunas (v. art. 154 da CF); aos Estados e ao 

Distrito Federal competem impostos tal como o imposto sobre a circulação de 

mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, imposto 

sobre transmissão de bens imóveis e sobre doações (art. 155 da CF); quanto aos 

Municípios, os impostos sobre a propriedade territorial urbana e sobre os 

serviços não compreendidos na competência dos Estados (v. art. 156 da CF). V. 

também SILVA, José Afonso da, « Curso de Direito Constitucional Positivo», 

34ª. Edição, São Paulo, Malheiros, 2011, p. 101. 
191 A Constituição é rígida ao deixar bem delimitada as competências, dividindo-as 

em privativas para a instituição de impostos, comuns e genéricas apenas no que 

tange as taxas e contribuições de melhoria. A competência privativa recai sobre 

fatos específicos e determinados e nesse caso a Carta já discrimina quais são os 

impostos e a que pessoas jurídicas se destinam. Desse modo a pessoa jurídica de 

direito público que possui competência exclusiva para instituir tributos não 

poderá delegá-la a terceiros. V. também os art. 21 e 22, sobre os poderes da 

União; artigo 25, sobre os poderes remanescentes para os Estados-membros; art. 
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Em relação às políticas impositivas, a União federal detém o 

maior leque de competências exclusivas, dispondo também do poder 

residual para instituir tributos não previstos pela Constituição de 

1988192. No entanto em face da rigidez constitucional sobra pouco 

espaço para o Poder Central fazer uso dessa competência. Já no que se 

refere às políticas sociais, o processo de descentralização não ocorreu 

com maior intensidade, sendo bem maior o leque de competências 

conjuntas nos três níveis de governo, mas como não existe uma clara 

definição dessas responsabilidades, esse ponto continua sendo um dos 

problemas de maior peso dentro da federação193. 

Mas ao que parece a autonomia dos entes federados não 

demonstra, por si só seja ela suficiente para garantir na plenitude o 

êxito do modelo federativo porque o sistema também passa por um 

 
30, no que se refere aos poderes dos Municípios; Sobre a competência comum, 

compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, vide art. 23; 

sobre a competência concorrente, art. 23 e sobre a competência complementar, 

vide art. 24, §§ 2º e 3º, e 30, II. 
192 A União arrecada, privativamente, os impostos previstos no artigo 153 da Lei 

Maior, a saber o Imposto de Renda - IR, o Imposto de Importação - II, o Imposto 

de Exportação - IE, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, os Impostos 

sobre Operações Financeiras – IOF (compreende operações de crédito, câmbio e 

seguro), o Imposto Territorial Rural – ITR, o Imposto sobre Grandes Fortunas – 

IGF e as contribuições sociais e previdenciárias. Aos Estados compete a 

arrecadação exclusiva dos impostos descritos no artigo 155 da CF/88, qual seja, 

o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, o Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCM sobre quaisquer bens ou direitos e 

o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte e Comunicações - ICMS. Já os Municípios, o Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU, o Imposto sobre Serviços de 

qualquer Natureza - ISS e o Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 

Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI (artigos 156 da CF/88). 
193 KUGELMAS, Eduardo & SOLA, Lourdes « La construcción del federalismo 

democrático en Brasil », Información Comercial Española, ICE: Revista de 

Economía nº. 810, 2003, p. 112. 
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processo que envolve constante negociação e cooperação entre as mais 

diferentes esferas governamentais, sobretudo porque sendo as 

federações marcadas pela diversidade regional, existe também a 

tendência para os conflitos, sendo preciso compatibilizar - e desde que 

de uma forma democrática - os propósitos locais com os regionais, 

estabelecendo entre eles uma relação de equilíbrio194. 

No entanto no Estado brasileiro não tem sido fácil se criar 

instrumentos de ação eficazes para estabelecer e incentivar a 

cooperação, seja essa no sentido horizontal, entre os Estados, seja no 

sentido vertical, entre a União e as instâncias subnacionais, sendo 

constantes os conflitos em torno da distribuição de recursos entre as 

diferentes esferas de governo. Nesse sentido ABRUCIO & 

FERREIRA enfatizam a prevalência desse jogo - que igualmente 

ocorre também em relação aos municípios195 - e como entre eles as 

relações são marcadas pelo patrimonialismo, clientelismo e 

oportunismo, não fica muito difícil compreender porque a conjugação 

desses elementos acaba fragilizando o pacto federativo. 

Diante dessas circunstâncias, sobra pouco espaço para o 

desenvolvimento de parcerias que reconheçam os direitos e deveres 

mútuos dos entes federados, promovendo-se através da iniciativa 

pública e nas mais diversas esferas de governo uma política voltada 

para os interesses da nação e que visem corrigir as desigualdades 

 
194 ABRUCIO, Fernando Luiz & MIRANDA SOARES, Márcia, « Redes 

federativas no Brasil: cooperação intermunicipal no grande ABC», São Paulo, 

Fundação Konrad Adenauer, CEDEC, 2001, p. 35. 
195 ABRUCIO, Fernando Luiz, & FERREIRA COSTA, V., « Reforma do Estado e 

o contexto federativo brasileiro», São Paulo, Fundação Konrad Adenauer, 1988, 

p. 39-40. 
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regionais e sub-regionais. No geral e dependendo de cada conjuntura é 

que os interesses a ela vão se amoldando, mas historicamente os 

acordos sempre têm sido descumpridos e nem sempre é possível 

assegurar os direitos e a posição dos pactuados, até mesmo em razão 

da baixa institucionalidade de mecanismos de controle. 

A falta de cooperação nas relações intergovernamentais 

decorre da ausência de regras institucionalizadas que incentive a 

cooperação entre os Estados e nesse aspecto a questão regional passa a 

exigir deles próprios um posicionamento visando encontrar uma clara 

resposta para evitar a exacerbação de rivalidades corporativas e a 

guerra fiscal na qual se digladiam seus governadores em face dos 

investimentos porque já sabem que não podem contar com a proteção 

da União no seu papel de coordenador do processo de 

desenvolvimento. 

A luta dos entes federados se mostra coerente com a lógica 

predatória do modelo federativo brasileiro que divide o país em vários 

países, acalentando os sonhos de emancipação das regiões mais ricas e 

vale até mesmo para justificar a não responsabilização por atitudes dos 

governos em questões diretamente relacionadas às diferenças de 

tratamento tributário. No plano das relações entre os Estados o aspecto 

predatório tem a sua principal manifestação na guerra fiscal, que 

começou a ganhar força logo após a Constituição de 1988196, mas que 

ainda persiste, sendo uma prática no federalismo brasileiro. 

 
196 A autonomia concedida aos governos subnacionais tornou-se algo inédito, 

tornando a federação uma cláusula pétrea e quaisquer medidas que alterem seus 

princípios não podem ser objeto de emenda constitucional, conforme o art. 60, 

parágrafo 4 da Constituição Federal de 1988. Consulte também ABRUCIO, 
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Se bem a competição federativa propicie a inovação e o 

melhor desempenho das gestões locais, tornando possível aos eleitores 

comparar o desempenho de vários governantes, no entanto o excesso 

de concorrência também pode provocar problemas diretamente 

relacionados à falta de solidariedade, o que interfere no equilíbrio 

federativo. Particularmente no campo tributário, o federalismo 

competitivo tem servido para alimentar distorções caracterizadas pela 

falta de harmonia na legislação tributária, gerando a guerra fiscal, o 

que tem sido prejudicial à própria dinâmica da economia. Mas é 

preciso que se leve em consideração que existem também na 

sociedade as distorções de ordem política, essas sempre vão depender 

das circunstâncias. 

Os políticos podem também ter seus objetivos próprios e 

serem conduzidos em determinado momento histórico a implantar 

uma ideologia que não representa, necessariamente, às aspirações dos 

seus eleitores. Dependendo do contexto, em algumas circunstâncias 

vão preferir impostos uniformes nas várias unidades da federação 

porque pretendem evitar a migração dos indivíduos e das empresas, 

mas também noutras, podem preferir dar maior liberdade às unidades 

federadas para fixarem os impostos de acordo com as preferências dos 

seus cidadãos. 

Cumpre relevar que o interessante mesmo seria encontrar um 

ponto de equilíbrio que permitisse a resolução de questões 

 
Fernando Luiz, « A Coordenação Federativa no Brasil: a experiência do período 

FHC e os desafios do governo Lula», Revista de Sociologia e Política, nº 24, 

Curitiba, 2005; BARBOSA, Fernando de H. et. Alli., «Federalismo fiscal, 

eficiência e equidade :uma proposta de reforma tributária», Rio de Janeiro, 

Fundação Getúlio Vargas, 2002. p. 3. 
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relacionadas aos conflitos entre harmonização e concorrência 

tributária, especialmente porque esse assunto não encontrará a sua 

resolução apenas no plano técnico. Caso as distorções econômicas 

fossem privilegiadas em detrimento da harmonização dos impostos, 

isso significaria permitir o divórcio dos políticos com relação a 

vontade dos seus eleitores, sendo necessário por isso mesmo deles 

exigir o compromisso de conferir certo grau de harmonização mas 

também aceitar um pouco de concorrência tributária. 

II.4.2. A legislação infraconstitucional: a harmonização do ICMS 

através das Leis Complementares 

É entendimento universal que o processo de codificação 

consiste numa tentativa de ordenar o conjunto de leis de um Estado 

sobre um determinado ramo jurídico, num corpo orgânico 

sistematizado, harmonizado e sobre uma unidade cientifica. Por isso 

se diz que o mundo dos códigos representa a busca pela segurança 

jurídica, essa traduzida na forma dos capítulos e seus respectivos 

artigos, consolidando em determinadas matérias os valores mais 

relevantes para uma sociedade. A codificação corresponderia então a 

um processo de positivação de diversos princípios e regras 

constitucionais, prestando-se a tarefa de garantir uma razoável 

estabilidade às relações entre o Estado e a sociedade no processo de 

instituição das normas jurídicas dentro do sistema197. 

 
197 Vide TÔRRES, Heleno Taveira. « Funções das Leis Complementares no Sistema 

Tributário Nacional – hierarquia das normas: papel do CTN no ordenamento ». 

Revista Diálogo Jurídico, nº 10, Salvador, 2002.  
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O papel do código tributário seria então conferir maior 

certeza ao direito198, sendo reduzidas as divergências de tratamento e 

aqui reside o primeiro dos seus fundamentos que é assumir 

superioridade hierárquica dentro do sistema e garantir em relação às 

demais normas o princípio da reserva de lei, a isonomia no tratamento, 

o princípio da capacidade contributiva, o não-confisco, dentre outros. 

Quer dizer, existe toda uma preocupação com a ordenação dos 

princípios basilares dentro do sistema e para garantir a sua 

concretização impõem-se limitações até mesmo ao processo de 

elaboração de normas tributárias por parte do legislador. 

E se não fosse assim, as relações entre o Estado e sociedade 

seriam totalmente desprovidas de estabilidade e, consequentemente, 

fragilizadas em face da ausência do Estado de direito. Daí por que a 

previsibilidade de condutas, essas traduzidas na codificação dos 

valores que se incorporaram ao ordenamento jurídico, elas não visam 

outra coisa senão conferir a certeza de que os indivíduos não serão - 

 
198 A certeza do direito – traduzida através do princípio da segurança jurídica – 

nessa encontra seu fundamento porque não raro se verifica que na esfera 

administrativa ocorrem mudanças de interpretação de determinadas normas e que 

geralmente no plano infraconstitucional acabam redirecionando o caráter de 

outras leis e decretos normativos, afetando situações plenamente reconhecidas e 

consolidadas na vigência de uma norma anterior. O homem necessita estabelecer 

segurança na sua vida e nas suas relações. As constantes mudanças nas regras do 

jogo acabam afetando o grau de confiança e a credibilidade que se tem num país. 

Vide DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella de. « Direito Administrativo». Belo 

Horizonte, Editora Fórum, vol. 9, 2009, p. 3. Mas não basta assegurar a certeza 

ao direito porque a codificação necessita reunir outros requisitos considerados 

essenciais para que se cumpra a finalidade: as normas que regulam os tributos 

devem ser coerentes entre si e com o restante do sistema, transmitindo de forma 

clara aos seus destinatários o sentido que ela contém. Vide FERREIRO 

LAPATZA, José Juan. « La codificación en América Latina – Análisis 

comparativa de los modelos ». OEA/BID (1967) y CIAT (1997), Relatório 

Generale Salvador, 2000. 
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ou pelo menos não devem ser – subitamente surpreendidos em face de 

uma nova orientação política por parte do governo, especialmente 

diante de circunstâncias que de algum modo lhes possa acarretar 

prejuízos. 

A codificação tributária exerce também a sua função didática 

no sentido de disponibilizar as informações necessárias ao 

contribuinte e a própria administração fiscal dos entes federados e 

paralelamente, ao mesmo tempo em que investida do múnus de 

difundir conceitos, tem suscitado questões relacionadas não 

exclusivamente ao campo restrito do direito tributário, mas também 

em relação a diferentes ramos do direito, inclusive o ambiental, 

especialmente em face do que os tributos tem se apresentado como um 

dos meios eficazes no sentido de interferir nas opções dos agentes 

econômicos, quando esses optando pela manutenção de atividades 

consideradas poluentes – nesse caso seriam obrigados a suportar o 

enorme peso da carga tributária ambiental - ou um efeito contrário, 

pela inibição de determinados comportamentos ou adoção de posturas 

ambientalmente corretas199. E, igualmente, em face da necessidade de 

se alcançar a “harmonização” da legislação ambiental no processo de 

integração, seja  no sentido de preservar o meio ambiente ou mesmo 

evitar que distorções legais possam constituir um obstáculo ao livre 

comercio. 

 
199 Nesse sentido o estabelecimento de normas e padrões ambientais voltados para a 

proteção do meio ambiente, materializados na execução de políticas  públicas 

que levam em conta o princípio do poluidor-pagador e a sua incorporação 

poderia considerar como referencial teórico a doutrina e a legislação comparada 

da União Europeia. Vide RAHNEMAY RABBANI, Roberto. « Requisitos para a 

instituição de tributos ambientais no Brasil ». Tese doutoral dirigida por D. Juan 

José Nieto Montero, Universidade de Santiago de Compostela, 2012, p. 498-499. 
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Particularmente no caso dos Estados federados a codificação 

não deixa de representar uma orientação mais segura no sentido de 

facilitar o processo de harmonização dos impostos, pela necessidade 

que existe quanto à clara definição das regras que vão reger a 

obrigação tributária, a fixação dos fatos geradores, as hipóteses 

ensejadoras do nascimento da obrigação tributária, a delimitação da 

base de cálculo, as regras para a cobrança do imposto, o sujeito ativo e 

passivo da relação tributária, as normas relativas às isenções e 

reduções, minimizando dessa forma as áreas de atrito entre os 

diferentes entes jurídicos e práticas que possam conduzir à competição 

tributária nociva dentre da própria federação200. 

No entanto não tem sido relativamente fácil contornar essa 

questão envolvendo o exercício racional do poder tributário nos 

sistemas federais de governo, pois em face de particularidades que são 

próprias desses sistemas, o legislador sempre deve estar atento para as 

repercussões oriundas das reformulações e as futuras implicações 

sobre o restante do sistema201. A coexistência de faculdades tributárias 

nas três esferas de governo - a central, estadual ou municipal – tal 

circunstância acaba gerando custos pela excessiva quantidade de leis 

que são produzidas, provocando um processo inflacionário de normas 

jurídicas regulando uma mesma matéria e que acaba repercutindo na 

 
200 Vide TOFFOLI TAVOLARO, Agostinho. « O modelo de Código Tributário, 

instrumento de integração e harmonização para a América Latina ». In: VV. 

AA.,  “Modelo de Código Tributário para a América Latina: tendências actuales 

de tributación”. Bogotá, Editorial de la Universidad del Rosario, 2010, p. 95. 
201 A codificação não consistiria apenas na revisão e reordenamento das leis e atos 

normativos, mas como um resultado da sistematização do fenômeno tributário. 

Cf. c/ SAINZ DE BUJANDA, Fernando. « Hacienda y Derecho ». Instituto de 

Estudios Políticos, Tomo I, 1962, p. 50. 
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sua desvalorização202, tal como ocorre no processo de desvalorização 

da moeda, porque a falta de harmonização também provoca 

desequilíbrios nas regras gerais do sistema. 

Mas se a doutrina codificadora busca viabilizar a instauração 

de parâmetros capazes de assegurar objetivamente um ambiente de 

coerência e certeza para o contribuinte a respeito da gestão tributária, 

o aperfeiçoamento da ordem jurídica deveria atuar mesmo com o 

escopo de garantir os direitos fundamentais do cidadão. E no Brasil, 

ao que parece, o contexto que permeou o processo de codificação das 

normas tributárias (1966) serviu também para atender as ideologias do 

regime militar, com um modelo orgânico onde os Estados e 

Municípios meramente reproduziam as normas editadas pelo Poder 

Central. 

Se bem que referida codificação concretizou-se através da 

Emenda Constitucional nº 18, de 1965, quando foi aprovado o Código 

Tributário Nacional – CTN (1966), sendo esse reconhecido pela 

Constituição de 1967 como se tivesse a natureza de lei 

complementar203, passando a desfrutar com a Carta de 1988 status 

especial mais pela rigidez constitucional quanto à sua aprovação. O 

 
202 Inclusive com prejuízos para o contribuinte. E nesse sentido o ideal seria contar 

com um ordenamento jurídico lógico, técnico, sistemático e integrador de 

princípios e conceitos fundamentais da tributação internacional. Cf. c/ 

RODRÍGUEZ BASO, Lyda Angélica. « La Codificación de normas y 

procedimientos tributarios ». III Congreso Internacional de Derecho Tributario, 

Panamá, junio de 2014. 
203 Na ordem jurídica brasileira as denominadas leis complementares assumem 

categoria normativa de leis imediatamente inferiores às normas constitucionais, 

mas hierarquicamente superiores as demais normas legislativas, integrando o 

processo legislativo, que igualmente se vê complementado pelas leis ordinárias, 

leis delegadas, medidas provisórias, decretos-legislativos, dentre outros. 
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fato é que hoje tanto o CTN quanto as leis complementares atuam no 

sistema tributário brasileiro representando uma continuidade sistêmica 

dos valores presentes na Constituição204, condensando na condição de 

normas gerais, os preceitos de validade material e formal, seja 

regulando os distintos tributos, ou mesmo norteando as ações 

administrativas dos entes da federação, inclusive quanto aos 

procedimentos referentes ao lançamento de crédito tributário. 

Em princípio se diz que uma lei é complementar porque ela 

visa complementar os princípios básicos enunciado pela Constituição, 

quer dizer, todo o seu objeto material já se encontra previamente 

definido pela Carta, sob a forma de matérias sujeitas ao princípio da 

reserva de complementar. Melhor dizendo, nessa espécie normativa o 

seu papel seria então o de consolidar dispositivos constitucionais que 

sozinhos não teriam condições de ser aplicados205 ou mesmo porque a 

 
204 Se bem que o Código Tributário Nacional – CTN, mesmo tendo sido instituído 

em 25 de outubro de 1966 como lei ordinária – no entanto a legislação desse 

diploma legal – a Lei nº 5.172, já versava sobre normas gerais tributárias, 

conflitos de competência e limitações ao poder de tributar, assumindo após a 

Constituição Federal de 1988 as feições típicas de uma lei complementar. 
205 Nesse caso as matérias sobre as quais as Leis Complementares podem dispor 

encontram-se taxativamente enumeradas na Constituição Federal, donde ressai 

que as normas na forma de Resolução encontram-se na competência privativa da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal; as matérias de competência 

exclusiva do Congresso Nacional, essas são elaboradas na forma de decretos 

legislativos. A propósito, consulte os artigos 49, 51, 52 e 59, II da Constituição 

Federal de 1988. Veja também as considerações de Heleno Taveira Torres sobre 

o princípio da reserva legal205 qualificada, onde as leis complementares 

autorizadas de forma constitucionalmente explícita ou implícita, veiculam as 

regras primeiras no âmbito do direito tributário. TAVEIRA TORRES, Heleno. « 

Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica: metódica da segurança 

jurídica do sistema constitucional tributário». 3ª edição, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2019, p. 391. Para Sacha Calmon seriam normas 

indicando como fazer outras normas em matéria de tributação. V. NAVARRO 
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Constituinte de 1988 entendeu que relativamente a alguns temas a boa 

disciplina recomendaria a obtenção de maior consenso entre as 

parlamentares, devendo submetê-lo a exigência de quórum especial e 

qualificado, quando é necessária a maioria absoluta dos votos das duas 

Casas Legislativas para a sua aprovação 206
. 

Mas se as leis complementares enquanto normas gerais 

explicitam todos os preceitos que devem reger a tributação à luz da 

Constituição, entretanto passam a ter concretude quando editadas 

como leis ordinárias por parte dos entes da federação e cujo sistema de 

legislação submete-se às normas gerais do direito tributário. Com 

efeito, se Carta de 1988 já fixou todas as competências em matéria de 

tributos, indicando as pessoas jurídicas de direito público interno 

autorizadas a instituírem mediante lei os seus impostos, buscou dotar 

o sistema de maior equilíbrio instituindo as leis complementares para 

evitar que houvesse constantes alterações no processo legislativo 

ordinário. 

Partindo-se dessa perspectiva, infere-se que muito embora o 

ICMS esteja na titularidade dos Estados - sendo eles naturalmente 

quem detêm a competência para legislar sobre matéria relacionada a 

 
COELHO, Sacha Calmon. « Curso de Direito Tributário Brasileiro». Rio de 

Janeiro, Forense, 1999, p. 109.  
206 Diferentemente das leis ordinárias, que são aprovadas por maioria simples, a Lei 

Complementar exige para a sua aprovação a maioria absoluta dos parlamentares, 

segundo dispõe o artigo 69 da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Considerando que essa modalidade normativa é bem mais difícil de aprovação, 

diz-se que seu conteúdo é de estabilização, pois somente podem ser modificadas 

mediante a edição de outra lei complementar. SANTOS, Cláudio. « O Código 

Tributário Nacional como elemento de estabilização do Direito Tributário ». 

Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, vol. 4, Superior 

Tribunal de Justiça, Brasília, 1992, p. 14. 
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esse imposto, trata-se de um tributo de caráter nacional, porque a 

União já editou uma norma federal exigindo que o sistema de 

legislação de todos os entes tributantes submeta-se às chamadas 

“normas gerais de direito tributário207”, atuando as normas 

complementares como fio condutor no campo de suas respectivas 

esferas de atuação, seja regulando as limitações constitucionais ao 

poder de tributar, harmonizando os procedimentos de cobrança e 

fiscalização dos tributos ou até mesmo para evitar conflitos de 

competência entre os Estados ou entre os Municípios. 

Assim o papel da lei complementar seria garantir segurança 

jurídica aos participes da relação jurídica tributária, alinhada a 

pretensão de regular um repertório de figuras e disciplinas com o 

intuito de garantir à Fazenda Pública maior certeza, celeridade e 

eficiência na percepção dos créditos tributários208. Por outro, visa 

também conferir aos particulares os meios necessários para que 

possam fazer valer os seus direitos assegurados constitucionalmente e 

 
207 E nesse aspecto a Constituição Federal /88 reservou à Lei Complementar o papel 

da codificação tributária, veiculando normas e princípios jurídicos com dimensão 

nacional, válidas para toda a Federação. V. LOBO TORRES, Ricardo. « Tratado 

de Direito Constitucional Financeiro e Tributário ». Vol. II, Rio de Janeiro, 

Renovar, 2005, p. 430. A competência da União para criar normas gerais com a 

função de regular as limitações constitucionais ao poder de tributar fica restrita 

aquilo que dispôs a CF/88. Será possível somente nos casos em que a própria 

Carta exija uma lei específica para dispor sobre àquilo que ela mesmo delimitou. 

Por isso mesmo o artigo 146, III, “a”, prevê a criação de normas gerais para 

dispor sobre fatos geradores, base de cálculos e contribuintes do imposto já 

identificados na Constituição. Tais normas serão constitucionais se forem para 

especificar os limites ou mesmo evitar conflitos de competência (art. 146, I e III, 

“a”; 155, § 2º, XII da CF) entre pessoas políticas distintas. 
208 V. TORRES, Heleno Taveira. « Funções das Leis Complementares no Sistema 

Tributário Nacional – Hierarquia das normas: papel do CTN no ordenamento ». 

Revista Diálogo Jurídico, nº 10, Salvador, 2002, p. 17. 
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a uniformidade nas regras de tratamento seria uma forma de conferir 

maior racionalidade à atuação do poder público na instituição dos 

impostos. Paralelamente, não deixa também de ser uma forma de 

permitir a concretização de princípios constitucionais inspirados no 

respeito aos direitos fundamentais do contribuinte, quando através 

dessa espécie normativa se busca detalhar ou mesmo promover 

regramentos para a valoração dos mencionados princípios. 

As regras gerais do ICMS veiculadas através das leis 

complementares não deixariam então de se constituir num importante 

mecanismo de harmonização até mesmo porque sendo um imposto de 

caráter nacional, faz-se necessário que as normas relacionadas à sua 

instituição, arrecadação e cobrança sejam uniformizadas em todo o 

país209. No entanto a excessiva liberdade que têm dos Estados para 

legislar sobre um imposto que transcende as suas fronteiras 

jurisdicionais, combinada com o desprezo – e quase total – pelas 

regras de harmonização do ICMS através da Lei Complementar 

Federal nº 24/75, tais circunstâncias têm contribuído para que esse 

tributo seja considerado extremamente complexo e confuso210. 

Mas vale lembrar que a Lei Complementar nº 87/96 – a 

denominada “Lei Kandir” e que tem eficácia sobre todo o território 

nacional encontra-se destinada a três ordens de governo na federação. 

 
209 Se bem não deixe também de constituir uma manifestação de segurança jurídica 

nas relações entre Fisco e contribuinte. V. art. 146, III, da CF/88. Vide também 

art. 24, § 3º da Carta Constitucional de 1988. 
210 Porque a harmonização internacional também pressupõe, segundo GIAMBIAGI 

& ALÉM a harmonização dos subsistemas tributários domésticos. V. 

GIAMBIAGI, Fábio & ALÉM, Ana Cláudia « Finanças Públicas: teoria e prática 

no Brasil, Rio de Janeiro, Elsevier, 2011, p. 270. 
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Igualmente ressaltamos o sentido dessa lei - não seria outro senão 

conferir uniformidade de tratamento, regulando as limitações 

constitucionais ao poder de tributar, dirimindo os conflitos de 

competência entre os entes federados, primando pela redução das 

divergências, harmonizando procedimentos de cobrança e fiscalização 

dos tributos, enfim, articulando todo o sistema tributário da 

Constituição à legislação fiscal das pessoas políticas211. 

O legislador constituinte também optou por delegar 

competências a todos os Estados e ao Distrito Federal para mediante 

convênio, deliberar sobre matéria relacionada à concessão de isenções 

e benefícios fiscais (e nessa hipótese os temas discutidos 

comportariam assuntos sobre a redução da base de cálculo, a 

concessão de créditos presumidos, incentivos ou quaisquer outros 

favores fiscais), regulando as hipóteses em que os mesmos poderão 

ser concedidos ou revogados, valendo ressaltar que a matéria está 

regulamentada pela Lei Complementar nº 24/75 e que foi 

recepcionada pela Constituição de 1988. 

II.4.3. O papel do Senado na regulação das alíquotas 

A história do ICMS tem sido marcada por diversas tentativas 

visando corrigir os desequilíbrios existentes no seu sistema de 

tributação e pela implantação de um regime uniforme visando a 

harmonização de regras para os Estados e Municípios. Particularmente 

em relação aos Estados e ao Distrito Federal, tais entes mesmo 

 
211 Nesse propósito o art. 151 da Constituição veda a instituição de tributo que não 

seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou 

preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou ao Município em detrimento 

de outro. 
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dispondo da competência para instituição de normas de cobrança do 

ICMS – o que é feito através de regulamento próprio, no entanto a 

Constituição de 1988 fixou também limitações à atuação legislativa no 

que se refere às taxas impositivas e nesse aspecto as mesmas se 

enquadram consoante os parâmetros fixados pelo Senado Federal212. 

Se com a Constituição de 1934 foi atribuído aos Estados o 

Imposto sobre Vendas Mercantis - que foi substituído logo em seguida 

pelo Imposto sobre Vendas e Consignações - IVC, mantido pelas 

Constituições de 1937 e 1946, no entanto tratava-se de um imposto 

plurifásico e cumulativo que incidia sobre cada venda realizada e com 

a mesma alíquota sem possibilidade de quaisquer deduções. Já as 

reformas empreendidas em 1965213, que substituíram o IVC pelo ICM 

- esse último imposto com a característica de ser plurifásico e não-

cumulativo, essas medidas eram mais um reflexo das reformas que 

ocorriam na mesma época nos diversos países europeus. 

O ICM surgiu com uma alíquota única, que inicialmente era 

de 15% para todas as mercadorias, tendo o caráter eminentemente 

fiscal e visando resguardar a manifesta importância do princípio da 

uniformidade do imposto, mantiveram-se os assuntos relacionados à 

delimitação das taxas impositivas na competência exclusiva ao Senado 

federal. Ao mesmo tempo em relação às isenções ou reduções se 

procurou manter o princípio uniformizador criando-se, através da Lei 

Complementar nº 24/75, o Conselho Nacional de Política Fazendária - 

 
212 O Senado Federal, com iniciativa para estabelecer as alíquotas internas mínimas 

e máximas, mediante aprovação, respectivamente, da maioria absoluta e /ou 2/3 

de seus membros. Cfr. com o art. 155, § 2º, V, “a” e “b”. 
213 Para se referir a Emenda Constitucional nº 18/65. 
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CONFAZ214, órgão deliberativo colegiado formado por representantes 

de cada Estado e do Distrito Federal e por um representante da União, 

ao qual compete decidir sempre por unanimidade sobre quaisquer 

situações envolvendo as matérias acima mencionadas. 

Temos, pois que não obstante tenham os Estados e o Distrito 

Federal competência para fiscalização e arrecadação do ICMS, em 

face do caráter nacional desse imposto devem-se respeitar os 

parâmetros relacionados a diversos aspectos que não podem ser 

modificados pela legislação infraconstitucional, inserindo-se, por 

exemplo, as alíquotas no campo de delimitação fixado pelo Senado 

federal e a matéria relacionada a concessão ou revogação de isenções, 

incentivos e benefícios fiscais, tal assunto restringe-se à competência 

do CONFAZ, que deve se encarregar de promover as ações 

necessárias visando garantir a política de harmonização215. 

Ainda sob a égide da Constituição de 1967 o princípio da 

uniformidade de alíquotas do ICMS para as operações internas e 

interestaduais foi reforçado pela Emenda Passos Porto216, atribuindo 

além das competências do Senado para fixação de alíquotas máximas 

nas operado interestaduais a iniciativa da matéria sempre por parte do 

Presidente da República. Desse modo enquanto manifestação do poder 

de tributar, sob o aspecto material se tinha reservado na competência 

 
214 A Lei Complementar nº 24/75, que instituiu o Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ. 
215 Sobre o tema consulte MARTINS, Ives Gandra da Silva, « Incentivos fiscais 

concedidos por lei e revogados por resolução – ilegalidade e 

inconstitucionalidade – inteligência da resolução normativa da ANEEL 

234/2006. 
216 Consulte a Emenda Constitucional nº 23/85. 
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do Senado o papel para determinar as alíquotas do ICMS e o principio 

da restrição de iniciativa de resolução, que sempre deve partir do 

Presidente da República como condição de procedibilidade, os quais 

foram recepcionados pela Carta de 1988. 

No sistema tributário brasileiro as resoluções figuram, 

portanto, como sendo uma das espécies normativas tributárias 

primárias e com caráter vinculante para todos os entes da federação 

com o fim de assegurar a uniformidade de alíquotas dentro dos limites 

mínimos ou máximos, seja nas operações internas ou interestaduais, 

além das alíquotas aplicáveis nas operações de exportação217. No 

entanto, conforme acima ficou demonstrado, a edição de tais 

resoluções se encontra submetida a severos limites sob o aspecto 

material e formal, correspondendo a uma típica limitação 

constitucional ao poder de tributar218. 

 
217 Ver art. 59, VII, da Constituição Federal de 1988. Consulte também o artigo 155, 

parágrafo 2º, IV, estabelecendo as amplas competências do Senado para definir 

em relação às operações internas as alíquotas mínimas ou máximas, inclusive a 

solução de conflitos de interesses específico dos Estados, fixar alíquotas 

inclusive as de exportação. No entanto vale ressaltar que a partir da Lei 

Complementar nº 87/96 as operações de exportação de mercadoria, inclusive 

produtos primários ou semi-elaborados, a prestação de serviços para o exterior 

ficaram fora do campo de incidência do ICMS. 
218 E nesse aspecto a rigidez da Constituição praticamente proibiu a criação de 

novos impostos, entretanto no capitulo que trata da seguridade social foi 

instituído um sistema tributário paralelo, permitindo a criação de várias 

contribuições sociais: contribuição sobre a folha de salários, contribuição sobre o 

faturamento e lucro das empresas para financiar a seguridade social (artigo 195), 

contribuição para o ensino fundamental (artigo 2012), contribuição para o apoio 

ao trabalhador (artigo 239). Sobre o sistema de alíquotas, consulte TAVEIRA 

TORRES, Heleno, « O papel do Senado na regulação de alíquotas de ICMS, 

Revista Consultor Jurídico, 2013. 
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No âmbito interno dos Estados a alíquota padrão oscila entre 

17% e 18%, basicamente um percentual muito próximo àquele 

calculado para o IVA adotado nos Estados-membros da União 

Europeia219, mas em relação às operações interestaduais, vige um 

sistema híbrido de cobrança com aplicação de taxas diferenciadas220 

que em principio visam favorecer o desenvolvimento sócio-

econômico de algumas das regiões. Desse modo, nas transações 

interestaduais a maior parte do ICMS pertencerá ao Estado de origem, 

ao local onde se encontrar estabelecido o vendedor, que ficará com 

12% (doze por cento) e o menor percentual ao local onde ocorreu o 

consumo que ficará com 7% (cinco por cento). 

No entanto, partindo-se da premissa de que a maior parte da 

produção brasileira se encontra concentrada nas regiões Sul e Sudeste, 

exceto o Estado do Espírito Santo, torna-se então válida na federação 

a regra dos desiguais invertendo a situação acima reportada: os 

estados localizados nas regiões mais desenvolvidas, no caso Sul e 

Sudeste, a alíquota corresponderá a 7% (sete por cento) e sempre que 

as mercadorias forem destinadas aos Estados localizados nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, economicamente menos 

 
219 A alíquota de 18% para os Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e 

Paraná. Os demais Estados, aplicando a alíquota de 17%. 
220 Nas operações internas, as alíquotas fixadas por lei estadual, conforme o 

Regulamento do ICMS - RICMS. No caso das operações e prestações, 

interestaduais e de exportação, o Senado Federal, além de deter a competência 

para estabelecer as alíquotas aplicáveis possui também a faculdade para fixar as 

alíquotas máximas nas operações internas praticadas por cada Estado. Cfr. com a 

Constituição Federal de 1988, art. 155, § 2º, IV, V e VI, “a”. Nas operações 

interestaduais com produtos importados, todos os Estados devem aplicar 4%. V. 

Resolução do Senado Federal, nº 13, de 2012. Convênio ICMS nº 123/2012. 
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desenvolvidos, a esses lhes corresponderá uma alíquota de 12% (doze 

por cento)221. 

As variáveis que irão determinar a incidência da aplicação de 

alíquota interna ou interestadual vão depender da figura do 

destinatário, se contribuinte ou não do imposto, ex-vi do art. 155, § 2º, 

VII, “b” da Carta Política de 1988 e nesse caso, em se tratando de 

saída destinada a um não contribuinte do imposto a tributação será 

integralmente apropriada ao Estado de origem, correspondendo nessa 

operação a aplicação de alíquota interna fixada pelo Estado autor da 

saída. Já nas operações interestaduais envolvendo combustíveis e 

energia elétrica o formato de tributação foge do padrão normal e nesse 

caso o Estado de consumo é quem se apropria integralmente da 

receita222, aplicando a alíquota interna nele vigente. 

Nas operações interestaduais com bens importados do 

exterior, quaisquer que sejam o estado de origem ou de destino, a 

 
221 Temos, por exemplo, que de uma alíquota correspondente a 17%, ocorrendo a 

produção na região Norte - N, Nordeste – NE e Centro-Oeste – CO e também no 

estado do Espírito Santo – ES, à origem pertencerá 12%, devendo a diferença ser 

apropriada pela região em que se efetivar o consumo e nesse caso, as regiões Sul 

– S e Sudeste – SE (menos o Estado do Espírito Santo). 
222 Nesse aspecto vale lembrar que a esmagadora maioria dos constituintes de 1988 

era proveniente dos estados ditos consumidores e por sua vez os recursos 

minerais e hídricos se encontrava extremamente concentrados em poucas 

unidades federadas. Os constituintes optaram então por ampliar as bases de 

incidência do ICMS, adotando a regra de cobrança com base no destino. Se bem 

tal princípio foi proposto não apenas em relação às novas bases, mas as também 

no que diz respeito às antigas, porém rejeitado pelas autoridades do Norte e 

Nordeste que optaram mesmo foi pelo aumento da transferência de recursos 

federais. Consulte NEVES DORNELLES, Francisco Oswaldo, «O Sistema 

Tributário da Constituição de 1988. Disponível em: 

http:/www12.senado.gov.br/publicações/estudos-legislativos/tipos-de-

estudos.pdf. Acesso em 25 de abril de 2019. 
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alíquota corresponderá a 4º (quatro por cento), exceto as situações 

previstas na Resolução nº 13/2012223. Noutras palavras, se 

anteriormente nas operações de importação de mercadorias do exterior 

o ICMS correspondia a uma taxação de 7% (sete por cento) ou 12% 

(doze por cento), atualmente equivalem apenas a 4% (quatro por 

cento), o que noutros termos significa reduzir a margem de manobra 

dos Estados, desencorajando as políticas de compensação assentadas 

na sua grande maioria na concessão dos créditos presumidos. 

Se bem que a Lei Complementar nº 24/75 já permite as 

unidades federadas de destino que se sintam prejudicadas na sua 

arrecadação e competitividade anular a concessão de créditos 

presumidos correspondentes às tais operações224. O mesmo se diga em 

relação às importações, quando o bem importado se destine a estado 

diverso daquele da entrada física da mercadoria. Essa seria mais uma 

tentativa para solucionar os problemas decorrentes dos incentivos 

fiscais. 

A par das atribuições exclusivas do Senado na fixação de 

alíquotas e da existência das leis complementares para dispor sobre 

 
223 A Resolução nº 13/2012, como tentativa de unificação das alíquotas de 

importação e com o intuito de inibir a guerra fiscal que atualmente existe entre os 

Estados, pela outorga de incentivos irregulares concedidos no âmbito do ICMS. 

Na prática, o Estado infrator busca atrair o desembarque de mercadorias para a 

zona fronteiriça situada no seu território e concede créditos presumidos a 

empresas que posteriormente dele se deslocam para se instalarem em outras 

unidades federadas. 
224 Se bem nenhum dos Estados da Federação poderá ser obrigado a reconhecer, por 

conta da sistemática da não-cumulatividade no ICMS, os créditos presumidos, 

concedidos à margem do consenso unânime no CONFAZ. Consulte MARTINS, 

Ives Gandra da Silva, « Estímulos fiscais do ICMS e a unanimidade exigida no 

CONFAZ, Revista CEI, nº 59, Brasília, 2013, p. 22-29. 
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matéria relacionada ao ICMS, a sistemática de cálculo desse imposto é 

um dos temas que desperta curiosidade e nesse aspecto os diversos 

regulamentos dos Estados estabelecem que o valor do próprio imposto 

constitua parte integrante da sua base de cálculo, diferentemente da 

sistemática adotada no imposto sobre valor adicionado que existe nos 

demais países do MERCOSUL225. Isso implica dizer que se na 

formação do preço da mercadoria ou serviço os valores embutidos da 

alíquota nominal do imposto corresponde a 18% (dezoito por cento), 

efetivamente em face dessa circunstância passa então mesmo a 

corresponder a 21,95%. 

No âmbito da competência federal o Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI incide igualmente sobre o valor adicionado, mas 

com alíquotas diferenciadas, estabelecidas na razão inversa à 

essencialidade dos bens. Os Estados também têm o poder de 

estabelecer alíquotas com caráter de seletividade para o ICMS, 

podendo haver variações nas taxas internas cuja oscilação varia de 

12% a 25%, só que no sistema ocorrem aberrações porque a grande 

maioria dos Estados aplica alíquotas altíssimas para serviços 

referentes ao consumo de energia elétrica, telecomunicações, 

combustíveis e taxas mais baixas para jóias, caviar e outros produtos 

considerados supérfluos. 

A Carta de 1988 estabelece severas limitações ao poder 

legislativo dos Estados na fixação das alíquotas do ICMS, de tal modo 

 
225 A propósito o Regulamento do ICMS do Estado da Bahia – Decreto nº 6.284/97; 

no Estado do Ceará, v. o Decreto nº 24.569/97; no Estado do Rio Grande do Sul, 

o Decreto nº 37.699/97 e outros Estados. Consulte também os efeitos da Emenda 

Constitucional nº 33/2001 determinando o cálculo por dentro nas operações de 

importação. 
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que sobre elas podem dispor, mas apenas em relação às operações e 

prestações internas, quer dizer, aquelas que ocorrem dentro do próprio 

Estado. Noutras palavras, isso implica admitir que toda a legislação 

infraconstitucional, os regulamentos de ICMS dos Estados, tais 

normas submetem-se às limitações postas pelo Senado Federal, 

devendo materialmente respeitar os limites máximos e mínimos por 

ele estabelecido através de suas resoluções226. Isso significa que 

qualquer unidade da federação que pretenda fixar alíquotas internas 

mais baixas visando atrair indústrias para o seu território poderá fazê-

lo nos termos dos convênios celebrados na forma do que dispõe a já 

mencionada Lei Complementar nº 24/75 (art. 155, § 2º, XII, “g” da 

CF/88). 

No entanto como os Estados e o Distrito Federal contemplam 

27 diferentes normas de ICMS – nelas tem prevalecido uma 

diversidade de alíquotas e benefícios fiscais, mais um reflexo dos 

distintos interesses envolvidos. A tal circunstância se associa também 

outra questão diretamente relacionada às diferentes regras e 

procedimentos aplicados na cobrança do imposto, gerando 

dificuldades na obtenção de consenso entre as diversas ordens 

federadas, dando margem a situações conflituosas consubstanciadas 

pela guerra fiscal. 

 
226 Vide artigo 155, § 2° da Constituição Federal de 1988 estabelecendo que o 

Senado Federal tenha competência para fixar as alíquotas interestaduais e de 

exportação, sempre mediante iniciativa da Presidência da República ou de 1/3 do 

próprio Senado, mediante aprovação da maioria absoluta de seus membros. O 

Senado Federal também tem a faculdade para dispor sobre as alíquotas mínimas 

e máximas, mediante aprovação de sua maioria absoluta. 



CAPITULO II. A tributação do valor adicionado no Brasil via ICMS 

231 

Partindo-se da premissa de que a federação deve estar 

representada pela unidade econômica e política no âmbito de todo o 

seu território, sob a perspectiva de integração e dos valores 

constitucionais implícitos nas regras de igualdade, equidade e justiça 

fiscal deve se manifestar também a tributação, razão porque se torna 

fundamental em matéria de impostos sobre consumo assegurar aos 

entes federados e aos contribuintes a uniformidade da tributação, 

inclusive em relação às alíquotas aplicadas. 

II.4.4. Os convênios no âmbito do CONFAZ: a ideia de pacto 

entre os Estados 

A ideia de harmonização do ICMS remonta ao final da 

década de 60, pois vale lembrar que no auge da ditadura dos governos 

militares o sistema político não permitia que os Estados tivessem 

qualquer poder para legislar sobre o ICM, fixar ou modificar as 

alíquotas desse imposto, conceder isenções e o conjunto das 

circunstâncias conspirava no sentido de uma razoável dose de 

uniformização nas regras de cobrança do imposto. Visando prevenir 

os conflitos entre os entes da federação o legislador buscou 

estabelecer em 1969 uma disciplina a nível nacional condicionando à 

concessão de isenções à celebração de convênios entre os Estados227. 

 
227 A propósito, o artigo 23, § 6 º da Emenda Constitucional nº 01/69. Uma das 

primeiras manifestações de convênios firmados entre Estados brasileiros surgiu 

em 28 de outubro de 1966, através do “Convênio Recife” onde na cláusula V se 

fazia constar o compromisso que os Estados assumiam de “harmonizar suas 

políticas de estímulos fiscais e evitar uma competição entre os próprios Estados 

do Nordeste”. Depois é que essa iniciativa foi se estendendo aos demais Estados. 

Vide LIMA, Antônio Almeida, « A questão dos incentivos fiscais em 

Pernambuco », Tributação e Desenvolvimento. Sefaz, Ano I, Recife, 1997.  
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Mas partindo-se da perspectiva de que os incentivos não se 

reduzem tão-somente à concessão de isenções, conquanto também 

possam assumir outras formas - a exemplo a redução na base de 

cálculo, o diferimento, a restituição total ou parcial de créditos e/ou a 

outorga de crédito presumido, o Governo federal no intuito de 

aperfeiçoar a política tributária entre os Estados decidiu um pouco 

mais tarde (1975) instalar o Conselho Nacional de Política Fazendária 

– CONFAZ, autarquia federal que congrega todos os Estados da 

Federação e o Distrito Federal e que tem como uma de suas 

atribuições estabelecer as regras para que possam ser outorgados os 

benefícios acima mencionados228. 

Se por um lado os Estados possuem competências legislativas 

e administrativas para decidir sobre as receitas próprias de seus 

impostos, individualmente sofrem certas limitações e para garantir que 

a sua autonomia não ultrapasse as diretrizes estabelecidas nos 

parâmetros de tributação da Federação, a política de isenções e 

subsídios deve se submeter às normas veiculadas por lei 

complementar. Nesse sentido, a própria lei determina que a outorga de 

quaisquer benefícios submete-se previamente à exigência de 

deliberação do CONFAZ e os seus protocolos atuam como fonte 

obrigatória para todos os Estados, valendo também para preservar a 

 
228 O que pode ser feito sempre na forma de convênios celebrados entre os entes 

federados e desde que obedecida a regra da unanimidade. O Conselho é 

constituído por representantes de cada Estado e do Distrito Federal e um 

representante do Governo Federal, no geral sendo representados pelos 

Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação. A propósito a Lei 

Complementar nº 24, de sete de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988, ex-vi o artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”.  
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transparência das regras e uma convivência política saudável dentro da 

federação. 

Com efeito, visando prevenir possíveis conflitos o legislador 

instituiu uma disciplina mínima e através da Lei Complementar nº 

24/75 passou a dispor que as isenções, incentivos e benefícios fiscais 

para serem outorgados, dependem sempre da decisão unânime dos 

Estados representados229. A função do CONFAZ seria então a de atuar 

no sentido de inibir o jogo competitivo com efeitos prejudiciais ao 

conjunto da Federação e em troca estabelecer um jogo mais 

cooperativo, por meio do qual as unidades federadas se ajudem 

mutuamente, visto que por definição nem todo benefício pode ser 

visto como um instrumento de desequilíbrio. 

Nesse contexto, a mencionada Lei Complementar nº 24/75 – 

recepcionada pela Constituição de 1988, ao prescrever quórum 

especial para aprovação de qualquer tipo de beneficio visa evitar a 

guerra fiscal230 entre os Estados e exige a celebração de convênios 

 
229 A propósito, o artigo 2º da Lei Complementar nº 24/75 [...] Os convênios a que 

alude o artigo 1º serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido 

convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a 

presidência de representantes do Governo federal. § 2º - A concessão de 

benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representantes; a 

sua revogação dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos dos 

representantes presentes. 
230 A guerra fiscal é o resultado do conjunto de práticas realizadas pelos Estados da 

federação brasileira que, em busca de investimentos para seus territórios, 

concedem diversas desonerações fiscais, sem prévia aprovação pelo CONFAZ: 

enquanto alguns Estados “ganham” investimentos, outros “perdem” receita e o 

preço final é custeado pelo setor produtivo, diretamente, e os próprios entes 

federativos, em longo prazo. GUIMARAES, Ariane Costa, « Guerra Fiscal, livre 

concorrência e a teoria dos jogos in VV. AA., « Sinopse Tributária, São Paulo, 

2012. 
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para que seja possível, direta ou indiretamente eliminar quaisquer 

ônus em relação ao ICMS. Não obstante, o quórum especial para a 

aprovação de concessões de desoneração fiscal passa por 

questionamentos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, aguardando 

julgamento da Suprema Corte, no qual se argúi a compatibilidade da 

regra da unanimidade para aprovação de medidas fiscais com o 

preceito fundamental da democracia, na medida em que um único veto 

pode obstar a vontade da maioria dos Estados231, mas no que pese tais 

argumentos, enquanto isso continua prevalecendo a regra da decisão 

unânime entre Estados. 

Em face da multiplicidade de entidades políticas regionais e 

ainda considerando a autonomia que cada uma delas dispõe, não tem 

sido fácil a aprovação de leis isentivas e na ausência de convênio 

firmado no âmbito do CONFAZ os Estados acabam mesmo é optando 

por renunciar parcela significativa de seus recursos compensando suas 

deficiências através de leis e decretos que privilegiam o investimento. 

Engendram então unilateralmente uma série de distorções nas 

condições de concorrência232 tendo os demais Estados que enfrentar 

uma competitividade desigual pelo peso de uma carga tributária bem 

maior do que aquela que existiria num quadro de livre concorrência. 

 
231 V. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 198, que aguarda 

julgamento da Suprema Corte. 
232 Na medida em que tais instrumentos privilegiam aqueles contribuintes que 

comercializam em seus territórios por meio da redução da base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia, remissão de impostos, diferimentos, 

créditos outorgados e outra modalidade de atrativos sem prévia submissão do 

Conselho Nacional de Política Fazendária e tal circunstancia acaba mesmo é 

gerando retaliação por parte dos demais. VV. AA. « Guerra fiscal e tributação 

nos 25 anos da Constituição de 1988, Coord. por CAMPOS FISCHER, Octávio, 

Instituto Brasileiro de Direito Público, Brasília, 2013, p. 11. 
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Desse modo passa a ter início o processo de retaliação entre 

os Estados, isto porque sendo o ICMS um imposto com perfil 

nacional, a cobrança na origem gera reflexos nos demais Estados 

destinatários das mercadorias beneficiadas unilateralmente, gerando 

créditos para os adquirentes que se encontram estabelecidos nesse 

território. Desse modo, amparado na Lei Complementar nº 24/75, o 

Estado de destino promove a nulidade do ato tornando ineficaz o 

crédito fiscal atribuído ao estabelecimento nele situado, obrigando o 

contribuinte a estornar os créditos do ICMS que presumidamente 

deixaram de ser pagos no Estado de origem e outorgados à revelia do 

CONFAZ. 

Nessa circunstância torna-se muito difícil compatibilizar o 

princípio constitucional da não-cumulatividade233, que assegura ao 

contribuinte o direito de abater os créditos do imposto pago nas 

operações anteriores, porque passa a ter relevância para o Estado 

destinatário da mercadoria que os créditos tenham sido efetivamente 

recolhidos e por isso ele acaba subtraindo os direitos individuais do 

contribuinte estabelecidos no seu território234. Mas como qualquer um 

 
233 Cf. SCHOUERI, Luis Eduardo, « Livre concorrência e tributação: grandes 

questões atuais do direito tributário, Valdir de Oliveira Rocha (Coord.), São 

Paulo: Dialética, 2007, p. 269. 
234 A sistemática brasileira determina a compensação do tributo devido nas 

operações anteriores e por isso mesmo os adquirentes de mercadorias – inclusive 

os usuários de serviços de transporte intermunicipal ou de comunicações, todos 

não podem assumir esse ônus, porque têm o direito de aproveitar totalmente os 

créditos de ICMS advindo de operações e prestações interestaduais, 

independentemente dos fornecedores estarem ou não sendo alvo de incentivos 

fiscais. Confronte-se com o artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. V. 

CARRAZA, Roque Antonio, « ICMS, São Paulo, Malheiros, 2009, p. 364. Esse 

entendimento foi avalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, que afirmou não 

ser possível a glosa de créditos concedidos, ainda que por leis estaduais não 

aprovadas no CONFAZ, em função da presunção de legitimidade das leis. 
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dos Estados-membros não pode decidir sobre os incentivos fiscais 

concedidos por outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

tem se inclinado pela manifesta inconstitucionalidade quanto à glosa 

de créditos, porque não cabe a qualquer um dos Estados exercerem o 

controle de legalidade referente à concessão de benefícios fiscais 

afetando os direitos individuais do contribuinte. 

Por sua vez, a posição do Supremo Tribunal Federal é pela 

manifesta inconstitucionalidade de leis e decretos estaduais que 

concedam ou mesmo revoguem unilateralmente quaisquer favores 

fiscais ou financeiros a contribuintes sem a prévia deliberação do 

CONFAZ eis que estariam também contrariando o princípio 

constitucional da livre concorrência, que busca proteger em condições 

de igualdade as regras de competição de qualquer uma das atividades 

econômicas do contribuinte235, sendo também dever do Estado 

assegurar a neutralidade em relação à política tributária cujo exercício 

possa afetar o equilíbrio dessas regras. 

Isso significa que apesar do poder que tem o Estado para 

intervir na economia, em algumas situações será preciso que assuma 

uma postura de imparcialidade evitando regras que possam provocar o 

desequilíbrio concorrencial pela oferta de vantagens comparativas 

artificialmente criadas, favorecendo alguns produtores em detrimento 

 
Precedente da Primeira Turma: REsp 782987/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 

julgado em 13.03.2007, DJ 09.04.2007). 8. Agravo regimental desprovido (STJ - 

Superior Tribunal de Justiça - AGRESP - Agravo Regimental no Recurso 

Especial - 1065234 - Processo nº AGRESP, 200801283783, Primeira Turma – 

Relator Ministro Luiz Fux, em 15 de junho de 2010. 
235 V. artigo 170, IV da Constituição Federal de 1988.  
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de outros236. Se dentro de determinado segmento econômico alguns 

estabelecimentos deixam de recolher seus tributos, a tendência é que 

possam vender seus produtos por um preço bem inferior, obtendo 

maiores vantagens em relação aqueles que cumprem integralmente 

com o pagamento dos seus impostos e nesse aspecto os benefícios 

fiscais estariam favorecendo a concorrência desleal entre empresas237. 

E bem diferentemente do que aparenta, um dos efeitos seria a 

instauração de mecanismos de sonegação induzidos agora não 

somente pelo aumento da carga tributária, mas em função da 

deslealdade nas regras de concorrência provocadas pelos incentivos. 

Ademais disso outras tendências, dentre elas a que diz respeito a 

maior exploração de bases tributárias não suscetíveis de 

deslocalização e essa circunstância, por si, acabaria atentando contra 

 
236 V. Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 3803, tendo como Relator o 

Ministro Cezar Peluso. A ação contestou as Leis paranaenses nº. 13.212/2001 e 

15.182/2006, que concediam benefícios fiscais a diversos frigoríficos. Diário da 

Justiça de 21 de setembro de 2011. 
237 O desempenho mascarado das empresas incentivadas passa a ser de tal forma que 

em função da aplicação de preços abaixo do custo médio variável isso acaba 

comprometendo não somente as condições equânimes de tributação, mas 

também a sobrevivência das empresas não beneficiadas, além do que conduz à 

formação de monopólios, com tendências para o abuso do poder. Nesse aspecto 

GARCIA PRATS chamando atenção para o efeito distorcivo da política de 

incentivos fiscais que visa estimular o deslocamento de plantas industriais para o 

âmbito de determinado Estado-membro provocando os efeitos indesejáveis 

acima mencionados. GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Incidencia del 

Derecho comunitario en la configuración jurídica del Derecho financiero (II): 

políticas comunitarias con incidencia sobre el Derecho Financiero”, Revista de 

Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 51, vol. 260, EDERSA, Madrid, p. 

548-550. Se bem qualquer empresa que se sinta prejudicada pelos benefícios 

concedidos a outrem possa entrar com uma representação, esse não tem sido um 

instrumento muito utilizado no direito brasileiro. Cf. SCHOUERI, Luis Eduardo, 

« Livre concorrência e tributação: grandes questões atuais do direito tributário, 

Valdir de Oliveira Rocha (Coord.), São Paulo: Dialética, 2007, p. 269. 
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não só contra as regras de eqüidade que devem reger o sistema 

tributário, mas também no espírito de solidariedade que deve permear 

as relações entre os entes federados. 

Esse o propósito da Constituição de 1988, que ao prescrever 

que a República Federativa do Brasil é formada pela união 

indissolúvel da União, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal 

dispõe também logo no inicio de seu preâmbulo que o objetivo da 

federação é à construção de uma sociedade livre, justa e solidária e 

com base nesse postulado deve haver cooperação intergovernamental 

para que assim seja possível obter o crescimento econômico de toda a 

coletividade. Na medida em que através dos benefícios fiscais 

qualquer um dos entes busca para si obter uma vantagem, mas que ao 

mesmo tempo impõe uma desvantagem para o outro, assim então 

estará alimentando um jogo não cooperativo, indo na contramão 

daquilo que se propõe a Federação. 

E se para a classe empresarial o tributo representa um dos 

custos da produção, então para quem está centrado na obtenção do 

lucro o que importa mesmo é se livrar do imposto ou buscar 

alternativas para reduzir o peso da sua carga tributária e para eles esse 

será sempre o melhor negócio. Em momentos como esse é que o 

espírito de solidariedade, enquanto fundamento de toda ordem política 

passa a ser substituído pelo espírito de negociação, transformando o 

tributo em simples objeto de comercialização e nesse jogo entre oferta 
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e demanda perdem sentido os valores políticos e quaisquer ações 

revestidas de sentimento ético ou de justiça238. 

E, finalmente, reforçamos que de acordo com o sistema 

tributário brasileiro a aprovação de qualquer beneficio fiscal por parte 

de um dos Estados implica, necessariamente, na ampla negociação 

com os demais Estados239 e nesse aspecto o CONFAZ enquanto 

importante fórum de discussão em torno dos problemas relacionados 

ao ICMS assume esse papel, qual seja o de amparar o pacto 

federativo, mediando os conflitos ou mesmo discutindo e 

estabelecendo em matéria de isenções, reduções e outros favores 

fiscais uma política que seja comum para todos os Estados federados. 

II.5. Algumas notas sobre a descentralização instituída pela Carta 

de 1988 

Com a intensificação dos processos de integração econômica 

regional pode-se verificar na década de 80 uma maior exploração dos 

impostos sobre consumo e que precisamente se revelou como um 

excelente instrumento no sentido de se adequar às injunções 

 
238 SAINZ DE BUJANDA, Fernando, « Teoría de la educación tributaria, Madrid, 

1967, p. 102-103. 
239 A questão é que muitas das vezes o poder de veto nas deliberações do CONFAZ 

passa a ser utilizado mais como instrumento de revanche, incentivando o 

revanchismo em detrimento da cooperação que deve haver entre os Estados. V. 

ABRUCIO, Fernando Luiz, « Os barões da Federação: os governadores e a 

redemocratização brasileira, Universidade de São Paulo, 2008, p. 190. Noutras 

circunstâncias mesmo tendo o Supremo Tribunal Federal considerado ilegal 

algumas normas que asseguram benefícios fiscais a diversas indústrias 

estabelecidas nos seus territórios, diversos Estados – entre eles São Paulo, Rio de 

Janeiro e Mato Grosso do Sul e outros mais conseguem editar novas leis que 

anulam ou reduzem o impacto dessas decisões. 
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internacionais, tornando possível suavizar a tributação sobre a renda e 

sobre o patrimônio. Ao mesmo tempo ocorreu uma tendência para a 

uniformização da legislação econômica de diversos países, que se viu 

induzida pela necessidade de gerar um ambiente competitivo com o 

restante do mundo onde processo de harmonização tributária 

despontou como notável instrumento no sentido de estimular a 

liberdade dos fatores de produção. 

Paralelamente a tais acontecimentos, no Brasil processo de 

redemocratização marcando um novo momento na história do 

federalismo onde as elites regionais, formadas particularmente pelos 

governadores de estados, tornaram-se fundamentais para o desfecho 

do processo de descentralização fiscal240 que culminou com a Carta de 

1988. Se bem que em função de diversos percalços, o movimento teve 

inicio mesmo foi com as eleições de 1982, passando pela campanha 

das Diretas Já, mobilizando nas ruas milhões de brasileiros até a 

chegada da Constituinte, que numa visão cidadã, realçou o 

fortalecimento político e financeiro das unidades subnacionais de 

governo. 

Imersa nesses ideais a Carta de 1988 promoveu diversas 

mudanças de natureza fiscal, despontando os Municípios como 

maiores agraciados, já que em pé de igualdade com os Estados foram 

 
240 E nesse aspecto o desenvolvimento do processo de redemocratização passou a 

ser associado à descentralização de competências (quer seja no âmbito político, 

administrativo e/ou fiscal) assumindo o viés como uma resposta ao modelo 

centralizador instituído pelos governos militares, mas também para atender os 

interesses dos atores envolvidos no pacto federativo, que demandavam maior 

autonomia administrativa e aumento de recursos. Sobre esse tema consulte 

BOVO, José Murari, « Federalismo fiscal e descentralização de políticas 

públicas no Brasil, UNESP, São Paulo, 2001. 
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alçados à condição de membros da federação, chamando para si a 

responsabilidade pela prestação de serviços no âmbito local. 

Entretanto, vale lembrar que o fortalecimento financeiro se deu mais 

em função do aumento de sua participação nas transferências 

constitucionais (e inclusive os repasses do ICMS) do que 

propriamente em função da ampliação de sua capacidade tributária241, 

tanto que em mais da metade dos municípios brasileiros as receitas 

próprias não chegam sequer a alcançar 10% do seu orçamento. 

Ainda que em menor proporção, essa realidade pode também 

ser observada nos Estados, que mesmo tendo incorporado as suas 

bases tributárias impostos que anteriormente pertenciam a União, 

continuaram a depender das transferências intergovernamentais, uma 

das bases de sustentação do governo para garantir a realização de 

políticas públicas na prestação de bens e serviços à população. No 

entanto, depois de decorrido mais de duas décadas da promulgação da 

Carta cidadã, as ações continuaram sendo centralizadas no governo 

federal haja vista que o financiamento das políticas públicas de saúde 

e assistência social continuou dependendo das transferências da União 

 
241 Porque a tributação se encontra mais concentrada nas capitais dos Estados e nas 

maiores cidades do país. Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (Ministério 

da Fazenda) apontam, por exemplo, que em relação ao ano de 2013, de um total 

de 4.581 municípios, 56% deles geraram menos de 10% de suas receitas. 

Enquanto em cidades como São Paulo, por exemplo, as receitas próprias 

representaram 42% de sua receita total, já em pequenas cidades - Aroeiras do 

Itaim, localizada no Estado do Piauí, com uma população aproximada de três mil 

habitantes - as receitas próprias representaram menos de 1% do total de seu 

orçamento. Tal fator pode encontrar sua justificativa em razão da baixa 

capacidade contributiva da população, especialmente aquelas estabelecidas na 

zona rural e também quando se trata de municipalidades de pequeno porte, 

localizadas nas regiões menos desenvolvidas.  
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e entre os repasses, os recursos oriundos das cotas do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - IPI e do Imposto de Renda – IR 242. 

Num cenário permeado por desigualdades sócio-econômicas 

e com problemas de distribuição demográfica torna-se bastante 

delicada essa questão envolvendo a execução de políticas de bem-estar 

social ou a distribuição equânime de recursos, sobretudo quando se 

trata de unidades territoriais menos desenvolvidas em que a população 

pouco ou nada dispõe em termos de capacidade contributiva. Nesse 

sentido, no que pese os avanços da Carta de 1988, é bem verdade que 

as medidas possibilitaram o alargamento das bases tributárias do 

antigo ICM (e atual ICMS) pela incorporação de serviços públicos, tal 

como telefonia e energia elétrica e atualmente as maiores fontes de 

receita do ICMS. Mas mesmo com o aumento nos percentuais de 

 
242 Consulte os artigos 157, 158 e 159 da CF/88, dispondo sobre os critérios de 

participação dos Estados e Municípios na receita tributária da União além de 

outras transferências voluntárias. São transferências da União para os Estados: a) 

21,5% da arrecadação do Imposto de Renda e sobre os Produtos Industrializados 

– IPI. Esses recursos formam o Fundo de Participação dos Estados – FPE, ou 

cota-parte do FPE; b) 10% da arrecadação do IPI é destinado aos Estados 

exportadores, proporcionalmente as suas exportações de produtos 

industrializados, através do Fundo do IPI - exportação ou cota-parte do IPI – 

exportação; c) 30% da arrecadação do imposto sobre operações financeiras 

referente ao ouro; d) 20% da arrecadação de qualquer novos impostos criados 

após a Constituição de 1988, em virtude da competência residual da união. As 

transferências intergovernamentais constitucionais da União para os Municípios 

são as seguintes: a) 22,5% da arrecadação do imposto de renda e sobre produtos 

industrializados pertence aos municípios através do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM ou cota-parte do FPM; b) 70% da arrecadação do imposto 

sobre operações financeiras referente ao ouro e 50% da arrecadação do imposto 

territorial rural. As transferências constitucionais dos Estados para os 

municípios, de acordo com a Constituição de 1988 são as seguintes: a) 25% da 

arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS; b) 

50% da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA e 25% das transferências que o estado receber da cota-parte do IPI – 

exportação. 
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repasses de transferências constitucionais, o atual sistema não conta 

com mecanismos que permita uma distribuição proporcional de 

recursos de forma a atenuar os seus desequilíbrios243. 

Se bem o critério de redistribuição de recursos baseado no 

sistema de transferências constitucionais tenha o intuito de amenizar 

essas desigualdades, no entendimento de PRADO a metodologia 

utilizada para determinar os coeficientes de participação nos fundos 

constitucionais – o FPE e o FPM não têm se mostrado suficiente para 

dimensionar o nível de desenvolvimento de cada unidade federada244. 

Muito embora seja a renda per capita um importante indicador para 

medir o nível de desenvolvimento socioeconômico entre as unidades 

federadas245, não bastam em si os critérios quantitativos, porque outras 

estruturas também são necessárias. 

 
243 Para se referir aos desequilíbrios verticais provocados pela forte concentração de 

receitas nas mãos da União federal, cuja arrecadação de tributos alcançou 

70,51% do total da carga tributária, enquanto os impostos de competência dos 

estados e municípios obtiveram, respectivamente, a média 25%,28 e 4,21%. Essa 

situação é decorrente da intensa multiplicação das contribuições sociais, cuja 

receita não é compartilhada com as demais unidades federadas. 
244 Nesse aspecto existe uma preocupação com os critérios que atualmente existem 

em relação ao rateio dos recursos dos fundos para atender o comando 

constitucional de redução das desigualdades regionais. A fórmula que combina 

fatores representativos da população e o inverso da renda per capita passará a ter 

vigor somente a partir de 2016. Consulte PRADO, Sérgio, « FPE: Equalização 

Estadual no Brasil, Alternativas e Simulações para a Reforma, Fundação Getúlio 

Vargas Projeto IDP, 2012, p. 15-18. Consulte também ABRAHAM MARQUES, 

Marcus, « Curso de Direito Financeiro Brasileiro, 2ª edição, Editora Elsevier, 

Rio de Janeiro, 2013. Os procedimentos e critérios relativos à distribuição dos 

recursos dos Fundos de Participação – e do qual o ICMS faz parte encontram-se 

regulados pelas Leis Complementares de nº 61/1989, 62/1989, 65/1991, 91/1997, 

106/2001, 143/2013 e outras leis, dentre elas a de nºs, 7.827/89 e 10.866/2004. 
245 E assim os critérios para distribuição e rateio das transferências não deveriam se 

limitar apenas a fatores políticos e econômicos (critérios territoriais, 
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Nessas condições é que o termo “desenvolvimento 

socioeconômico” pode até adquirir a conotação que se lhe queira dar, 

entretanto na sua essência haverá sempre de corresponder à igualdade 

de acesso às estruturas básicas disponibilizadas pelo poder público ao 

cidadão, essas manifestadas pela igualdade de oportunidades com que 

o indivíduo passa a desfrutar da assistência médica, educação, 

segurança, alimentação, saneamento básico, isso sem prejuízo de 

outras liberdades que possam refletir na melhoria de sua qualidade de 

vida. 

Do total da receita do ICMS arrecadado por cada um dos 

Estados, 25% (vinte e cinco por cento) deve ser transferido aos seus 

respectivos Municípios, sendo que ¾ desse volume obrigatoriamente 

deve ser transferido àquelas Municipalidades nas quais teve origem a 

arrecadação. Em face dessa circunstância, a tendência é que os 

maiores beneficiários sejam, naturalmente, os centros urbanos em que 

houve a maior produção e/ou consumo de bens sujeitos à incidência 

do ICMS. Quanto à diferença restante, como os critérios que norteiam 

a partilha são totalmente desvinculados, os governos na maioria das 

vezes se veem obrigados a conviver com frequentes barganhas 

federativas246. 

 
demográficos e renda per capita), mas também ter como base os indicadores 

sociais, tal como o Índice de Desenvolvimento Humano nos Estados – IDH, 

definido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M e o Índice de 

Qualidade de Vida - IQV, dentre outros. Sobre esse tema consulte JANNUZZI, 

Paulo de Martino, « Indicadores sociais no Brasil: conceito, fonte de dados e 

aplicações, Campinas, São Paulo, 2009. 
246 Vide artigo 45, § 1º da Constituição Federal de 1988. Cfr. também 

GUIMARAES NETO, Leonardo « Desigualdades regionais e federalismo, in 
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O sistema de arrecadação e transferência do ICMS apresenta 

também sérios problemas, especialmente pelo fato do imposto ser 

parcialmente cobrado na origem, porquanto os municípios que 

abrigam atividades econômicas fortemente geradoras de receitas do 

ICMS acabam mesmo buscando é internalizar essas transferências, 

demonstrando pouco interesse pela exploração de suas bases 

tributárias ou mesmo pelo uso de estratégias que visem estimular o 

desenvolvimento de atividades voltadas para a produção e/ou 

consumo na sua região. 

A disputa por recursos financeiros marcou o início de uma 

nova etapa nas relações entre governos, caracterizada, sobretudo pela 

competição fiscal entre os entes federados, denominada de guerra 

fiscal. Quer dizer, na ausência (ou mesmo presença) de incentivos 

federais e/ou estaduais247 tal cenário tem se encarregado de estimular 

no âmbito das relações intergovernamentais a instauração de um 

modelo de federalismo predatório e não-cooperativo, porque nesse 

jogo mais vale a defesa dos próprios interesses. Tal circunstância é 

que induz a que os Estados localizados em regiões menos favorecidas, 

tencionando a compensação de “perdas”, acabem adotando no campo 

tributário medidas que têm acarretado prejuízos para o conjunto da 

federação. 

A sistemática de tributação na origem representa também 

quase que um paradoxo para o comércio interestadual, já que atua 

 
AFFONSO, Rui B. A. & SILVA, Pedro Luís B. (Org.) « Federalismo no Brasil: 

desigualdades regionais e desenvolvimento, Fundap/Unesp, São Paulo, 1995, p. 

13-52. 
247 ROCHMAN, Gilberto. « Sobre as relações entre descentralização e federalismo, 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, 2001, p. 173. 
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como o principal fator de sustentação dos conflitos gerados pela 

guerra fiscal entre Estados porque na prática as políticas adotadas 

manifestam seus efeitos sobre os demais Estados, afetando neles as 

bases tributárias pelas vantagens e/ou desvantagens diferenciais em 

relação às condições de bem-estar dos cidadãos estabelecidos em 

diferentes jurisdições. 

Com efeito, se por um lado as distorções regionais 

convergem no sentido de polarização da arrecadação, essa situação 

também não tem sido muito diferente no que se refere à aplicação dos 

recursos públicos, já que consoante os critérios que mensuram o 

repasse, a maior produção e/ou consumo implicará sempre em maior 

participação nos fundos constitucionais. Seguramente, em face da 

baixa capacidade fiscal de alguns entes federados, tornar-se-á muito 

dificultosa a tarefa de levar a cabo, a nível nacional, programas que 

possibilitem o desenvolvimento e a redistribuição de renda dessa 

população. 

 Em face de aspirações acolhidas pela Carta de 1988 e 

naturalmente corporificadas no desejo de unidade e de integração do 

país, somos então forçados a reconhecer que o processo de 

descentralização – tanto político quanto fiscal – necessitará ser 

reconstruído mas isso dependerá fundamentalmente da capacidade 

político-institucional do governo no sentido de traçar estratégias 

visando contornar problemas que se encontram diretamente 

relacionados à correção dos desequilíbrios regionais, primando pela 

política de harmonização fiscal dentro da federação248. E se 

 
248 Já que à União Federal, a ela compete a adoção de medidas que visem erradicar a 

pobreza e a marginalização, perseguindo metas voltadas para a redução das 
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atualmente por conta da guerra fiscal são os Estados obrigados a 

suportar numa via dupla o dilema da política social do desemprego e a 

consequente perda de receitas, tal circunstância se deve mesmo a 

explícita ausência de uma política de âmbito nacional que vise corrigir 

esses desequilíbrios. 

II.5.1. O ICMS como fonte de financiamento dos governos 

subnacionais: o critério na partilha de receitas 

O sistema tributário precisa ser repensado sob o aspecto da 

justiça e como tal deve haver uma preocupação com as suas relações, 

porque a tarefa de arrecadar tributos envolve uma dimensão maior que 

o Fisco-Contribuinte, passando pela justa redistribuição dos recursos 

arrecadados para que o Estado possa adequadamente prover o 

financiamento de suas atividades249 e, consequentemente, oferecer 

bens e serviços públicos aos seus cidadãos. O sistema de 

transferências intergovernamentais de recursos fiscais é um dos 

instrumentos que se focam também nesse objetivo, já que em face da 

baixa ou limitada capacidade de arrecadação de alguns Estados-

 
desigualdades sociais e regionais. A CF/88, no seu art. 3º, III, prescreve que são 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da 

pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. V. 

também art. 151, I, determinando a uniformidade de tributos no território e 

admitindo a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio 

no desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões. De acordo com 

os critérios estabelecidos, os estados mais desenvolvidos - São Paulo, por 

exemplo – recebe menos recursos que os Estados do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. 
249 CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando; BRAGA, Carlos, « Federalismo 

Fiscal: questões contemporâneas, Conceito Editorial, Florianópolis, 2010, p. 65. 
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membros, o sistema intervêm buscando atenuar as desigualdades na 

alocação dos benefícios250. 

O ICMS é o principal tributo dos estados brasileiros, 

representando em média 85% da receita tributária dos Estados e 

obteve no período de 2000 a 2013 uma taxa média de crescimento de 

5,19%. Há demonstrado, portanto, que é imprescindível no contexto 

das finanças públicas de cada uma das vinte e seis unidades federadas 

e do Distrito Federal, se bem que além dele são explorados outros 

impostos, tal como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA, o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortis e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, porém todos de 

menor relevância, bastando que se mencione, por exemplo, que dentre 

todos os impostos arrecadados, em 2013 o ICMS sozinho alcançou a 

cifra de R$ 358 bilhões de reais251. 

Sem embargo, por demais expressivos são os contrastes entre 

as receitas do ICMS arrecadadas nas diferentes regiões do Brasil, 

sobretudo se consideradas as cifras para o ano de 2012, donde de um 

total aproximado de 326 bilhões de reais, à região Sudeste coube 

 
250 A propósito, o art. 3º da Constituição Federal de 1988 elencando os seus 

objetivos fundamentais, dentre eles: a) a construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária; b) a garantia do desenvolvimento nacional; c) a erradicação da 

pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais; d) a 

promoção do bem em favor de toda a sociedade, sem preconceito de origem, 

raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
251 Segundo dados do Ministério da Fazenda. Receitas do ICMS nos estados 

brasileiros no exercício de 2012. Boletim do ICMS, Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, julho d 2013. 
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sozinha a participação de 54%252, seguida da Região Sul, com 15,9%, 

enquanto as Regiões Nordeste com 15,4%, as regiões Centro Oeste e 

Norte, respectivamente, com 9,1% e 5,6%. Alguns estudos revelam 

que parte dessas discrepâncias se deve ao caráter híbrido do ICMS, 

haja vista que ao tributar na origem, a elevada concentração espacial 

da produção, maior que a do consumo, acaba refletindo nesses 

resultados, sendo beneficiados os Estados produtores por esse sistema 

de cobrança253. 

Os desequilíbrios existem não apenas do ponto de vista da 

distribuição equânime de riquezas entre as diferentes regiões 

brasileiras, mas também em função da concentração absoluta de 

recursos nas mãos da União federal, porque tendo alcançando recordes 

sucessivos na arrecadação de tributos, mais pelo aumento das 

contribuições sociais254, tal circunstância lhe permite inclusive 

conceder isenções, tal como aquelas incidentes sobre os produtos 

industrializados – o IPI e naturalmente com reflexos no repasse das 

transferências constitucionais obrigatórias aos Estados e Municípios, 

 
252 Veja, por exemplo, que em termos de arrecadação do ICMS no Brasil, a unidade 

federativa de São Paulo é a que mais arrecada e sozinha deteve em 2010, 55,87% 

do total dessa receita. 
253 Conforme dados do Ministério da Fazenda, CONFAZ, Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária das Unidades Federadas. Estudos técnicos do DIEESE, 

abril de 2013. Sobre as discrepâncias do ICMS, consulte: BRASIL, Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social, Presidência da República, « Indicadores 

de Iniquidade do Sistema Tributário Nacional, Relatório de Observação, 2ª 

edição, Brasília, 2011. 
254 Veja que segundo dados do Ministério da Fazenda, em relação ao ano de 2012, a 

participação na carga tributária para os três níveis de governo ficou assim 

distribuída: à União Federal coube a participação de 69,05% do total das 

receitas; aos Estados e ao Distrito Federal 25,16% e aos Municípios, 5,79%. V. 

“Carga Tributária no Brasil 2012”, Ministério da Fazenda, Centro de Estudos 

Tributários Aduaneiros da Receita Federal, ref. dez de 2013. 
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já que somente a arrecadação desse imposto (e não o das contribuições 

sociais) é que irá compor os Fundos de Participação – o FPE e o FPM. 

Os valores arrecadados a título de ICMS não são 

compartilhados com a União Federal, sendo aplicado pelo próprio 

Estado e rateado com os Municípios sob sua jurisdição, valendo assim 

como mecanismo de reforço da autonomia político-administrativa e 

financeira. A Constituição brasileira define um sistema de 

transferências “incondicionais” entre a União, Estados e Municípios, 

diretamente ou mediante a formação de fundos especiais e 

independentemente do tipo, tais transferências sempre ocorrem do 

governo de maior nível para aqueles de menor nível, isto é, da União 

para os Estados e/ou para os Municípios, ou dos Estados para os seus 

respectivos Municípios255. As transferências constitucionais repassam 

aos estados e municípios, via fundos, 47% do Imposto de renda e 57% 

do Imposto sobre Produtos Industrializados256. 

É certo que a Carta de 1988 buscou romper a lógica do 

movimento pendular da centralização versus descentralização, 

lançando mão de mecanismos para minimizar as disparidades 

socioeconômicas regionais no Brasil e para isso teve que enfrentar 

 
255 Por exemplo, pertence aos estados e aos municípios o total da arrecadação do 

Imposto de Renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos por eles, suas 

autarquias e fundações por eles instituídas e mantidas. Pertence aos Municípios 

50% da arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA dos veículos licenciados em seus territórios. Pertencem aos Municípios 

25% da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS e no mínimo ¾, proporcional ao valor adicionado nas operações realizadas 

no âmbito de seus territórios. 
256 Para se referir aos fundos, dentre eles, o Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal – FPE, o Fundo de Participação dos Municípios – FPM e o 

Fundo de Compensação de Exportações – FPExs. 
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grandes desafios. A existência de grupos com poder de influência na 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988 resultou num aumento 

expressivo na quantidade de transferências federais obrigatórias257, 

sendo também fortalecida a capacidade tributária dos governos 

estaduais e municipais pela ampliação das bases de incidência do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte e Comunicações, porquanto o novo ICMS absorveu cinco 

antigos impostos federais, além do que os Estados passaram a dispor 

de alíquotas flexibilizadas e a sua gestão, essa totalmente a cargo dos 

governadores dos Estados. 

Os Municípios obtiveram os maiores ganhos em função do 

aumento de sua participação na partilha do ICMS, que passou a ser de 

25% (vinte e cinco por cento)258 sobre os valores arrecadados pelos 

Estados nas operações relativas à circulação de mercadorias e 

prestação de serviços ocorrida no âmbito de seus territórios. 

Entretanto no que se refere à distribuição dos fundos de participação o 

permissivo constitucional manteve os mesmos critérios adotados, 

reservando ¾ desse percentual para atender a fatores exclusivamente 

demográficos e nesse caso os municípios com menor porte 

populacional acabaram sendo os maiores privilegiados. 

 
257 VARSANO, Ricardo. « A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do 

século: anotações e reflexões para futuras reformas ». Texto para discussão nº 

405. Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 1996. 
258 A CF/88 determina no seu artigo 158 quais as receitas tributárias arrecadadas 

pelos entes federativos devem ser compartilhadas pelos Estados e Municípios. 

Cfr. também DOWELL, Maria Cristina & GREMAUD, Amaury Patrick, « 

Transferências intergovernamentais como elemento de Coordenação Federativa, 

in Congresso Internacional del Clade sobre la reforma del Estado y de la 

Administración Pública, Santiago do Chile, 18 de outubro de 2005. 
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O aumento substancial na participação de receitas tributárias 

oriundas dos fundos de participação contribuiu para acelerar, durante a 

década de 1990, uma menor exploração das bases tributárias por parte 

dos Estados e Municípios e, paralelamente, serviu par estimular 

iniciativas na disputa fiscal entre os entes federados no sentido de 

atrair o investimento e geração de empregos. Se bem que antes de 

1988 vários estados já faziam uso das concessões fiscais através do 

ICM, mas foi mesmo após a Constituição Federal de 1988 que esse 

mecanismo foi disseminado em razão da maior autonomia conferida 

aos Estados. 

Apesar do que o Fundo de Participação dos Estados - FPE e o 

Fundo de Participação dos Municípios – FPM tenham sido instituídos 

como relevantes instrumentos para reverter o quadro das 

desigualdades socioeconômicas, estudos de GASPARINI & MELO 

sugerem que o atual modelo de transferências tem afetado 

negativamente a boa gestão dos recursos públicos, sobretudo quando 

de trata da redução dos desequilíbrios decorrentes da baixa capacidade 

de arrecadação local e a demanda por bens e serviços, que 

proporcionalmente é bem maior nos grandes Municípios259, o que não 

estaria contribuindo para alcançar os objetivos a que se propôs a 

Constituição. 

O constituinte originário também estabeleceu como critério 

de medição para o repasse de recursos o fator econômico, buscando 

 
259 Os critérios vigentes de rateio do Fundo de Participação dos Municípios só 

reforçam as distorções no sistema de repartição de receitas porque geralmente os 

maiores municípios têm sempre maiores demandas, exigindo a realização de 

políticas por parte do Poder Público, quando é obrigado a financiar as políticas 

de saúde, educação, infraestrutura. 
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através dos fundos de participação beneficiar os Municípios que mais 

produzem, tanto que conferiu à administração dos Estados a faculdade 

para editar leis que privilegiam o desenvolvimento econômico, 

destinando ¼ dos valores às municipalidades que dispõem de maior 

capacidade de geração de receitas provenientes da circulação de 

mercadorias e serviços. O fator econômico serviu também para balizar 

as transações interestaduais, já que conforme ressaltamos 

inicialmente, o sistema de partilha de recursos continuou privilegiando 

(ainda que parcialmente) os Estados de origem o que implica dizer 

que aqueles considerados eminentemente produtores lhes 

corresponderiam sempre uma maior parcela na arrecadação. 

Apesar de todos os esforços envidados na garantia da 

descentralização político-tributária, a questão acima teve reflexos no 

processo de tomada de decisões dos governos subnacionais, que 

fundamentados na opção de um poder estatal mais eficiente e agindo 

na conformidade de suas delimitações e responsabilidades 

continuaram sendo induzidos por ações coletivas260 – porém 

corrompidas, porque muitas das vezes a sua atuação foi se operando 

mais orientada à satisfação dos interesses privados e por suposto tal 

circunstância possivelmente se viu facilitada por conta das 

ineficiências do governo federal. 

Aliás, o próprio cenário até hoje favorece essa condição, 

sobretudo levando em conta as necessidades da população, que obriga 

os governos subnacionais a executar, individualmente, políticas 

públicas capazes de lhes assegurar ganhos que dificilmente poderiam 

 
260 MONTEIRO, Jorge Vianna, « A conjuntura das escolhas públicas, Revista de 

Administração Pública, nº 45, Rio de Janeiro, 2011, p. 1613-1617. 
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ser alcançados se dependessem da intervenção da União federal. E 

como já existem disparidades entre as regiões, a política de incentivos 

viria a laborar mais no sentido de intensificá-las, isso em razão dos 

efeitos dos incentivos bem como sua propagação nos demais Estados, 

desestruturando o conjunto da federação. 

A guerra fiscal com o intuito de deslocamento do 

investimento de um território para outro também se manifesta por 

fatores que visam atrair o comércio em diferentes jurisdições. Ela se 

opera através de concessões unilaterais tanto no plano intermunicipal 

– e geralmente envolvendo o Imposto sobre Serviços – ISS, mas 

também no plano interestadual, nesse caso envolvendo benefícios 

relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços – ICMS. No plano internacional, é mais um resultado da 

mundialização das relações econômicas e nos diversos países, a 

tendência é que o investimento migre para territorialidades que melhor 

rentabilidade lhes ofereça. 

Se para as regiões mais industrializadas valem mecanismos 

que visem impedir a realocação industrial fora de sua área de 

influência, para as regiões menos desenvolvidas vale a perspectiva de 

crescimento econômico. E como os primeiros dispõem de maior 

aporte financeiro, tal circunstância lhes deixa menos vulnerável aos 

efeitos negativos dos incentivos sobre a sua arrecadação. Mas em 

relação aos últimos, o curioso mesmo é o efeito decorrente do sistema 

de transferências de recursos do governo federal – mais precisamente 

os Fundos de Participação dos Estados – FPE, porque sendo esses 

economicamente menos desenvolvidos e pouco industrializados, a 

tendência é que o volume de tais recursos seja bem superior àqueles 
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oriundos das receitas do ICMS, circunstância que torna o ambiente 

extremamente favorável à instalação de paraísos fiscais. 

 Nas operações interestaduais o critério para recolhimento do 

ICMS - fundamentado no sistema híbrido de cobrança – tem 

provocado distorções nas competências tributárias, pois sendo as 

mercadorias produzidas em determinado Estado e consumidas em 

outro, acaba que o total do imposto é dividido entre o local de origem 

e o local de destino. Os Estados localizados nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil figuram como maiores fornecedores de bens manufaturados 

- e com maior valor agregado e alta tecnologia - para as demais 

regiões do Brasil, o que, com base no princípio origem-restrito não 

deixa de configurar uma transferência de renda para os mais 

desenvolvidos. 

E, efetivamente, não sabemos até que ponto essas diferenças 

no potencial econômico constituem um dos maiores problemas dentro 

da federação brasileira e que naturalmente refletem no processo de 

harmonização do MERCOSUL, se bem que a gravidade não reside 

apenas em relação à distribuição espacial da renda ou mesmo no que 

toca as diferenças de riqueza entre suas próprias regiões. Ainda que 

nos últimos anos o país tenha assegurado estabilidade a sua economia 

alguns estudiosos apontam que seu nível de crescimento não teria sido 

suficiente para que o país superasse a sua profunda e histórica 

desigualdade regional. Muito pelo contrário, o que permitiu foram 

novas formatações, com focos de miséria espalhados por todo país261, 

 
261 V. MIRAGAYA, Júlio, « Mapa da Distribuição Espacial da Renda no Brasil, 

Conselho Federal de Economia da UFMG. Belo Horizonte, 2011. 
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até mesmo em regiões riquíssimas, como é o caso do Estado de São 

Paulo. 

Em 2008, por exemplo, enquanto o Distrito Federal 

registrava a maior renda per capita do Brasil, já no seu entorno, os 

indicadores representavam para a grande maioria de suas cidades 

satélites apenas um quarto da média nacional. E não vamos muito 

distante para compreender o que aconteceu também no mesmo 

período como o Estado do Pará, pois enquanto o país, mesmo 

vivenciando uma das melhores fases sua economia, regiões como a do 

Pará, um enorme quantitativo de municípios teve o seu produto 

interno bruto encolhido. Já em outras localidades dentro desse mesmo 

Estado a taxa de crescimento econômico foi bem superior, chegando 

até a representar o dobro da média do país. 

Em principio, o mecanismo de alíquotas diferenciadas sobre 

os valores agregados que atualmente ocorre nas operações 

interestaduais teria o objetivo de reduzir as disparidades regionais262, 

tanto que nessas transações, as saídas de mercadorias de 

estabelecimentos localizados nas regiões Sul e Sudeste (exceto 

Espírito Santo), para empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

(exceto Zona Franca de Manaus e Espírito Santo), tais operações são 

tributadas a 7% pelo Estado de origem, o que equivale a 41,2% do 

ICMS interestadual. Nessa hipótese, 10% da alíquota (e 

 
262 Nesse sentido BARATTO, Gedalva & MATTOS MACEDO, Mariano, « Regime 

Tributário do ICMS nas transações interestaduais – harmonização tributária ou 

autonomia estadual?, Revista Paranaense de Desenvolvimento – IPARDES, vol. 

35, nº 126, Curitiba, 2014. 9-30. 
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correspondente a 58,8% do tributo) pertencem à unidade federada de 

destino. 

Por sua vez, nas saídas de mercadorias dos estabelecimentos 

localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e Espírito 

Santo para qualquer outro grupo da Região Sul e Sudeste (exceto o 

Estado do Espírito Santo), as operações são tributadas a 12% pela 

unidade federada remetente, o que equivale dizer que 29,4% do tributo 

pertencem à unidade federada de destino. Isso significa que nas 

operações fronteiriças, dependendo da origem ou destino, a 

titularidade do ICMS para algumas unidades federadas irá 

corresponder a 41,2% e para outras a 70,6% e no caso das saídas para 

a Zona Franca de Manaus as operações são tributadas a alíquota é 

zero. 

No entanto alguns estudos têm sugerido que o critério 

utilizado para a repartição de receitas do ICMS nas operações 

interestaduais – e nesse sentido aqui valem as observações de PAULO 

NÓIA - representa uma das maiores distorções do sistema tributário, 

porquanto se as alíquotas diferenciadas encontram sua justificativa no 

sentido de reduzir os desequilíbrios que existem entre as regiões, o 

próprio sistema suscita dúvidas se comparado o potencial de algumas 

de suas unidades263. Citando como exemplo a região Nordeste, temos 

que o produto interno bruto de alguns dos seus Estados, tal como o do 

 
263 Veja por exemplo o produto interno bruto dos Estados do Ceará e Pernambuco, 

esses apesar de serem similares, os índices quando comparados aos do Estado da 

Bahia se apresentam relativamente bem inferiores. NÓIA, José Paulo, « 

Impactos na alteração de alíquotas do ICMS: um estudo sobre a mudança na 

metodologia de tributação das alíquotas do ICMS nas operações interestaduais 

com bens e mercadorias importados do exterior por meio do Programa de 

Resolução nº 72/2010, Revista Gestão Contemporânea, vol. 3, nº1, 2013, p. 2. 
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Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, João Pessoa, Alagoas e 

Maranhão não é o mesmo alcançado pelos Estados do Ceará e do 

Pernambuco e por sua vez o potencial desses últimos está longe de 

alcançar o da Bahia. 

O problema surge mesmo é no momento em que o produto 

interno bruto de Estados localizados na região Nordeste se aproxima 

ou ultrapassa ao de Estados localizados na Região Sul264, 

circunstância que sugere a falta de coerência no sistema variável de 

alíquotas como forma de corrigir os desequilíbrios, restando afetadas 

as regras de equidade que devem nortear as relações entre os entes 

federados. Se todos devem receber igual tratamento, como então 

compreender a situação de Santa Catarina (localizada na região Sul do 

Brasil), que se relacionando com o Estado da Bahia - esse com renda 

per capita superior - ainda assim não poderá gozar dos mesmos 

privilégios. 

É bem verdade que dentro dos princípios que regem o 

federalismo o que se espera é que o esforço conjunto dos entes 

federados possa contribuir no sentido de minimizar seus 

desequilíbrios, seja pelo alinhamento de contas públicas e/ou mesmo 

por ações que visem estimular os investimentos públicos e privados na 

economia. Ao governo federal, a ele cumpre exercer esse mister, 

 
264 Para se referir ao produto interno bruto do Estado da Bahia, que em 2010 

ultrapassou o do Estado de Santa Catarina, localizado na região Sul. Ainda que 

em números não tão significativos, esse dado evidencia que nas últimas décadas 

têm se reduzido - mas com pequenas margens - as diferenças regionais. Veja por 

exemplo que em 2012 os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE apontam que do total nacional, o produto interno bruto das regiões Sul e 

Sudeste correspondeu a 71%. Cf. com IBGE, Exame, em parceria com a equipe 

BeefPoint. 
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assumindo a sua função de articulador do planejamento e 

desenvolvimento nacional e regional, buscando a harmonização das 

ações intergovernamentais e isso naturalmente vai exigir dele ampla 

capacidade para realizar negociações tanto na área política quanto na 

área fiscal. 

II.5.2. A tributação do ICMS nas operações interestaduais: o 

princípio origem e destino e a repartição de receitas tributárias 

O desenvolvimento tem se constituído num dos principais 

temas da agenda político-econômica dos governos e o desejo de 

ampliação do mercado nacional é o que vem motivando diversos 

países a fomentar os laços de cooperação econômica, para isso 

incentivando a ruptura de todas as formas de protecionismo 

econômico e, naturalmente favorecendo o livre comércio entre as 

nações. Assim que inicialmente foram criadas diversas organizações 

internacionais, que passaram a constituir os pilares de sustentação da 

nova ordem econômica internacional265, exercendo papel decisivo na 

universalização das práticas capitalistas e na formação de uma 

economia sem fronteiras. 

Um olhar mais crítico em torno dessa nova realidade pode 

nos ajudar a compreender porque a economia mundial tende a se 

globalizar impondo maior ritmo ao processo de integração econômica 

 
265 Com efeito, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – 

BIRD, o Fundo Monetário Internacional – FMI, o Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio – GATT/OMC desempenharam notável papel na integração dos 

mercados mundiais e na uniformização da produção e da oferta de mercadorias, 

especialmente em relação aos países do Ocidente, que obtiveram um crescimento 

econômico sem precedentes no período de 1950 a 2000, tanto que no período o 

PIB per capita aumentou quatro vezes mais. 
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e que motivos têm impulsionado a competição entre as nações. Mas o 

fato é que a busca de riquezas fez com que diversos países, inclusive 

aqueles em desenvolvimento, tenha se valido da estratégia de inserção 

econômica internacional buscando fortalecer a ampliação do mercado 

nacional através dos processos de regionalização – e particularmente 

no continente latino-americano temos o caso do MERCOSUL - ou 

apoiando iniciativas de negociações intrablocos266. 

É nesse contexto que se atribui dentro dos processos de 

integração econômica maior importância a harmonização dos 

princípios jurisdicionais de tributação abrindo-se espaços para o 

questionamento acerca das melhores vantagens no plano jurídico-

político e tributário quanto à adoção do regime de tributação, onde a 

titularidade para a instituição e cobrança do imposto sobre consumo 

deva pertencer ao Estado de origem ou aquele em que ocorreu o 

consumo de bens e serviços. Noutras palavras corresponderia a dizer: 

que Estado iria deter a titularidade para instituir normas sobre a 

instituição, cobrança e arrecadação dos impostos sobre consumo? 

 
266 O ponto forte nessas discussões e que causa motivo de preocupação é impedir 

que a liberalização do comércio mundial entre as nações se mantenha como via 

única, porque apenas os países industrializados e suas empresas é que 

continuariam obtendo os maiores ganhos. O problema é que ademais de serem 

tradicionalmente exportadores de produtos de alto valor agregado apresentam 

mercado agrícola demasiadamente protegido pelos mais variados mecanismos, 

dentre eles os subsídios e pagamentos diretos concedidos aos seus produtores. 

Nesse sentido é que o tema versando sobre a regulamentação do comércio 

internacional de bens agrícolas assume maior importância, sobretudo para os 

países emergentes e/ou subdesenvolvidos já que precisam adquirir condições de 

importar tecnologia e manter a sua balança de pagamentos. Consulte 

DANIELLE ANNONI, « Comércio Agrícola: o Brasil e a OMC, UFSC, 

Florianópolis, 2012, p. 29. 
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As relações comerciais são organizadas e estruturadas de 

acordo com as vantagens e/ou desvantagens auferidas nesse processo 

econômico e particularmente nos Estados integrados ou em vias de 

integração assume relevância essa questão que visa identificar nas 

operações entre eles estabelecidas qual deles produzindo determinada 

mercadoria terá o poder de tributá-la ou se esse poder deverá ser 

atribuído ao Estado em que a mencionada mercadoria será 

efetivamente consumida. Tais princípios, denominados de origem e/ou 

destino são antes de qualquer coisa princípios de jurisdição tributária 

que vão incidir nas relações comerciais, seja sob a perspectiva interna 

envolvendo Estados federados ou mesmo no plano internacional, entre 

os países. 

Segundo o princípio jurisdicional de tributação no Estado de 

origem a tributação ocorre inteiramente no Estado em que as 

mercadorias são produzidas, isso é, se no Estado “A” produz-se 

determinada mercadoria, nesse mesmo local elas serão objeto de 

tributação. Já o princípio jurisdicional de tributação no Estado de 

destino manifesta-se quando a imposição tributária ocorre no Estado 

de destino das mercadorias, melhor dizendo, a tributação abstrai-se do 

local em que ocorreu a produção, repercutindo o imposto no local em 

que a mercadoria será consumida. Se o Estado “A” produziu as 

mercadorias, que serão consumidas no Estado “B”, nesse é que deverá 

incidir o imposto. 

Enquanto fonte de normas jurídico-tributárias pode-se 

considerar que os princípios de origem e o de destino encontram-se 

contemplados tanto no plano da produção interna das normas quanto 

no plano internacional. Nesse aspecto tais fontes com alcance sobre às 
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relações internas (e desenvolvidas no âmbito nacional, tal como ocorre 

com os Estados-membros dentro de uma federação) também se 

operando entre os Estados-partes (abarcando as situações que 

envolvem os blocos econômicos), se bem que as conexões podem se 

concretizar no plano internacional e envolvendo terceiros países. 

O princípio da tributação no Estado de origem é aquele que 

concede ao Estado de “origem” dos bens e serviços destinados ao 

consumo a competência para tributar e, como consequência, perceber 

as receitas tributárias advindas da operação. Tem-se, nesse aspecto, 

que é irrelevante o local em que ocorrerá o consumo dos bens, se no 

Estado de origem ou mesmo noutro Estado267. Já com base no 

princípio de tributação no Estado de “destino”, esse irá tributar os 

bens e serviços consumidos em seu território e nesse sentido perde 

relevância o fato desses ter sido ou não ali produzidos. 

No comércio internacional prevalece o princípio de tributação 

no Estado de destino, o que implica dizer que os bens e serviços 

exportados deverão ser desonerados da carga tributária, devendo dele 

ser excluídos todos os gravames para que o Estado de destino possa 

aplicar suas regras próprias, fazendo incidir em relação aos bens e 

serviços importados as mesmas normas aplicadas sobre o consumo 

que vigem no seu território porque se fosse diferente, as indústrias 

nacionais nele instaladas não teriam como competir eis que seriam 

esmagadoramente destruídas pelas indústrias localizadas em territórios 

economicamente mais desenvolvidos. 

 
267 Consulte GASSEN, Valcir, « Tributação na origem e destino: tributos sobre 

consumo nos processos de integração econômica, São Paulo, Saraiva, 2013, p. 

86. 
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No Brasil a sistemática de tributação nas operações 

interestaduais ganhou notoriedade a partir da Constituição de 1934, 

quando foi instituído na competência tributária dos Estados o poder 

para instituir o Imposto de Vendas e Consignações – IVC. Vale 

ressaltar que à época já existia o conflito entre os Estados ditos 

produtores e os consumidores no que se refere à titularidade da receita 

nas operações de transferência de mercadoria de um estado para outro, 

pois na remessa de mercadorias da matriz para as filiais não era 

possível identificar a qual dos Estados deveria pertencer a receita, quer 

dizer, se ao Estado produtor, que transferia a mercadoria, ou se ao 

Estado consumidor, no local em que as filiais se encontravam 

instaladas e se operava a venda dos bens. 

Posteriormente, com a Reforma Tributária de 1965 e que 

substituiu o Imposto sobre Vendas e Consignações – IVC para o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICM, ademais dos 

inconvenientes dos impostos cumulativos, pretendia-se também 

encontrar resoluções para por fim aos conflitos na tributação 

interestadual, no entanto o ICM nasceu afastado da ideia de que a 

titularidade dos recursos deve pertencer totalmente ao local de 

consumo, para mais uma vez frustrar as expectativas da titularidade do 

imposto no local de destino. Em face disso durante todo o período de 

vigência do ICM os mecanismos criados para resolver a questão 

concernente à definição de alíquotas do imposto nas operações 

interestaduais mais serviam para alimentar os conflitos268. 

 
268 CAVALCANTI COSTA, Gustavo de Freitas « Federalismo & ICMS: reflexos 

tributários, Juruá Editora, Curitiba, 2002, p. 125. 
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Logo no início de sua vigência (1967) o ICM era um imposto 

harmonizado, com a alíquota uniforme e correspondente a 15% em 

todo o território nacional, inclusive nas operações interestaduais e de 

exportação. Já em relação às trocas interestaduais era bastante 

perceptível que o sistema adotado impunha uma visível vantagem às 

regiões da Federação com maior produção, visto que pelas regras o 

normal era que os Estados mais desenvolvidos apresentassem uma 

melhor posição nas operações sujeitas à incidência originadas no seu 

território, o que provocava distorções na destinação dos recursos 

gerados269. 

Havia o entendimento de que se a alíquota interestadual fosse 

inferior à aplicada dentro do Estado poderia haver uma partilha mais 

equitativa da receita entre os estados de origem e o de destino e nesse 

aspecto não seria razoável fossem as receitas totalmente apropriadas 

pelo Estado de origem, vertendo-se sempre a maior concentração da 

arrecadação do ICM em favor dos Estados produtores. Para evitar que 

ocorressem maiores conflitos de natureza distributiva dentro da 

federação passou-se então a centralizar estudos em propostas que 

buscassem viabilizar através do comércio interestadual uma maior 

receita em favor dos Estados ditos consumidores, quando se optou por 

 
269 E nesse aspecto nas operações interestaduais o princípio adotado – o do Estado 

de origem – permitia a apropriação da arrecadação por parte dos Estados 

produtores. Para evitar conflitos de natureza distributiva a solução encontrada foi 

carrear uma parte das receitas para o Estado de origem e outra para o Estado de 

destino, competindo ao Senado Federal a fixação das alíquotas interestaduais. 

BARATTO, Gedalva & MATTOS MACEDO, Mariano, « Regime Tributário do 

ICMS nas transações interestaduais: harmonização tributária ou autonomia 

estadual?», Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, nº 113, 2007, p. 

9-30. 
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um critério de partilha de receitas entre os Estados de origem e de 

destino. 

A par de tais considerações, os estudos de WILBERG 

apontaram também para os riscos de sonegação entre os Estados 

consumidores e Estados produtores provocados pelo uso de alíquotas 

interestaduais diferenciadas e menores que aquelas internas praticadas 

no âmbito de cada um dos Estados. Por outro lado as distorções na 

formação de preços onde as alíquotas menores abririam espaço para o 

maior poder de competição com produtos oriundos de outros Estados 

(e em detrimento da oferta interna de similares) ademais do 

desinteresse pela industrialização270. 

A Constituição Federal de 1988 buscou então moldar o perfil 

de cobrança do ICMS, acolhendo um método que permitisse a 

manutenção do princípio da imposição com cobrança na origem mas 

que ao mesmo tempo buscasse legitimar juridicamente o princípio de 

destino na titularidade dos recursos gerados pelo ICMS271. Noutras 

 
270 Lembrando que as diferenças entre as alíquotas internas e as interestaduais foram 

sendo gradativamente elevadas através de Resoluções do Senado. V. Resolução 

nº 07/1980, Resolução nº 22/1989. Nessa última as operações do Sul/Sudeste 

menos o Espírito Santo com destino ao Norte/Nordeste/Centro-Oeste + Espírito 

Santo, sujeitas à alíquota de 7%; nas demais operações interestaduais 

(relativamente as exportações dos Estados mais desenvolvidos, a alíquota seria 

de 7%). A propósito consulte WILBERG, Eunice, « Alíquota interestadual do 

ICM, Revista Paranaense de Desenvolvimento, BADEP, nº 33, Curitiba, 1972. 
271 Tanto que em 1983 o Senado Federal fixou em 12% a alíquota interestadual 

básica. A partir de 1989, nas saídas de mercadorias do Sul e Sudeste e destinadas 

às regiões menos desenvolvidas (Norte, Nordeste e Centro-Oeste mais o Espírito 

Santo) as alíquotas passaram a corresponder a 8%, caindo para 7% a partir de 

1990, que é a que se encontra atualmente em vigor. Cf. com Resoluções do 

Senado Federal de nº 364, de 1º de dezembro de 1983 e a de nº22, de 

19/05/1989. 
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palavras, o que ocorre mesmo são duas cobranças, configurando um 

princípio misto de imposição e titularidade, onde o adquirente da 

mercadoria paga o ICMS tanto à pessoa política de origem, quer dizer 

ao Estado ou ao Distrito Federal no momento da saída, quanto à 

pessoa política de destino - e nesse último caso o ICMS será recolhido 

no momento da entrada da mercadoria, devendo seu valor 

corresponder à diferença entre a alíquota interna e a interestadual272. 

A regra, entretanto, tem aplicação apenas nas operações 

envolvendo contribuintes do imposto, porquanto noutras 

circunstâncias o sistema comporta exceções, como é o caso de 

operações que destinem bens e serviços ao consumidor final 

localizado noutro Estado, pois nessa hipótese tem aplicação a alíquota 

interna vigente no Estado de origem273. De igual modo são tratadas as 

operações interestaduais envolvendo o consumo de energia elétrica e 

petróleo – inclusive os lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 

dele derivados quando destinados a industrialização ou 

comercialização, porque nessas situações prevalece o regime puro de 

destino. 

O sistema de origem-restrito representa hoje uma das maiores 

dificuldades dentro da federação brasileira, sobretudo no que diz 

respeito à diferença na repartição de receitas tributárias, pois como a 

 
272 Restando claro que quando se tratar de operação interestadual destinando 

mercadoria a consumidor que não pratica operações mercantis (quer dizer, o 

mero consumidor localizado em outro Estado da Federação) adota-se 

obrigatoriamente a alíquota interna vigente no local de aquisição, quer dizer, tem 

aplicação o principio origem. Vide CARRAZZA, Roque Antônio, « ICMS, 

Malheiros, São Paulo, 2001, p. 47. 
273 Cft. com o artigo 155, §2º, VII, “a” e “b” da Constituição Federal de 1988. 



CAPITULO II. A tributação do valor adicionado no Brasil via ICMS 

267 

produção das mercadorias encontra-se concentrada em alguns de seus 

Estados-membros, esse fator acaba favorecendo suas arrecadações em 

detrimento dos Estados predominantemente importadores. Se bem o 

mérito do uso de alíquotas diferenciadas, onde os Estados das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste + Espírito Santo adquirem 

mercadorias e bens dos Estados do Sul e Sudeste (menos Espírito 

Santo) com alíquota correspondente a 7%, tal circunstância induz a 

que o crédito suportado pelas empresas instaladas no território 

importador seja bem menor, entretanto acaba mesmo é 

potencializando o efeito redistributivo das receitas274, prejudicando 

aqueles Estados em que haja uma menor produção. 

II.5.3. A Constituição Federal e o princípio da não-cumulatividade 

O “poder de tributar” assume especial relevância no 

financiamento das políticas públicas, entretanto em função da sua 

própria natureza ao mesmo tempo em que restringe direitos 

fundamentais do cidadão, impõe limitações ao exercício do poder de 

tributar, por isso alguns estudiosos posicionam-se pela ambivalência 

da referida expressão, já que se por um lado se proclama a plena 

liberdade na economia, tal poder poderia concorrer para a sua 

destruição não fossem estabelecidas limitações a ele imanentes e em 

face disso é que as normas jurídicas buscam assegurar princípios, tal 

como o da segurança jurídica e a neutralidade dos tributos, vedando 

 
274 V. op. cit. BARATTO, Gedalva & MATTOS MACEDO, Mariano, « Regime 

Tributário do ICMS nas transações interestaduais: harmonização tributária ou 

autonomia estadual?», Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, nº 113, 

2007, p. 9-30. 
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até mesmo a nível constitucional a existência de impostos com caráter 

cumulativo275. 

E se hoje vigoram determinadas normas, pode ser que 

amanhã as regras já não sejam as mesmas e sendo bastante intensas as 

mudanças operadas na legislação, esse aspecto acaba criando no 

âmbito dos negócios um clima de total instabilidade, circunstância que 

de certa forma contribui para a complexidade do sistema, impondo 

uma onerosa carga ao contribuinte, que necessariamente se verá 

obrigado a lançar mão de outros mecanismos para não pagar os 

impostos e assim poder sobreviver. Inquestionável que tal jogo não 

deixa de refletir no próprio financiamento das políticas públicas, já 

que assim interfere, reduzindo o montante de recursos destinados para 

esse fim. 

A não-cumulatividade seria assim uma forma de alcançar na 

tributação sobre consumo o respeito à neutralidade fiscal, permitindo 

que as decisões dos agentes econômicos não sejam influenciadas pelo 

peso dos tributos. A opção por impostos incidentes sobre o valor 

agregado – no caso do ICMS, na competência dos Estados federados 

tem como fundamento a abertura dos mercados e a integração 

regional276 e tal circunstância é que induz a harmonização das normas 

tributárias dentro do sistema constitucional. Com base nas liberdades 

 
275 O que implica a plena aceitação de que o principio da não-cumulatividade não 

pode ter seu alcance diminuído nem muito menos anulado por normas de 

natureza infraconstitucional. A propósito consulte CARRAZZA, Roque Antonio, 

« ICMS, São Paulo, Malheiros, 2012, p. 249. 
276 MACHADO DERSI, Misabel Abreu, « A necessidade de instituição do IVA no 

sistema constitucional tributário brasileiro », Universidade Federal de Santa 

Catarina, Revista Sequencia, nº 31, Florianópolis, 1995, pag. 62-71. 
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do mercado – como a livre circulação de mercadorias e serviços – 

torna-se essencial que o governo assegure essa neutralidade adotando 

medidas voltadas para a desoneração da produção quando no caso dos 

impostos sobre consumo, seu ônus deve, necessariamente, ser 

transferido ao consumidor final. 

O Brasil é o único país que adotou a sistemática de valor 

agregado, regionalizando um imposto de vocação nacional, mas que 

na prática os seus diversos Estados têm feito uso do ICMS mais como 

forma de atrair novos investimentos, geração de emprego e renda, 

melhorando os indicadores sociais em cada uma das esferas de 

governo, ainda que em detrimento dos interesses de Estados vizinhos 

e sem autorização do CONFAZ. Registre-se que essa circunstância 

tem ocorrido geralmente pela via da isenção ou mesmo através da 

concessão de crédito financeiro277, aqui considerando todos os 

insumos, materiais secundários e demais custos que de alguma forma 

contribuíram para a fabricação do produto, inclusive a energia elétrica. 

Por tributo não cumulativo entende-se aquele que possuindo 

tantos fatos geradores quanto sejam as etapas da cadeia de produção, 

 
277 O fenômeno da isenção não deixa de configurar um fator distorcivo nos preços e 

sem falar na repercussão que tem sobre as receitas públicas, especialmente 

quando a não-incidência é posta numa fase intermediária da tributação, deixando 

margens para dúvidas quanto à aplicação da regra constitucional que determina o 

estorno de crédito derivado de saídas sujeitas a isenção ou não-incidência. Se 

bem o sistema brasileiro adote o crédito físico, permitindo o crédito dos tributos 

incidentes somente sobre os elementos corpóreos ou físicos, tal como as 

mercadorias, as matérias-primas e os demais insumos. A propósito, v. 

MARTINS MENDES, José Maria & CHAGAS CORREA, Denise Maria 

Moreira & MENDES DE LUCA, Márcia Maria« O principio da não-

cumulatividade no Sistema Tributário Brasileiro, in VV.AA. “Não 

cumulatividade Tributária”, Coordenado por Hugo de Brito Machado, São Paulo, 

Dialética e Fortaleza Instituto Cearense de Estudos Tributários, 2009, p. 293. 
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mas que possuem sua oneração diferida de forma equitativa e 

proporcional entre elas, evitando assim que o custo tributário de 

qualquer uma das fases seja computado na fase imediatamente 

seguinte para fins de nova tributação278. Seria assim uma forma de 

permitir que as decisões dos agentes econômicos não se deixem 

influenciar pelo peso do tributo porquanto a carga acaba onerando o 

preço final dos produtos, influenciando a competitividade dos mesmos 

no mercado internacional. 

O mecanismo atuaria então no sentido de estimular a 

produtividade de setores econômicos - especialmente o da indústria279 

- e ademais da redução do ônus do imposto estaria amparando 

princípios como o da justiça fiscal, porque sendo fabricante ou 

comerciante, aquele que produz ou revende mercadorias tributadas 

pelo ICMS passa a ter o direito a compensar o valor devido com o 

montante cobrado em operações anteriores280. 

 
278 E desse modo favorecendo a diminuição da carga tributária, incentivando a 

produção e comercialização de bens, assim como o seu consumo. V. SOUSA 

CINTRA, Carlos César, « A não-cumulatividade no Direito Tributário 

Brasileiro: Teoria e Prática, in VV.AA. “Não cumulatividade Tributária”, Coord. 

Hugo de Brito Machado, São Paulo, Dialética e Fortaleza Instituto Cearense de 

Estudos Tributários, 2009, p. 163. 
279 Porque tendo a cumulatividade efeitos sobre o custo dos insumos, o normal é que 

no contexto da integração regional a legislação tributária dos Estados busque 

assegurar a neutralidade dos impostos e a competitividade das empresas no 

mercado. Movida por tais interesses, as inovações introduzidas pela Lei 

Complementar nº 87/96, que alterou o regime de compensação do ICMS, 

possibilitando o crédito do imposto sobre aquisição de bens para o ativo 

permanente e a desoneração das exportações. 
280 Equivale a dizer, na prática, que a lei autoriza a desconstituição da obrigação 

tributária. No Brasil, as normas asseguram o principio da não-cumulatividade 

pelo sistema de compensação, onde em relação ao valor devido em cada 

operação pode o contribuinte deduzir do imposto pago nas operações anteriores, 
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A não-cumulatividade pressupõe, portanto, um tributo 

devido, mas que já foi recolhido anteriormente, valendo ressaltar que 

nas hipóteses de isenção ou nos casos de não-incidência tem aplicação 

a alíquota zero. Em face dessa circunstância a tão almejada 

neutralidade passa a não mais existir na sua plenitude porque as 

normas editadas não se harmonizam com o princípio – o da não-

cumulatividade – e como tal provocam efeitos indesejáveis que 

resultam no agravamento do imposto na medida em que o contribuinte 

sofre restrições quanto ao exercício constitucional do seu direito de 

crédito281. 

Como algumas normas vão sendo acrescentadas à 

Constituição – e isso geralmente ocorre através de emendas – as 

mesmas laboram no sentido de quebra do princípio, desvirtuando a 

efetividade pretendida pelo texto original porque a isenção deixa de 

produzir seu efeito essencial que é a redução da carga tributária para 

aumentar o peso do imposto282. Na verdade, passa a valer mais como 

 
na conformidade do dispositivo constitucional, ver artigos 153, parágrafo 3º e 

155, parágrafo II da CF/88. Na Lei Complementar nº. 87/96, a regra da não 

cumulatividade para aquisição de bens do ativo imobilizado e para bens de 

consumo. Ver também a Lei Complementar nº 102/2000, que alterou a 

sistemática para a apropriação dos créditos do ativo imobilizado, energia elétrica 

e serviços de telecomunicação. 
281 Na prática o imposto que onerou o bem em etapas anteriores - e que ensejariam o 

direito de crédito do contribuinte - termina ficando acumulado com relação às 

operações subsequentes. Na opinião do Prof. Hugo de Brito a lei não pode 

restringir o direito de crédito em relação às etapas anteriores à saída isenta ou 

não-tributada. A propósito, consulte MACHADO, Hugo de Brito, « Aspectos 

fundamentais do ICMS», São Paulo, Editora Saraiva, 1999, pp. 140-142. 
282 Na medida em que rompe os elos da cadeia de circulação, impedindo sejam 

transferidos ao adquirente os créditos relativos a operações anteriores e 

consequentemente, tornando cumulativo o imposto. V. SILVA, Roberto 
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instrumento a serviço dos governos, uma forma disfarçada de 

majoração dos tributos e que configura como verdadeiro despropósito 

ao fim originalmente pretendido, porque irá favorecer mesmo é o 

aumento da sua respectiva arrecadação. Tem-se assim que a regra 

constitucional somente poderia ser excepcionada pela própria 

Constituição e nos casos de isenção ou não-incidência, tais operações 

não geram o direito de crédito para operações seguintes283. 

É preciso que se tenha claro que a manutenção da 

neutralidade do ICMS é algo necessário, valendo até como medida de 

justiça fiscal, pois não seria justo admitir um tratamento desigual entre 

contribuintes, é dizer, para alguns será possível fazer uso do direito no 

que se refere ao total aproveitamento de crédito nas operações 

anteriores, mas no caso de operações isentas, as leis complementares 

que regulam a matéria partem da premissa de que não existe crédito a 

ser aproveitado nas operações posteriores quando no mínimo se 

deveria admitir a dedução dos impostos pagos anteriormente284. 

Vale ressaltar que os tributos não-cumulativos são aqueles 

que incidindo em mais de uma das etapas do circuito econômico 

permitem que em cada uma delas seja processada a dedução ou 

 
Camargo da, « Não cumulatividade constitucional do ICMS». Livraria 

EDIPUCRS, Porto Alegre, 2011, p. 145. 
283 A teor do que estabelece o artigo 155, parágrafo 2º, inciso II, ou seja, somente 

nos casos de isenção ou não-incidência não deve ser respeitada a regra da não-

cumulatividade. 
284 Em face da amplitude do principio constitucional, qual seja, o da regra da não-

cumulatividade, ao legislador ordinário seria então vedado disciplinar matéria 

estabelecendo arbitrariamente restrições ao direito de crédito, exceto se 

amparado em critérios que lhe deem legitimidade, porque igualmente se veem 

amparados por outros princípios constitucionais. 
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compensação dos impostos que foram pagos anteriormente, evitando 

desse modo sejam acumulados os impostos suportados pelo agente de 

produção. Tal circunstância não induz a que os chamados tributos 

monofásicos – ou seja, aqueles que oneram apenas uma única etapa do 

circuito econômico – possam aferir a natureza da não-cumulatividade, 

porque parte da premissa de que o contribuinte deve ter o direito de 

abater ou compensar o crédito do imposto. 

Noutras palavras: os tributos que oneram a produção e o 

consumo podem ser tanto monofásicos quanto plurifásicos. Os 

primeiros, por definição, são não cumulativos sempre que excluído de 

sua base de cálculo as incidências tributárias anteriores identificadas 

na agregação. Já os segundos, também assumiriam essa mesma 

condição, isso a depender dos acontecimentos em cada uma das 

diferentes etapas, quando seja possível em cada uma delas deduzir ou 

compensar o montante do imposto pago nas etapas anteriores. 

Na sua origem a ideia de não-cumulatividade tributária tem 

uma visão predominantemente econômica porquanto visa suprimir as 

incidências indiscriminadas dos impostos possibilitando maior 

vantagem aos agentes econômicos285. A referida técnica teve sua 

origem na França, logo após a Segunda Guerra Mundial, sendo o 

resultado de estudos de economistas que buscavam soluções para 

evitar os efeitos negativos da tributação em cascata. Dos impostos 

 
285 Podendo ser evidenciado, dentre outros, efeitos pela injusta repercussão nos 

preços aplicados ao consumidor final e o estimulo a sonegação. SOUSA 

CINTRA, Carlos César, « A não-cumulatividade no Direito Tributário 

Brasileiro: Teoria e Prática». In VV.AA. Não cumulatividade Tributária. Coord. 

por Hugo de Brito Machado. São Paulo, Dialética e Fortaleza Instituto Cearense 

de Estudos Tributários, 2009, p. 105. 
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não-cumulativos de que se tem notícia o primeiro deles refere-se ao 

imposto sobre valor agregado (Taxe sur la valeur ajoutée) criado em 

1954 e que veio para substituir o antigo imposto sobre o volume de 

negócios286. 

No Brasil a aludida técnica foi implantada em 1958, sendo o 

Imposto sobre Consumo (atualmente Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI) o primeiro dos tributos não-cumulativos. 

Inicialmente essa regra se operou no plano infraconstitucional e a 

partir de 1965, através da Emenda Constitucional nº. 18, que dispôs 

sobre o antigo ICM. Após a promulgação da Carta de 1988 a não-

cumulatividade para o ICMS ficou assegurada como norma de plena 

eficácia, no qual o direito a compensação surge como direito máximo, 

ex vi das disposições constitucionais, o artigo 155, II, § 2º, I da CF/88. 

A Lei Complementar nº. 87/1996 - e mais conhecida como a 

Lei Kandir – foi outra das iniciativas do governo visando melhorar a 

qualidade do sistema tributário e, paralelamente, favoreceu o saldo da 

balança comercial já que as mudanças permitiram maior 

competitividade aos produtos brasileiros no mercado internacional 

pela liberação das exportações dos produtos primários e 

semielaborados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços – ICMS. A estratégia utilizada pelo Governo 

para quebrar a resistência dos Estados foi utilizar o mecanismo de 

compensação via aumento de transferências de recursos para as 

 
286 Em relação à origem dos tributos sobre valor agregado, consultar os estudos de 

Maurice Lauré, que logo após a defesa de sua tese “Aspectos econômicos e 

técnica sobre a produção”, viu ser implantado pelo governo francês o Imposto 

sobre Valor Agregado, em substituição aos impostos sobre vendas e 

consignações. 
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unidades federadas, isso mais com o objetivo de garantir o nível 

médio de receitas desse imposto no período de julho de 1995 a junho 

de 1996, sem que assim houvesse perdas de arrecadação287. 

Na primeira das duas etapas da Lei Kandir, cuidou-se da 

desoneração do ICMS sobre as exportações, tal como acima 

mencionado, mas também se buscou estimular a produção interna pelo 

aproveitamento do crédito do ICMS na aquisição de máquinas e 

equipamentos pertencentes ao ativo permanente. Na segunda etapa - o 

que teria ocorrido a partir de janeiro de 1997, permitiu o crédito do 

ICMS pago na aquisição dos materiais de uso e consumo das 

empresas, além do que previu também o aproveitamento de crédito do 

ICMS incidente sobre a energia elétrica. 

A substituição tributária “pra frente”, instituto introduzido 

no sistema tributário brasileiro através da Emenda Constitucional nº. 

3/93, afeta os benefícios da não-cumulatividade e, particularmente, 

reflete sobre princípios como o da neutralidade, porque permite a 

realização do fato gerador bem antes de sua ocorrência. Na prática, 

com base em fatos geradores presumidos o Fisco antecipa o valor do 

imposto, simulando a base de cálculo de operações futuras e sobre elas 

faz arbitrar um percentual de agregação. De igual modo o faz para 

calcular o imposto, simulando-o para a cobrança de operações futuras 

e deles abatendo o imposto cobrado na etapa anterior. 

 
287 Com o repasse automático de recursos da União Federal para o governo dos 

Estados nos casos em que houvesse queda de arrecadação, para isso sendo 

instituídos mecanismos destinados a compensação e/ou garantias de receitas 

através de transferências efetivadas pelo Fundo de Participação dos Estados - 

FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM. BEVILACQUA, Lucas, « 

Planejamento e Políticas Públicas», Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2010. 
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Ou seja, o ônus do tributo se dá não pelo preço efetivamente 

praticado na cadeia produtiva, mas em cima de agregações meramente 

estimadas pelo Fisco e em face desse contexto forçoso é reconhecer 

que dificilmente o fato gerador efetivo corresponderá exatamente 

àquele fato gerador presumido, podendo resultar, inevitavelmente, 

numa taxação que se inferior ao valor de saída, provocará perdas para 

o Fisco ou mesmo uma situação contrária, implicando perdas para o 

contribuinte já que a apuração da base de cálculo presumida pode ser 

sobre valor de agregação superior aos valores de saída efetivamente 

praticados288. E nesse caso, inexiste na legislação qualquer previsão 

para a restituição do imposto, porque a lei contempla apenas as 

hipóteses em que os fatos geradores não chegaram a se concretizar. 

Em face disso é que a substituição tributária finda 

neutralizando os efeitos ou vantagens do sistema da não-

cumulatividade e especialmente nos processos de venda realizada por 

fabricantes, quando o Fisco decidindo compensar a sua arrecadação, 

resolve aplicar uma alíquota bem maior deixando de efetuar a 

cobrança no restante da cadeia. Ora, sendo os tributos indiretos o 

resultado de uma construção doutrinária onde se tem como válido o 

critério da repercussão econômica, isso implica que o contribuinte de 

direito, mesmo sofrendo o ônus do tributo seguramente irá transferi-lo 

para o contribuinte de fato já que nesse último é que se consumará a 

trajetória do imposto. 

A indústria, ao vender um produto de fabricação própria para 

o consumidor final, atuará como contribuinte de direito e será 

 
288 A propósito da restituição do ICMS, consulte parágrafo 7º, artigo 150 da 

Constituição Federal. 
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justamente em face do caráter da não-cumulatividade que deverá 

repassar para esse último, o valor total do imposto. Mas consoante 

prevê a legislação, sendo isenta ou não-tributada a operação 

subsequente, tal circunstância acarretará a anulação do direito de 

crédito fiscal em relação às operações anteriores, mas naturalmente 

que tal restrição caberá nos casos em que a venda se efetivar a 

consumidor final289, porque nele se consuma a última etapa da 

circulação. 

Tem-se, por conseguinte, que o instituto da substituição 

tributária, a exemplo do que tem ocorrido com outras incidências 

monofásicas, vem desnaturado a sistemática de tributação não-

cumulativa uma vez que no caso do ICMS a taxação do imposto não 

se dá pelos valores efetivos de débitos e créditos do imposto, mas com 

fundamento numa operação de valores de saída presumido, sendo 

forçadas a grande maioria das empresas a abdicar do aproveitamento 

do crédito a que tem direito e na forma a que lhes assegura a 

Constituição Federal. 

II.5.4. ICMS: incidência monofásica ou plurifásica? 

A teoria econômica demonstra que os impostos sobre o valor 

agregado - também denominados de impostos não-cumulativos - 

gravam o consumo, ou seja, a renda consumida correspondente às 

compras e insumos antes da venda do produto novo ou mesmo a 

 
289 Porque caso fosse o contrário se estaria impondo um prejuízo aquele que se situe 

imediatamente após a isenção dos insumos na cadeia produtiva, pois esse é quem 

irá ser onerado pela vedação do crédito sobre os insumos. A propósito, consulte 

MACHADO, Hugo de Brito, « Virtudes e Defeitos da não-cumulatividade do 

tributo no Sistema Tributário Brasileiro – Parte III, extraído em 

“http://sistemas.qis.com.br:8084hugomachado.Acesso em 22 de abril de 2019. 
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revenda de bens e serviços e de regra para atender o princípio da não-

cumulatividade, através do método contábil subtrativo donde do 

conjunto de saídas são deduzidas as entradas 

Em linhas gerais o ardo valor. Diz-se que através do ICMS 

foi possível alcançar no Brasil o efeito do IVA europeu, entretanto em 

face do que existem diversas operações acobertadas pelas regras da 

isenção, essa técnica acaba interferindo na neutralidade que é própria 

do IVA europeu, pois conforme reportado as isenções têm o poder de 

interromper os elos da cadeia, deixando de gerar em relação às 

operações tributadas anteriormente o direito de crédito para o 

contribuinte, o que noutros termos corresponderia a perda de 

competitividade dos produtos no mercado interno ou internacional. 

Apesar do que constitucionalmente existe a determinação 

para que no processo de circulação de mercadorias se faça observar a 

regra da neutralidade, traduzida pelo princípio da não-cumulatividade, 

muito corriqueiramente se tem desfigurado esse comando no processo 

de formulação das normas do ICMS, especialmente no caso da 

tributação monofásica – através da substituição tributária pra frente - 

onde todo o valor do ICMS é recolhido de forma antecipada e nesse 

aspecto vale como técnica compensatória o ”imposto sobre imposto” e 

não o imposto calculado “base sobre base”. 

No que se refere à técnica compensatória, vale para o ICMS a 

regra que determina o cálculo do “imposto sobre imposto” e não de 

“base sobre base” e nesse aspecto a compensação do tributo se opera a 

partir das entradas de mercadorias e/ou serviços obedecendo a 

determinados períodos, independente de que tenha ou não ocorrido a 
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sua saída290. Do imposto correspondente às entradas, deles se debita o 

imposto correspondente às saídas e particularmente no caso de 

matérias primas e insumos adquiridos no processo produtivo, a 

efetividade da regra constitucional poderia estar assegurada caso fosse 

possível aplicar na saída a mesma alíquota correspondente ao valor de 

entrada dos produtos. 

A rigor o sistema adotado no Brasil, qual seja o do “imposto 

sobre imposto” representa um conjunto de dificuldades para a 

fiscalização e o cálculo do ICMS, porque através dele se parte da 

premissa de que a dedução veio ocorrendo em cada uma das etapas do 

ciclo econômico. Em suma, periodicamente, para calcular o imposto 

devido dele se podem deduzir todos os impostos incidentes sobre 

operações anteriores (e ainda que a mercadoria, em si, não tenha saído 

ou sido utilizada efetivamente no estabelecimento). Surgindo da conta 

crédito e débito um imposto a pagar, os novos créditos poderão ser 

deduzidos do futuro imposto a recolher291, mas agora vistos como uma 

opção de garantia da competitividade das empresas brasileiras do que 

propriamente, representar o retorno de investimento. 

 
290 Valendo lembrar que dentro do sistema tais técnicas não são equivalentes no 

processo de circulação de mercadorias, porquanto se na primeira delas qualquer 

isenção ou variação de alíquota concedida nas etapas intermediárias provoca uma 

maior arrecadação para os cofres do Estado, na segunda, em qualquer das fases 

do ciclo produtivo a redução de alíquota ou a concessão de favor fiscal 

beneficiará o consumidor final. Consulte SOUZA NEVES, José Carlos da Costa. 

« Comentários ao Código Tributário Nacional ». Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários - IBET, Resenha Tributária, São Paulo, 1979, p. 238. 
291 Nesse caso nas entradas de insumos o montante recolhido a título de ICMS 

valerá como crédito fiscal e será através desse instrumento que se operará a 

compensação periódica. V. SILVA MARTINS, Ives Gandra da, « Questões 

atuais de Direito Tributário». Del Rey, Belo Horizonte, 1999, pp. 9-10. 
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No entanto a regra de neutralidade sofre profundas alterações 

– para não dizer que acaba mesmo sendo totalmente desvirtuada nas 

operações de pequeno valor – especialmente no caso de contribuintes 

sujeitos ao regime jurídico do Simples Nacional, quando temos 

situações em que a tributação ocorre de forma presumida, ou 

decididamente na tributação monofásica instituída pelo regime de 

substituição tributária pra frente. 

Conforme reportado anteriormente o princípio da não-

cumulatividade visa garantir, de forma equânime, a distribuição da 

carga tributária para o contribuinte em cada uma das etapas do ciclo 

econômico que desse modo haverá de suportar apenas a fração do 

imposto a ela correspondente, circunstância que poderá lhe ser 

garantida através do mecanismo da dedução do imposto. Ressalte-se, 

entretanto, que na prática nem sempre tem sido fácil identificar as 

incidências cumuladas, já que isso implicaria no exame completo de 

todos os ciclos da operação e o fato é que o direito de compensação, 

será através dele que o contribuinte o pleno direito de deduzir o ICMS 

devido pelas suas saídas com o ICMS pago por suas entradas e 

impostos e no direito. 

No Brasil as operações sujeitas ao ICMS comportam, na 

prática, três técnicas de tributação, dentre elas a monofásica, a 

plurifásica e a não-cumulativa. Os tributos podem incidir numa única 

fase do circuito econômico, reunindo as etapas da produção, comércio 

atacadista e varejista sem que necessariamente possuam efeitos 

cumulativos, mas em face dessa sistemática nem sempre é fácil 

encontrar medidas que possam assegurar a neutralidade do imposto. O 

ICMS, por determinação constitucional, trata-se de um tributo de 
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natureza não-cumulativa e ressalvadas as exceções expressamente 

previstas, de sua base deve-se excluir outros impostos e contribuições 

sociais, de natureza cumulativa. 

A substituição tributária é uma técnica de tributação em que o 

Estado elege um dentre os vários agentes que interferem na fase da 

cadeia de produção ou distribuição, transferindo para ele a 

responsabilidade pelo recolhimento antecipado do montante do tributo 

relativo a uma operação tributável própria e que ele ainda não 

realizou, abarcando todos os fatos geradores subsequentes, até 

alcançar o ciclo final da tributação. É, pois, um mecanismo que 

antecipa uma obrigação tributária, quando a mesma seria devida 

somente em face do caso concreto da hipótese de incidência tributária. 

Trata-se de uma figura jurídica introduzida 

constitucionalmente através da Emenda Constitucional nº 3, de 3 de 

março de 1993, autorizando as diversas administrações fazendárias a 

cobrança antecipada do imposto em função de uma ocorrência 

presumida da hipótese de incidência prevista em lei292. A sua 

disciplina coube à Lei Complementar nº 87/96, que introduziu as 

regras para o regime de apuração do imposto, quando o tributo devido 

é apurado de forma individualizada mediante a sistemática 

compensatória entre débitos e créditos. O ICMS pago a título de 

substituição não pode ser objeto de compensação. O contribuinte 

perde o direito ao credito compensatório. Quer dizer, o regime 

monofásico vale para facilitar as atividades de fiscalização dos 

 
292 Cf. com os art. 150, § 7º, combinado com o art. 155, § 2º , XII, alíneas “b” e “c” 

da Constituição/88. 
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impostos, o exercício da administração tributária nas atividades de 

fiscalização e controle do imposto. 

Em relação a uma operação antecedente (substituição para 

trás), esse sistema é o mais comum no IVA adotado pela grande 

maioria dos países, adotada inclusive no regime das transações 

intracomunitárias no IVA europeu. Nesse caso a responsabilidade pelo 

pagamento do tributo não é do vendedor, mas o comprador, que lança 

o imposto devido na sua escrituração contábil. Quanto à substituição 

tributária em uma operação concomitante, raramente ela é utilizada, 

situação que ocorre tipicamente nos leilões. Nesse caso tributam-se 

duas operações: a venda do bem leiloado e os serviços do leiloeiro. 

Tanto a substituição tributária para trás como a concomitante 

podem facilitar a atuação da administração tributária. sem 

comprometer a qualidade do IVA e nos dois casos, o valor das 

transações a serem tributadas são conhecidas. Já na substituição 

tributária pra frente não se conhece o valor da operação subsequente, 

exceto quando o fabricante sugere o preço de venda final. Mas 

também pode ocorrer uma tributação simplificada, como no caso do 

Simples Nacional. O fato é que a substituição tributária pra frente 

compromete a qualidade do imposto, sendo raros os países que 

utilizam esse sistema. 

No Brasil o uso da substituição tributária pra frente pelos 

Estados se intensificou a partir de 2008, tendo na linha de frente os 

Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 

Paulo e Amazonas. Para ANGELIS a substituição tributária representa 

uma forma de o Fisco reduzir seus custos, mas só que parte deles 
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acabam sendo apropriados indevidamente por parte das empresas, que 

se obrigam a antecipar o pagamento do imposto, transformando o 

ICMS no imposto monofásico. Além de onerar o fluxo do caixa das 

empresas, a substituição tributária não dialoga com o modelo adotado 

pelas micro e pequenas empresas no Brasil (as empresas do simples 

nacional), e nesse segmento o ICMS torna-se um imposto cumulativo. 

O sistema de retenção de impostos na fonte também é 

largamente utilizado no modelo de tributação brasileira, especialmente 

sobre alguns produtos específicos, dentre eles cigarros, bebidas, 

combustíveis, produtos farmacêuticos, setores automotivos, dentre 

outros. De sorte que por esse mecanismo, também conhecido como 

“substituição tributária” os tributos tipicamente plurifásicos – como o 

caso do IPI e do ICMS – passam a ser recolhidos de uma só vez, como 

se tributo monofásico fossem293. 

 
293 Uma das maiores distorções do ICMS é a substituição tributária, que   antecipa 

os débitos relativos a fatos geradores futuros. A complexidade do sistema 

tributário brasileiro faz com que o custo de apuração e recolhimento do ICMS 

seja extremamente elevado. Veja, por exemplo, que no caso do Imposto sobre 

Valor Agregado o tributo é cobrado em cada uma das etapas do processo de 

produção e comercialização, garantindo-se o crédito correspondente ao imposto 

debitado na etapa anterior. Isso permite que o débito do Imposto pago na etapa 

final da venda ao consumidor corresponda, exatamente, ao que foi recolhido ao 

longo de toda a cadeia de produção e comercialização. Já no regime de 

substituição tributária os Estados cobram em uma etapa do processo produtivo - 

na indústria, por exemplo - todo o imposto devido em todas as etapas 

subsequentes até a venda ao consumidor final. Isso provoca distorções de preço 

no caso de produtos heterogêneos e com grandes variações da margem de 

comercialização. O que torna mais grave nessa situação é a complexidade da 

legislação, porque cada um dos Estados da federação adota um regime distinto 

de substituição tributária. V. BERNARD APPY, « Por que o sistema tributário 

brasileiro precisa ser reformado?». Revista Interesse Nacional, ano 8, nº 31, São 

Paulo, 2015, pp. 65-81.  
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É certo que na figura da substituição tributária o governo 

lança mão de uma das mais importantes ferramentas para coibir a 

sonegação fiscal – já que pode fazê-lo na origem, exercendo de forma 

concentrada o controle das receitas provenientes de vários segmentos 

econômicos. Entretanto sob o aspecto da neutralidade a sistemática 

também pode oferecer desvantagens, em face das distorções geradas 

pelo preço de produtos, que podem sofrer grandes variações na 

margem de comercialização.  

II.5.5. O princípio da seletividade insculpido na Carta de 1988 

Na era da tecnologia a energia elétrica exerce um papel 

fundamental e estratégico para a sociedade, possibilitando a melhoria 

da qualidade de vida da população, mostrando-se como insumo de 

primeira necessidade para todas as economias e não é à toa que a 

geração e distribuição de energia tem se mostrado um problema para a 

maioria dos Estados. A crescente demanda por energia elétrica tem 

conduzido ao restabelecimento de diretrizes regulatórias mais severas 

com o intuito de não afetar o meio ambiente e particularmente no caso 

do Brasil que a partir de 2014 enfrentou sérios riscos de crise 

energética.  

Tendo como referencial os países do MERCOSUL e 

considerando o peso dos impostos, uma das características que 

distingue Brasil dos demais países desse bloco é o peso da sua carga 

tributária sobre as tarifas de energia elétrica, nele se apresentando uma 

maior incidência de impostos e encargos e no que se refere ao ICMS, 

as alíquotas são diferenciadas entre os Estados federados e entre as 

faixas de consumo, o que configura uma distorção dentro do país e 
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igualmente dentro do bloco. Um estudo realizado no Brasil a respeito 

das tarifas de energia elétrica demonstrou que a diferença da carga 

tributária entre os Estados que cobram a menor alíquota (Amapá, 

Rondônia, Roraima e Acre) e os que cobram a maior alíquota (Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso) alcança um patamar superior a 

mais de dez pontos percentuais294.  

 Sob a ótica do MERCOSUL a divergência entre alíquotas 

não configura o único problema, estando igualmente associada a 

disparidade no que diz respeito ao regime tributário aplicado por cada 

um dos Estados e a falta de harmonização legislativa poderá ensejar 

conflitos não somente em razão de carga tributária distinta mas por 

dificuldades outras, decorrentes, por exemplo, do aproveitamento do 

crédito de tributos plurifásicos entre os Estados, com reflexo nos 

custos energéticos que serão diferentes dentro do bloco, favorecendo a 

instalação de empreendimentos naqueles países que apresentarem uma 

menor carga tributária.  

O resultado favorável nos índices de arrecadação das receitas 

do ICMS deve-se ao amplo uso de alíquotas, optando a grande maioria 

dos Estados pela concentração de taxas bem superiores à alíquota 

padrão, que é de 17%, para determinados setores da economia. É o 

que ocorre, por exemplo, com a taxação dos serviços de 

telecomunicações, combustíveis e energia elétrica, cujas alíquotas 

alcançam patamares de até 32%, permitindo sem maior esforço que as 

 
294  CASTRO, Nivalde José de, «As tarifas de energia elétrica no Brasil e em outros 

países: porquê das diferenças », Rio de Janeiro, Editora Fábrica dos Livros, 

2017, p. 173.  
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administrações fazendárias possam obter melhores indicadores no 

desempenho de suas receitas. 

Sem dúvida que a taxação de tais serviços não deixa de 

representar uma fonte segura de receitas para os Estados, sobretudo se 

levado em conta aspectos voltados para as facilidades no controle 

centrado num pequeno número de fornecedores. Repercute, ademais 

disso, o enorme peso dos recursos obtidos a esse título, visto que no 

geral o imposto referente a prestação de tais serviços responde 

aproximadamente por 44% do total de receitas de ICMS, sendo esse 

índice bem mais expressivo em Estados como Tocantins, quando 

alcança o patamar de 58%, o Paraná com 56%, Amapá com 55%, 

Mato Grosso com 53%, Maranhão com 52%, o Distrito Federal com 

51%. Nos Estados do Pará, da Bahia e do Piauí, esse percentual 

alcança o limite de 50%.. 

Mas o curioso é que essa lógica nem sempre parece ser 

observada em alguns estados brasileiros e ilustrando muito bem essa 

questão destacamos aqui a prestação de serviço residencial referente 

ao consumo energia elétrica, um dos bens de primeira necessidade do 

cidadão295. Somente pra que se tenha idéia quanto a sua 

essencialidade, basta que imaginemos um blackout por vinte e quatro 

horas para termos a noção de quão necessária é a energia elétrica para 

a nossa sociedade. Ademais dela, outros serviços, como o de 

 
295 A CF/88 absorveu as bases tributáveis do Imposto sobre Operações relativas a 

Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais e do Imposto sobre 

Serviços de Transporte e Comunicação, que anteriormente pertenciam ao 

Governo Federal. A tributação do Imposto Único sobre Energia Elétrica - IUEE, 

instituído pela Lei nº 2.308, de 31/08/1954, até então na competência da União, a 

quem pertencia 40% das receitas sendo o restante - 60% distribuído entre os 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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telecomunicações, que na modernidade também se tornou um bem 

extremamente necessário à boa qualidade de vida das pessoas. 

Vale realçar que sendo o ICMS um imposto não 

cumulativo296 e concretamente incidindo sobre cada uma das etapas da 

cadeia de produção, o valor embutido no preço dos produtos será 

sempre suportado pelo consumidor final. Nesse aspecto, dada a 

existência de alguns bens considerados indispensáveis à sociedade, a 

Lei Maior estabelece que os Estados ao instituírem o ICMS, poderão 

dispor sobre alíquotas seletivas em função da sua essencialidade297, o 

que corresponderia a dizer que os produtos de primeira necessidade 

deveriam ter alíquotas inferiores relativamente aos demais produtos. 

Com efeito, alguns dos produtos da cesta básica, tal como a 

farinha de mandioca, o arroz, o feijão, são isentos do imposto 

enquanto outros têm a sua base de cálculo reduzida. Quer dizer, a 

seletividade do imposto se dará conforme a essencialidade da 

mercadoria e serviços e por isso mesmo, produtos considerados de 

primeira necessidade deveriam ter alíquotas inferiores quando 

comparados a outros produtos298. Já as alíquotas médias variam em 

 
296 V. Constituição Federal, art. 155, § 2º, I. 
297 Cf. com a Constituição Federal do Brasil de 1988, artigo 155, § 2º, III: “ o 

imposto poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços”, circunstância que também deverá ser observada pelos Estados aos 

instituírem as alíquotas do ICMS na circulação de mercadorias, serviços de 

telecomunicações, transporte interestadual e intermunicipal. 
298 Mas sendo muitos os impostos embutidos nos preços das mercadorias, esse fato 

por si acaba impondo substanciais sacrifícios ao consumidor. Estudos realizados 

pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário apontam o caso do Brasil, 

onde em 2011 mais de 27,5% do preço dos alimentos correspondiam a tributos, 

fazendo-o perder em relação à Suécia, apenas com 27,56%. Já nos Estados 

Unidos esse percentual foi aproximadamente em torno de 10% enquanto em 

Portugal 14%. Outros estudos, cfr. também MENEGHETTI NETO, Alfredo, « 
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torno de 17% a 18%, isso dependendo de cada estado e no caso de 

produtos supérfluos, tal como o cigarro, o tabaco, os perfumes, as 

alíquotas tornam-se bem mais elevadas. No Brasil não existe um 

modelo de tributação uniforme e quando adota, busca diferenciar as 

bases tributarias. O ICMS não se ajusta a tributação seletiva em 

função da essencialidade dos bens e serviços (embora o art. 155, § 2º d 

a CF estabeleça que a seletividade do ICMS seja faculdade do 

legislador, na pratica a legislação dos estados diferenciam o peso da 

tributação conforme o grau de essencialidade da mercadoria e serviço, 

desonerando a cesta básica). 

Essa circunstância, por si, já justifica maiores cautelas em 

qualquer processo de reforma tributária que vise alterar as regras 

tributarias e nesse sentido preservá-los no que tange a possíveis efeitos 

que possam impactar na execução das políticas de governo. 

Historicamente uma das formas de reduzir a regressividade 

da tributação sobre o consumo é aplicar o principio da seletividade 

nessa forma de tributação e nesse caso a capacidade de pagamento é 

utilizado, tal como ocorre na tributação sobre a renda, pela aplicação 

de alíquotas diferenciadas onde em relação aos bens de luxo, gastos 

típicos de quem dispõe de maior renda, aplicam-se alíquotas elevadas. 

As alíquotas menores ou mesmo as isenções são aplicadas aos bens de 

consumo das grandes massas, porque caracterizam gastos típicos de 

quem dispõe de menor renda. As alíquotas normais seriam aplicadas 

aos demais bens de consumo. 

 
Os efeitos da redução do ICMS da cesta básica». Indicadores Econômicos, FEE, 

vol. 20, Porto Alegre, 1993, p. 184. 
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CAPITULO III. 

 

NA BUSCA DE UM ICMS COMO MODELO DE REFERÊNCIA: 

LIMITAÇÕES E DIFICULDADES À “HARMONIZAÇÃO” DOS 

IVAS NO BRASIL  

Nos processos de integração econômica a questão fiscal tem 

assumido posição predominante e, conforme já reportado em linhas 

anteriores, os governos no intuito de lograr os objetivos propostos tem 

lançado mão da harmonização dos impostos, essa não como um fim 

em si mesma, mas como um instrumento visando à consecução dos 

fins pretendidos, circunstância que tem exigido um maior esforço por 

parte das administrações fazendárias no sentido de eliminar ou pelo 

menos reduzir as diferenças entre os sistemas tributários nos diversos 

países que passam a fazer parte dos blocos econômicos.  

A história tem se encarregado de apontar tais processos como 

uma das vias para superação das crises, isso pelas facilidades 

proporcionadas pela ampliação e o desenvolvimento do mercado299, 

no entanto torna-se fundamental que num mercado integrado sejam 

mantidas, em igualdade de condições, as regras da livre 

 
299 Se bem cada Estado defenda os seus interesses sobre os demais, através da 

integração passam a obter resultados que se fora somente a nível nacional não 

poderiam alcançá-los. No entanto à medida que o processo for avançando, 

paulatinamente terão que abrir mão de uma parcela do seu poder soberano. 

Consulte AQUINO, Miguel Ángel, « Armonización tributaria en el 

MERCOSUR ». Documento nº 14/08, Instituto de Estudios Fiscales - IEF, 

Madrid, 2008, p. 6. 
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concorrência300. Disso resulta que a existência, nos respectivos 

ordenamentos, de disposições jurídicas que de qualquer modo possam 

afetá-las, a compatibilização e/ou mesmo alteração das normas deverá 

fazer parte da estratégia dos governos que se propõem alcançar os 

objetivos da integração, sendo consenso que a coexistência de 

distintos sistemas fiscais tem incidência negativa sempre que se 

concedam as atividades transnacionais tratamento distinto daquele 

reservado as atividades nacionais que se encontre em situação similar.  

A harmonização fiscal, enquanto instrumento de correção das 

distorções nos sistemas impositivos evita a deslealdade nas regras de 

concorrência entre as empresas301 e tem por objetivo evitar o descenso 

 
300 E nesse propósito, os efeitos do aumento de tamanho de mercado, gerando novas 

oportunidades, com maiores possibilidade de ganhos no comércio pela produção, 

ademais das facilidades proporcionadas pelo acesso aos bens por parte dos 

consumidores. Adicionalmente, consideremos que nas relações econômicas o 

fator custo prevalece também como regra de ouro, e, ainda que sob o aspecto 

meramente contábil, temos a hipótese dos impostos indiretos – aqueles não 

recuperáveis e os de natureza cumulativa, provocando distorções nas regras de 

concorrência, ademais de outras políticas públicas em que sabidamente a 

renúncia de impostos acaba interferindo na eficiência alocativa dos recursos. 

Nesse aspecto cumpre relevar que nos processos de integração mais avançados, 

como é o da União Europeia, até hoje persistem importantes diferenças nos 

impostos (nos tipos e nas bases impositivas). Sobre o tema, v. ZUBIRI ORIÁ, 

Ignacio, « La convergencia fiscal europea ». Temas para el debate, nº 220, 

Valencia, 2013. pp. 31-34; MOGGHADAM, Reza, «El camino hacía la 

integración europea ».  Revista Finanzas & Desarrollo, Fondo Monetario 

Internacional, 2014, p. 11.   
301 Isso considerando a necessidade de tratamento igualitário de produtos originários 

de um Estado parte por outro que também integre o mesmo bloco econômico, 

para evitar as distorções especialmente no caso das exportações. E, precisamente 

fazemos alusão ao sistema tributário brasileiro, que não permite a plena 

restituição dos impostos indiretos, tal como o ICMS incidente sobre as 

exportações, circunstância que ademais de abarrotar os tribunais por conta dos 

diversos litígios tem servido também para provocar um ambiente de verdadeira 

insegurança jurídica. O destaque vale também para as hipóteses envolvendo a 
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na arrecadação dos impostos que a mobilidade dos fatores produtivos 

pode provocar para a Fazenda Pública e como tal, interferindo nas 

condições de bem-estar dos cidadãos. E se nesse jogo de cartas se tem 

por um lado o empreendimento, necessitando assegurar a 

competitividade aos seus produtos ou serviços, por outro o titular do 

poder tributário, orientando suas decisões fiscais com o fim de obter 

vantagens competitivas na captação dos negócios e investimento.    

O Tratado de Assunção, no seu artigo 1º estabeleceu as 

condições para o estabelecimento de um mercado comum, 

mencionando dentre outros, a livre circulação de bens, serviços e 

fatores produtivos entre os países que integram o grupo e tal 

circunstância supõe a adoção de mecanismos que possam garantir, em 

igualdade de condições, as regras na livre concorrência, o que seria 

possível não somente em face da eliminação de restrições de ordem 

alfandegária, mas também pela correção das distorções nos impostos 

indiretos já que as mesmas podem afetar as suas respectivas relações 

de comércio302.  

 
renúncia de receitas, através dos incentivos fiscais que têm sido outorgados pelos 

governos de diversos Estados brasileiros. AQUINO tem atribuído a tais 

benefícios a natureza de verdadeiros “gastos tributários” ademais de outros 

inconvenientes, porquanto tem servido para permitir o aparelhamento da 

denominada guerra fiscal em função do estabelecimento de vantagens nas regras 

de competitividade entre os seus membros. Consulte ÁNGEL AQUINO, Miguel, 

« Armonización tributaria en el MERCOSUR ». Documento nº 14/08, Instituto 

de Estudios Fiscales - IEF, Madrid, 2008, p. 6. Tradicionalmente, no regime 

aplicado ao comércio internacional a própria Organização Mundial do Comércio 

– OMC tem estabelecido como padrão mundial que os impostos indiretos – os 

denominados impostos sobre consumo – a tributação incidente sobre as 

mercadorias e/ou serviços ocorra no país de destino.  
302 A harmonização dos sistemas fiscais internos figura como uma das pautas do 

Tratado de Assunção porquanto as assimetrias existentes nos sistemas 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

292 

E particularmente no que toca aos impostos do tipo consumo, 

porquanto se na Argentina, Paraguai e Uruguai o Imposto sobre Valor 

Agregado – IVA é aplicado nacionalmente, esse aspecto não oferece 

maiores dificuldades na estruturação do método subtrativo sobre a 

base financeira e seguindo a técnica do imposto contra imposto. No 

caso do Brasil, a situação torna-se bem mais complexa, já que em 

relação aos impostos sobre consumo a Constituição Federal de 1988 

resolveu desdobrá-los nos três níveis de governo, onde o ICMS, por 

exemplo, incide sobre a circulação de bens e serviços, (com agravante 

de que esses últimos se restringem apenas ao transporte interestadual, 

intermunicipal e de comunicações) sendo atribuído aos estados 

subnacionais e ao Distrito Federal; o IPI - o imposto incidente sobre 

os produtos industrializados303, com tributação e arrecadação 

centralizada na competência da União federal e o ISS - o Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza304, na titularidade dos 

Municípios.  

É dizer, o sistema brasileiro não manteve para o ICMS a 

mesma abrangência dos fatos geradores aplicados ao IVA – o Imposto 

sobre Valor Acrescentado vigente nos demais Estados pertencentes ao 

 
impositivos podem afetar não somente a livre concorrência mas também 

repercutir na arrecadação dos Estados,  nos preços dos produtos e serviços e 

como  consequência, o,     
303 Se bem um imposto de natureza seletiva, dado que as alíquotas são aplicadas 

conforme a essencialidade do produto. O Imposto sobre Produtos 

Industrializados - o IPI, que se insere na competência da União federal, grave 

igualmente bens similares como ocorre em outros países, aplicando a técnica do 

valor agregado.  
304 E nesse aspecto veja que nos demais países pertencentes ao grupo do 

MERCOSUL o IVA nacional grava a generalidade dos bens e serviços, enquanto 

no Brasil o ISS (na competência dos Municípios) se aplica a todos os serviços 

enunciados em Lei Complementar, menos aqueles gravados pelo ICMS.  
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grupo do Mercosul, circunstância que gera um viés e que para efeito 

de harmonização, exigiria a reforma da própria Constituição 

brasileira305. Melhor explicando, se por um lado na Argentina, no 

Paraguai, Uruguai e Venezuela se tributa através do IVA toda a 

transmissão de bens e até mesmo toda a prestação de serviços, no 

Brasil o ICMS tem sua base tributária bem mais restrita e desse modo 

não tem como encontrar o mesmo correspondente no processo de 

apuração de débitos, gerando ineficiências e aberrações no sistema306, 

ademais de outras dificuldades em função da complexidade de normas 

 
305 Vale recordar que há mais de três décadas o Poder Constituinte tentou unificar o 

ICM, o IPI e o ISS, transformando-o em um tributo único, isso com o intuito de 

extirpar do ordenamento brasileiro o efeito cascata provocado pela 

cumulatividade dos impostos. Esse tema encontrou, entretanto, forte restrição em 

função do modelo federativo do Estado, que preferiu optar pelo sistema tríplice 

de repartição de receitas. A propósito, v. BALEEIRO, Aliomar, « Direito 

Tributário Brasileiro », atualizado por MACHADO DERZI, Misabel Abreu, Rio 

de Janeiro, Forense, 2015, pp. 368-369. Por questões de natureza política e 

também relacionadas a própria arrecadação, nos impostos sobre consumo, o 

Brasil optou pelo tridimensionalismo vertical, estabelecendo-os na competência 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sobre o 

“tridimensionalismo” na estrutura federativa brasileira, consulte REALE, 

Miguel, « Federação - Poderes Implícitos - Desenvolvimento Urbano ». Revista 

de Direito Administrativo, volume 155, Rio de Janeiro, 1984, p. 327. 
306 Porque o ICMS não contempla todas as hipóteses de prestação de serviços. Veja, 

por exemplo, o caso de uma empresa fabricante de medicamentos (atividade-fim 

do estabelecimento). Se o dono da empresa desejar se creditar do ICMS pago na 

compra de material de propaganda dos seus produtos (atividade meio) estará 

gerando um crédito sem o correspondente débito. Já no IVA a utilização desse 

material de propaganda gera débito a ser compensado com os créditos, 

originando saldo de IVA a pagar. V. CARVALHO ESTRELLA, André Luiz, « 

O crédito financeiro do ICMS – artigo 20, § 1º da Lei Complementar nº 87/96. 

Bens de uso, consumo e ativo permanente e o seu regime no IVA do Mercado 

Comum Europeu ». Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03,.Acesso em 

22 de abril de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
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editadas por mais de 27 Estados, o Distrito Federal307 e mais de 5.300 

Municípios, cada um deles editando leis sobre a prestação de serviços. 

É verdade que a reforma constitucional de outubro de 1988 

trouxe consigo relevantes avanços no sentido de alargamento das 

bases tributárias do ICMS, já que fundiu ao antigo ICM cinco 

impostos que antes eram da competência federal e nesse aspecto 

contribuiu para a eliminação dos efeitos cumulativos, porque na 

sistemática anterior não era possível efetivar a compensação de alguns 

serviços, fazendo-se uso da técnica do imposto contra imposto. Com a 

ampliação das bases do ICMS, agora gravando os serviços de 

transporte, comunicações, combustíveis e lubrificantes, energia 

elétrica, ademais do setor de mineração, tornou-se possível reduzir os 

efeitos distorcivos provocadas pela cumulatividade do impostos.  

Ademais disso na imposição sobre consumo outra das 

maiores dificuldades residem no tratamento dispensado às exportações 

e importações, mais particularmente com relação ao principio da 

imposição no país de destino tratamento dispensado às exportações e 

importações, porquanto se todos os países se ajustam ao principio da 

imposição no destino, à exceção de Brasil, que aplica um sistema 

 
307 Se bem o ICMS se encontra coordenado pela Constituição Federal, que ademais 

das características do imposto, da fixação das alíquotas mínimas e das aplicadas 

nas operações interestaduais e de exportação, estabelece também a 

obrigatoriedade que tem todos os Estados e o Distrito Federal de fazerem 

cumprir as disposições da Lei Complementar nº. 87/96, de 13 de setembro de 

1996. Adicionalmente, vale lembrar a existência do Conselho Nacional de 

Política Fazendária – CONFAZ, órgão colegiado integrado pelas Secretarias 

Estaduais de Fazenda ou Finanças dos Estados e presidido pelo Ministério da 

Fazenda, no âmbito da União Federal. Mas ainda que as normas estejam 

coordenadas por Lei complementar, ainda assim existem diferenças no imposto 

aplicado por cada um deles.  
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híbrido e desse modo nas suas relações domésticas, nas operações 

interestaduais uma parte receita pertence ao Estado de origem e a 

outra ao Estado de destino.  

Muito embora a Constituição Federal de 1988 tenha 

apontado, originalmente, no sentido de um federalismo fiscal 

tendencialmente cooperativo e coordenado para o Brasil, na prática se 

tem verificado um modelo que ao longo dos anos se viu induzido por 

ações centralizadoras por parte da União federal, que como forma de 

compensar as perdas de receitas para os Estados e Municípios através 

dos Fundos de Participação, instituiu na década de 90 um sistema de 

receitas não compartilhadas, através da taxação das contribuições 

sociais sobre o faturamento e/ou lucro de empresas, retomando a 

posição de maior detentora de recursos fiscais.  

As transferências fiscais e a correção dos desequilíbrios 

socioeconômicos existentes entre as unidades federadas brasileiras 

representam também um dos principais problemas enfrentados haja 

vista que afetam a vida econômica e política do País, impedindo a 

criação de uma unidade consistente em favor dos interesses no âmbito 

nacional. O modelo mais tem contribuído para acirrar as distorções 

regionais, polarizando a arrecadação e aplicação das receitas públicas 

e, paralelamente, dificultando a execução de programas que possam 

assegurar o desenvolvimento e uma justa distribuição de renda, temas 

que serão objeto de abordagem nas páginas que se seguem.  
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III.1. A rigidez constitucional da Carta de 1988  

A Constituição Federal como norma jurídica constituidora do 

Estado, dotada de caráter supremo é formada por um conjunto de 

regras e princípios jurídicos e nesse conceito visa garantir a unidade 

de todo o ordenamento jurídico, protegendo de alguma forma o Estado 

e os seus cidadãos contra o arbítrio desmedido, porque a todo ser 

humano é preciso que lhe seja assegurado uma existência digna, 

vivendo em paz e com liberdade, por isso mesmo é que a Constituição 

cuida de estabelecer limites gerais para todas as normas, conferindo 

estabilidade às relações dos quais eles participem.  

Se bem na sua essência as questões constitucionais não são 

primariamente questões jurídicas, no entanto pode-se afirmar que se 

tratam mais de questões políticas, sobretudo se levarmos em conta que 

as leis, na verdade, são frutos dos valores, exprimindo as relações de 

poder dominantes num país e assim pode ser que num determinado 

momento histórico, no aspecto social ela se faça representar em 

função do maior peso das forças do latifúndio, dos sindicatos; no 

aspecto econômico, as forças derivadas da indústria e/ou capital, esse 

último representado pelos bancos, em resumo, no campo prático e de 

aplicação o direito é pensado e conduzido por decisões que sequer 

chegam a ser conhecidas (e muito menos influenciadas) pela grande 

massa dos destinatários308. Uma Constituição nada mais é do que a 

mescla desses elementos e, aliás, faz parte da estratégia, porque as 

 
308 In VV. AA, « A teoria da Constituição na obra de Carl Schmitt », Anais do IX 

Simpósio de Direito Constitucional, Santa Catarina, 2010, p. 308. 
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elites dirigentes nacionais, são elas que pensam, desenham e 

conduzem as regras do tabuleiro309. 

Se assim consideramos, isso implica que o processo de 

elaboração da Constituição de um país trata-se de um fenômeno que 

precisa ser cuidadosamente protegido dos reveses políticos, da troca 

de interesses, afinal existem fatores que concorrem no sentido de gerar 

instabilidades e nesse aspecto não é muito difícil compreender porque 

na história do Brasil as matérias são aprovadas para satisfazer os 

interesses da ordem política econômica, onde, por exemplo, a senhora 

da vez são as instituições financeiras, ou mesmo num sentido mais 

restrito, os interesses pessoais. Basta relembrar a Emenda 

Constitucional nº 16, de 04 de junho de 1997, aprovada durante o 

Governo de Fernando Henrique Cardoso e que lhe concedeu a 

 
309 A história constitucional parece demonstrar que as normas constitucionais, 

melhor expressando, aquelas normas que integram o seu núcleo essencial – as 

chamadas cláusulas pétreas - não têm autonomia em face da realidade, já que 

sendo encarada como Constituição jurídica, vale para expressar no mundo atual 

uma constelação do poder vigente num momento histórico, no qual foi 

elaborada. Cf. HESSE, Konrad, « A força normativa da Constituição », traduzida 

por Gilmar Ferreira Mendes. Se no constitucionalismo as normas se projetam 

para além do presente, isso equivale dizer que resistem a dimensão do futuro e 

nesse sentido substituem o processo de decisão política. No entanto as ações 

estatais devem se voltar para a realidade, propiciando o efetivo exercício das 

liberdades e dos direitos fundamentais do cidadão. V. CALMON DANTAS, 

Miguel, « Ode ou Réquiem pela Constituição Dirigente ». In Revista do Curso de 

Direito da Unifacs, Porto Alegre, v. 5, 2005, p. 51-61. No mesmo sentido 

BONAVIDES, para quem a regra da imutabilidade parece ser uma tese absurda e 

que colide com a própria vida, no sentido de renovação e progresso. Adotá-la 

equivale a fechar todos os caminhos para uma reforma pacífica do sistema 

político, optando-se por entregá-la à revolução ou nos casos extremos de crise, 

ao golpe de Estado. BONAVIDES, Paulo, « Curso de Direito Constitucional ». 

7ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1998, p.173. 
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reeleição para o período de 1998 a 2002310, a aprovação da Emenda 

Constitucional nº. 88/2015, conhecida como “PEC da Bengala”, com 

o objetivo declarado de impedir a Presidente Dilma Rousseff de 

nomear mais cinco ministros do Supremo Tribunal Federal, já que 

atualmente cinco deveriam se aposentar compulsoriamente no 

decorrer do seu segundo mandato. 

Mas desde que o mundo é mundo os conflitos sempre 

existiram nas relações entre os homens e a sua própria evolução 

impinge mudança de valores, afetando de qualquer modo o processo 

de interpretação das normas, ensejando novas leis, novos precedentes 

e nesse sucedâneo é que novos ciclos vão se instalando, projetando 

novos cenários que exigem adequação e mudança de postura do 

Estado. E não precisa ir muito longe para observar porque no âmbito 

internacional (o que não exclui a necessidade de observância no 

âmbito das relações domésticas) houve uma mudança estratégica na 

postura dos Estados nacionais, onde os ordenamentos jurídicos 

passaram a reconhecer com maior ou menor grau de intensidade a 

influência dos meios externos sobre as suas regras mais universais, 

 
310 A Carta autorizou o Presidente da República a editar Medidas Provisórias apenas 

nos casos de relevância e extrema urgência, só que esse critério nem sempre é 

observado pelos representantes do Poder Executivo, que de forma discricionária 

(e incontrolável) editam as medidas exorbitando dos pressupostos acima 

reportados, isso porque muitas das matérias discutidas até poderiam seguir o 

processo legislativo ordinário. Tamanha é a inflação legislativa decorrente do 

excessivo número de medidas que algumas delas, como não foram apreciadas 

dentro dos prazos estabelecidos, tiveram seus efeitos convalidados e o pior, 

gerando um clima de instabilidade, como é o caso da MP nº 2.096/91, reeditada 

por até 189 vezes (e que se estendeu ao longo de mais de sete anos) tornando 

duradouro e rotineiro aquilo que inicialmente deveria ser emergencial. Cf. 

TAVARES FILHO, Newton, « Excesso na edição de medidas provisórias ». 

Consultoria Legislativa, Brasília, 2008, p. 6. 
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isso especialmente em face da incorporação dos Estados por 

organizações comunitárias transnacionais311.  

Mas embora considerando que as normas de direito 

internacional exercem a sua influência sobre o ordenamento jurídico-

constitucional dos Estados nacionais, no momento esse tema não será 

objeto de discussão no presente capítulo (muito embora com ele 

guarde pertinência) porque agora mesmo o que se pretende demonstrar 

é que as frequentes mudanças na postura do Estado induzem os seus 

cidadãos a um estado de permanente insegurança, circunstância que 

justifica a busca por mecanismos de proteção e confiança em face de 

possíveis abusos por parte de grupos políticos que pretendam abolir ou 

diminuir a eficácia das normas, no geral sempre conflitantes com os 

interesses e a vontade da população.  

 
311 E esse aspecto reflete, naturalmente, na trajetória histórica do Estado 

Constitucional, modificando (e porque não dizer limitando) os conceitos e as 

bases teóricas sobre o qual se construiu os elementos da soberania, porquanto as 

relações dos Estados passam a ser guiadas, fundamentalmente, pelos laços de 

interdependência, sujeitando-os as normas internacionais (e, mais precisamente 

no caso do direito comunitário, as normas emanadas das instituições dotadas de 

caráter supranacional). Os Estados são obrigados a se unir através de grupos, 

desaparecendo as fronteiras comerciais e a política de alinhamento envolve não 

mais dois ou três países, mais um grupo. V. CRUZ, Paulo Márcio & MELO, 

Oswaldo Ferreira de, « Soberania e superação do Estado Constitucional Moderno 

». Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, vol. 41, nº. 47, Bauru, 2004, p. 78. 

O Estado Constitucional Moderno deixa de ser um ator unitário, convertendo-se 

num marco a mais no qual se negociam e se resolve as diferenças políticas, 

tornando-se cada dia mais difícil manter a idéia do Estado como garantia e no 

qual se depositam os interesses gerais. JÁUREGUI, Gurutz, « La democracia 

planetaria », Ediciones Nobel, Oviedo, 2000, p. 66 Os processos de integração 

regional são um claro exemplo através do qual fogem da capacidade decisória 

dos Estados determinados temas, que passam a ser regulados por normas 

internacionais e nesse aspecto a União Européia pode ser apontada como o 

melhor paradigma. Cf. FERNANDES, Antônio José, « Direito institucional 

europeu », Braga, Bertrand, 1996, p. 380-381. 
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E, por suposto, que o sistema normativo deve incutir a sua 

marca, inspirando o respeito e a confiança das pessoas, por isso 

mesmo é que nas relações envolvendo o direito público ou o direito 

privado, torna-se fundamental que haja a credibilidade nas instituições 

políticas de governo. Partindo dessa premissa é que determinadas 

normas constitucionais, por tratarem de temas extremamente 

relevantes, sujeitam-se durante o seu processo de positivação a um 

procedimento bem mais rigoroso para sua alteração, se bem ainda 

existem outros dispositivos constitucionais que se inserem dentro de 

uma categoria especial de normas postas pelo Constituinte originário e 

que sequer podem ser objeto de alteração312.   

Trata-se das cláusulas de intangibilidade absoluta, 

expressamente consagradas em várias Constituições, dentre elas, a 

Constituição francesa de 1958, no seu artigo 89, alínea 5 (não podem 

ser objeto de revisão a forma republicana de governo); a Constituição 

italiana de 1947, no seu artigo 139 (não pode ser objeto de reforma a 

forma republicana de governo); a Lei Fundamental de Bonn de 1949, 

no seu artigo 49 (organização da República em Estados federados, 

participação dos Estados na elaboração das leis federais, Estado 

federal, democrático e social, separação dos poderes, dignidade da 

pessoa humana); a Constituição de Portugal de 1976, no seu artigo 

288 (os direitos, liberdades e garantias do cidadão, os direitos dos 

 
312 A noção de rigidez constitucional, implícita nos ordenamentos jurídicos de 

vários Estados e que visa oferecer estabilidade e segurança à ordem política, 

exigindo procedimento legislativo especial para alteração nas suas respectivas 

Constituições. No caso do Brasil, os artigos 60, § 2º da CF/88 estabelecendo 

quorum especial de votação de 3/5 dos membros de cada Casa, em dois turnos 

para aprovação das emendas constitucionais. 
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trabalhadores, o sufrágio universal, direto, secreto e periódico, o 

direito de oposição democrática, dentre outros)313. 

O Brasil também não se distanciou dessa realidade, tanto que 

na Constituição brasileira de 1988, no artigo 60, § 4º, o legislador foi 

bastante taxativo, vinculando pontos fundamentais da Carta cuja 

essência não poderia ser objeto de qualquer alteração, as denominadas 

cláusulas de inamovibilidade e na linguagem preferida por alguns as 

“cláusulas pétreas”, normas que por serem dotadas de eficácia 

absoluta314, em nenhuma hipótese podem ser atingidas ou 

 
313 Mas nem todos os países possuem cláusulas imutáveis em suas constituições. A 

Inglaterra, por exemplo, não tem sequer constituição escrita e muito menos 

cláusulas pétreas (e ainda assim a sociedade britânica vive há séculos sem 

qualquer problema atribuível a essa ausência). É um fato comum que as 

democracias mais antigas hoje existentes, apenas a Inglaterra, Nova Zelândia, 

Israel e Islândia, todas elas dispensam uma Constituição rígida, estabelecendo 

limites às decisões tomadas pela maioria parlamentar. Cf. LEOPOLDINO 

KOEHLER, Frederico Augusto, « Reflexões acerca da legitimidade das 

clausulas pétreas », Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 14, nº 2233. Disponível 

em: http://jus.com.br/artigos/13311. Acesso em 22 de abril de 2019. O autor 

argumenta que nas referidas democracias como o tecido social é mais firme e 

homogêneo então isso facilita a estabilidade nas regras do consenso e por 

suposto, torna dispensável os impedimentos constitucionais visando a restringir a 

vontade da maioria. Ali o Poder Legislativo tudo pode, não havendo normas 

constitucionais imutáveis que bloqueiem as resoluções da maioria dos 

representantes do povo; entretanto nos países onde os embates legiferastes entre 

maioria e minorias são muito intensos ou ainda onde existem requisitos de 

tradição autoritária, como é o caso do Brasil, a rigidez Constitucional parece 

essencial para preservar direitos e garantir a observância das regras da 

democracia. 

314 Como normas dotadas de eficácia absoluta, isso equivale a dizer que são 

inatingíveis, pois têm o poder de paralisar toda legislação que implícita ou 

explicitamente venha a contrariá-las. No caso da Carta de 1988, são hipóteses 

insuscetíveis de revisão ou emenda Constitucional os artigos1º, 2º, 5º, I, “a”, 

LXXVII, artigo 14, 18, 34, VII, “a” e “b”, 46, §1º, 60, 4º, da CF/88. LAMMÊGO 

BULOS, Uadi, « Dez anos de Constituição: em torno das cláusulas de 

inamovibilidade». Seminário promovido em Salvador, 5 a 7 de setembro de 

1998.  

http://jus.com.br/artigos/13311
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contrariadas, nem mesmo através de emenda constitucional, 

mencionando-se dentre elas: a forma federativa do Estado; o voto 

direto, secreto, universal e periódico; a separação dos poderes e os 

direitos e garantias individuais.  

Noutras palavras, isso equivaleria a taxá-las como sendo 

“cláusulas de eternidade”, devendo ser excluídas de qualquer 

procedimento de reforma e bem diferentemente das demais normas, 

que podem ser objeto de revisão, no caso das cláusulas pétreas as 

alterações são possíveis somente através da promulgação de uma nova 

Constituição e como bem pondera AYRES BRITTO, se do contrário 

fosse, estaria sendo reconhecida ao poder de reforma a prerrogativa de 

superar os limites que lhes foram assinalados pelo constituinte 

originário315, tornando-o ilimitado e, portanto, senhor da própria 

Constituição.  

Se bem na expressão de SILVA MARTINS nenhuma 

Constituição pode ser imodificável, não pode existir um texto 

 
315 E por isso há quem atribua às cláusulas pétreas o déficit democrático, já que 

sendo eternas, limitam o poder de reforma. Cf. BRITTO, Carlos Ayres de « A 

Reforma Constitucional e sua intransponível limitabilidade ». In: Perspectivas 

constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. Org. por MIRANDA, 

Jorge, Coimbra, 1998, p. 85. Também há quem entenda que as cláusulas pétreas, 

pela sua imutabilidade, não podem engessar o comportamento político das 

gerações que se seguem, porque no futuro, é possível que elas não mais 

expressem os valores da nova geração e por isso devem ser extintas, modificadas 

por outra Constituição. Nesse sentido, LEOPOLDINO KOEHLER, Frederico 

Augusto, « Reflexões acerca da legitimidade das cláusulas pétreas ». Revista Jus 

Navigandi, Teresina, ano 14, nº 2233. Disponível em: 

http://jus.com.br/artigos/13311. Acesso em 22 de abril de 2019. Nessa 

perspectiva, se em face do novo contexto histórico as disposições constitucionais 

se tornam objeto de conflito, então que o seu texto se submeta aos critérios para 

sua modificação e desde que viabilizando a participação dos cidadãos.   

http://jus.com.br/artigos/13311
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constitucional que seja perpétuo, porque nem as próprias nações são 

perpétuas, tampouco o povo nem as raças. Os homens apesar de serem 

míseros mortais têm a tendência de querer perpetuar aquilo que é 

transitório e a Constituição, a principal das leis, a norma fundamental, 

nada mais é que uma intentio majoris legislatoris. O homem 

responsável por sua elaboração pretende dar a ela o toque de 

definitiva, esquecendo que essa norma serve no máximo para o 

período em que vive e à luz daquela conjuntura316. Só que na historia 

da humanidade as conjunturas tendem a se modificar e novos 

regramentos vão impondo novos desafios que não podem ficar presos 

em face da visão antecipada do legislador.   

Contudo as alterações constitucionais, elas são sempre 

necessárias porque o direito, na sua essência, também é dinâmico, a 

sociedade se encontra em permanente processo de mudança e nesse 

aspecto, basta observarmos a rapidez com que o processo de 

urbanização substituiu os espaços tradicionais e a própria noção do 

que se tinha sobre os valores de família, contribuindo para a 

degradação do espaço urbano interior e do meio ambiente. Seria um 

equívoco imaginar que o processo de positivação das normas deveria 

estar alheio a essas circunstâncias, porque muito pelo contrário, 

compete-lhe se adequar, acompanhando com a mesma intensidade 

essa realidade social cambiante.  

 
316 No entanto, pelo menos doutrinariamente, considerando as disposições da 

Constituição brasileira de 1988, artigo 60, § 4º, nenhuma emenda pode tratar de 

temas envolvendo as cláusulas pétreas, mas somente uma nova Assembléia 

Constituinte é que tem legitimidade para alterá-las. Cf. MARTINS, Ives Gandra 

da Silva, « Cláusulas pétreas ». Coimbra Editora Ltda., 1996, p. 9. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

304 

Muito embora sob o aspecto formal existam adequadas 

limitações ao poder de reforma na Constituição brasileira de 1988 e 

mesmo a par do seu complexo modelo de controle de 

constitucionalidade, nada disso impediu a quantidade de alterações 

que em pouco tempo já sofreu ao longo de seus 27 anos, onde dezenas 

de emendas já foram aprovadas pelo Congresso Nacional317, sendo 

possível que parte disso tenha sua origem no excessivo dirigismo da 

Carta de 1988, percebido por alguns mais como uma preocupação do 

legislador Constituinte no sentido de conferir maior segurança 

jurídica, estabelecendo os parâmetros materiais que deverão regular às 

relações e especialmente na área do direito tributário e financeiro.  

O fato é que o modelo constitucional brasileiro foi instituído 

mais no sentido de dirigir e assegurar as “garantias” e a maior prova 

disso é o conjunto de subsistemas, alguns deles voltados para a 

concretização das garantias e princípios constitucionais, protegendo os 

direitos fundamentais (e entre eles o do contribuinte); outro, 

relacionado ao exercício das competências tributárias, tanto no que se 

refere ao poder de instituição quanto à arrecadação dos tributos e no 

capítulo reservado ao orçamento, cuidou de gerenciar até mesmo as 

 
317 Isso permite que a Constituição de 1988, embora sendo classificada como rígida, 

no entanto por conta da sua imutabilidade relativa é possível adequá-la às 

mudanças operadas na sociedade, porque se do contrário fosse a rigidez máxima 

produziria uma crise sem precedentes, induzindo a situações de extrema 

instabilidade, obrigando a elaboração de uma nova Constituição. Em face da 

necessária “estabilidade” é que no Brasil as alterações da Carta podem ocorrer, 

desde que observados os limites formais pré-estabelecidos e especificamente em 

relação às emendas constitucionais, o processo de aprovação é bem mais 

rigoroso, diferindo substancialmente de outras espécies normativas. A propósito, 

cf. o artigo 59, incisos II a VII.  
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políticas públicas, nele vinculando os recursos que obrigatoriamente 

devem ser gastos na área de saúde e educação.  

Se bem que constantes e sucessivas reformas, isso afeta o 

sentimento de grandeza que se tem da Constituição, provocando, no 

entendimento de DUARTE NETO uma sensação de desconforto e a 

ideia de seu descumprimento. E pode ser que em função do 

desprestigio, matérias igualmente relevantes passem a ser encaradas 

como assuntos tão triviais a ponto de colocar em risco normas 

materialmente constitucionais e garantidoras de princípios 

democráticos e do Estado de Direito318. Esse um dos maiores perigos 

provocados pela banalização das reformas e especialmente porque 

muitos dos temas exigem uma consciência nacional para repeli-los de 

imediato e aí é que mora o problema porque não se sabe se o Brasil 

está suficientemente amadurecido para tanto.  

É certo que o princípio da segurança jurídica, constituído 

dentre outros como valores fundamentais da Carta de 1988, exigem 

das instituições públicas o poder de atuar no interesse da coletividade, 

o que pressupõe, em face do seu desdobramento, o dever de respeitar a 

 
318 Mas Constituição em si, não é ela que confere prestígio aquilo tido como trivial, 

pelo contrário, os assuntos triviais é que banalizam a Constituição, porque tudo 

passa a ser uma questão constitucional e aquilo que por essência é efêmero, passa 

a se tornar perene, comprometendo a essência daquilo que deveria ser durável. 

SCHMITT, Carl, « Teoría de la Constitución ». Madrid, Alianza Editorial, 2001, 

p. 237. Se bem a efetividade desses direitos não depende exclusivamente do 

enunciado constitucional, mas do esforço e trabalho do intérprete, da cidadania 

ativa, do resultado das lutas e dos movimentos sociais e políticos, através da 

instituição de outros instrumentos de participação, como é o caso do plebiscito, 

do referendo e da iniciativa popular legislativa. V. DUARTE NETO, José, « 

Rigidez e estabilidade constitucional: estudo da organização constitucional 

brasileira ». Tese Doutoral, Universidade de São Paulo, USP, 2010, p. 228 
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boa-fé objetiva319, garantindo as legítimas expectativas do cidadão e 

particularmente no que pese as críticas formuladas em face das 

recorrentes alterações do texto constitucional, surge também outro 

dilema - estreitamente relacionado à questão da governabilidade - 

porque ela também exige respeito às mudanças de aspirações de 

natureza política, social e econômica, condicionando estratégias em 

favor do cidadão nas suas mais diferentes capacidades, seja na pessoa 

do contribuinte, do consumidor, do produtor e mesmo do 

investimento320.  

Nessa perspectiva, tem-se como interessante o jogo das 

escolhas públicas, no entanto um paradoxo em face do contexto no 

qual vem se operando a reforma do sistema tributário porque as 

 
319 Com base no principio da segurança jurídica é que o cidadão não pode ser 

surpreendido pelas mudanças na orientação da política do Estado, nem 

subitamente ser prejudicado. Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, « Direito 

Administrativo ». São Paulo, Atlas, 2001, p. 85. A boa-fé objetiva também não 

deixa de ser uma forma de se preservação do principio da segurança jurídica, 

convertendo-se no elemento reciprocamente necessário para vincular tanto as 

relações de direito privado, quanto às relações de direito público e através do 

principio da legalidade é que irá conferir a certeza do direito. Sobre o tema, cf. 

GONZÁLEZ MÉNDEZ, Amelia Paz, « Buena fe y derecho tributario ». Madrid, 

Marcial Pons, 2001, p. 55. A segurança, traduzida também no principio da boa-

fé, da fidelidade, na lealdade quanto ao cumprimento da palavra dada. A 

confiança é o elemento que incute nas mesmas o dever de cumprir literalmente 

as suas obrigações, porque partem da perspectiva de que o outro não lhe 

enganará. GONZÁLEZ PEREZ, Jesús, «El principio general de la buena fe en el 

derecho administrativo». Madrid, Civitas, 1989, p. 51  
320 No entanto pode-se observar que a maioria das emendas teve por objeto questões 

que direta ou indiretamente se conectaram a questões relacionadas à 

governabilidade, com o impulso legiferante oriundo do Chefe do Poder 

Executivo. Mas no que se referem às normas materialmente constitucionais, em 

linhas gerais essas não foram modificadas. V. DUARTE NETO, José, « Rigidez 

e estabilidade constitucional: estudo da organização constitucional brasileira ». 

Tese Doutoral, Universidade de São Paulo, USP, 2010, p. 239. 
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articulações das demais forças de poder, pouca importância ganham 

junto aos governos, já que conforme o posicionamento de VIANNA 

MONTEIRO, quem detém maior peso para as diferentes 

administrações tributárias é o repertório das regras operacionais 

dispondo sobre o sistema de cobrança, a arrecadação e repartição das 

receitas tributárias321.     

Diferentemente de outros países, a Constituição brasileira de 

1988 cuidou de forma pormenorizada de todo o assunto envolvendo as 

questões tributárias, deixando pouca margem para o legislador regular 

o exercício da competência tributária322, porquanto ao mesmo tempo 

em que outorgou a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios o poder para tributar, discriminou quais os tributos podem 

ser instituídos por esses entes; nos seus artigos 150 e 152 traçou os 

limites a serem observados na criação dos tributos323, nele inserindo 

 
321 O ambiente institucional da governabilidade, estreitamente relacionado à política 

de reformas e exigindo a racionalidade em função das escolhas públicas nos 

sistemas representativos de governo. Nesse sentido consulte MONTEIRO, Jorge 

Vianna, « Governabilidade ». Revista de Administração Pública, vol. 42, Rio de 

Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2008, p. 612. 
322 Isso significa que cada um dos entes federados tem aptidão para instituir com 

exclusividade seus próprios tributos, já que a Carta Política define o âmbito de 

incidência de cada um deles, vinculando o trabalho do legislador, que não pode 

se afastar daquilo que restou constitucionalmente definido. V. arts. 155, § 2º, 

inciso IX, “b” e 156, III da Constituição Federal de 1988. V. também art. 2º, IV 

da Lei Complementar nº 87/1996 e art. 1º, § 2º da Lei Complementar 

nº116/1993. MACHADO, Hugo de Brito, « Competência tributária e tributos ». 

Curso de Especialização. Aula Tele presencial e Virtual em Direito Tributário – 

UNISUL/REDE LFG. 2008, p. 9 
323 No sistema tributário brasileiro as questões tributárias integram um subsistema 

dentro da Constituição e a sua amplitude e excessiva rigidez dificulta o processo 

de reforma tributária.  V. CARRAZZA, Roque Antonio, « Curso de Direito 

Constitucional Tributário ». São Paulo, Malheiros, 2006, p. 409. A Constituição 

brasileira de 1988, composta por mais de 250 artigos, encontra-se dividida em 10 

títulos, versando sobre uma infinidade de matérias que tratam dos Princípios 
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um subsistema com a proteção das liberdades do contribuinte324, os 

princípios financeiros básicos e os critérios a serem observados na 

partilha dos tributos, disciplinando inclusive a fiscalização e a 

execução do orçamento público. 

No Brasil muito dos debates em torno da reforma tributária 

colocam como ponto central da discussão a federalização do ICMS, 

onde a guerra fiscal constitui um dos mais graves problemas que 

afetam o crescimento da economia brasileira e a ampliação do 

montante de recursos visando fomentar uma política de 

desenvolvimento regional também faz parte do foco das discussões. 

Mas para isso a proposta introduz uma série de mudanças na estrutura 

do sistema tributário e que afetam diretamente a autonomia dos 

Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre matéria tributária 

relacionada aos impostos de sua competência, mais precisamente, o 

ICMS325.   

 
Fundamentais, Direitos e Garantias Individuais, Organização do Estado, 

Organização dos Poderes, Defesa do Estado e das Instituições, Tributação e 

Orçamento, Ordem Econômica e Financeira, Ordem Social, Disposições Gerais e 

os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, destinadas a fazer a 

transição entre a Constituição anterior e a nova. Ao lado da Constituição indiana 

figuram dentre as Constituições mais extensas do mundo. BASTOS, Celso 

Ribeiro, « A reforma da Constituição constitucional ». Disponível em 

http://jus.com.br/revista/texto/141. Acesso em 22 de abril de 2019.   
324 E assim que nas relações jurídicas entre o Estado e o contribuinte o dever de 

observância de princípios constitucionais, tal como o principio da legalidade e o 

da anterioridade, orientando todo o processo de positivação das normas no 

âmbito do direito tributário, os mesmos estariam atuando na consolidação e 

ampliação de outros princípios fundamentais, tal como o da segurança jurídica. 

V. TORRES, Ricardo Lobo, « Curso de Direito Financeiro e Tributário ». Rio de 

Janeiro, Renovar, 2007, p. 16 
325 O Projeto de Emenda Constitucional, a PEC nº 233/2012 propõe a revogação do 

inciso II, do artigo 155 da Constituição Federal, que dispõe sobre a competência 

http://jus.com.br/revista/texto/141
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No plano federal, o Projeto de Emenda Constitucional – a 

PEC 233/2008 propõe mudanças no sentido de simplificar o sistema 

tributário, através da unificação dos impostos indiretos incidentes 

sobre o processo de produção e comercialização de bens na percepção 

de muitos o projeto ao retirar a autonomia fiscal dos entes federados, 

centralizando no governo federal a legislação do ICMS, estaria 

incorrendo num flagrante vício de inconstitucionalidade, porque 

estaria abolindo a forma federativa de Estado. , já que o governo 

federal é que passaria a dispor de capacidade para livremente legislar 

sobre os tributos das diversas unidades federadas e sobre o sistema de 

repartição das receitas tributárias.  

Para a grande maioria dos estudiosos as cláusulas pétreas 

representam hoje um dos principais obstáculos à reforma tributária do 

ICMS. Se por um lado, foram concebidas para garantir a necessária 

estabilidade à ordem jurídica constitucional, por outro temos que 

transformações sempre irão ocorrer, sendo necessário acomodá-las à 

dinâmica do direito, garantindo os ajustes e desajustes entre os fatos 

do cotidiano com a mudança de valores que ocorrem na vida social. 

Nessa linha o pensamento de REALE326, admitindo que no direito 

coexistem duas forças que muito embora aparentemente antagônicas, 

no entanto necessárias e a elas se deve obedecer porque é necessário 

 
dos Estados e do Distrito Federal para instituir o ICMS e a inclusão do artigo 

155-A, contemplando uma competência conjunta do imposto, sendo mitigado o 

poder normativo individual de cada um dos Estados federados, porquanto através 

de lei complementar seria instituída uma legislação única, substituindo os 27 

regulamentos de ICMS.  
326 REALE, Miguel, « A dinâmica do direito numa sociedade em mudança ». 

Congresso Internacional de Filosofia Social e Jurídica, Sidney e Camberra, 

Austrália, 14 a 21 de agosto de 1977. 
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conferir estabilidade ao sistema mas também é preciso garantir o 

movimento e o progresso das coisas, circunstância que nos faz refletir 

e ponderar sobre o conceito de Estado de direito que se tem formulado 

no Brasil e o sentido da reforma tributária. 

Por isso se diz que as constituições extremamente analíticas e 

rígidas, como é o caso da Constituição brasileira, acabam por 

engendrar todo o processo formando uma camisa de força e327 não tem 

sido à toa que o Texto Constitucional, essa colcha de retalhos, dispõe 

de dezenas de emendas aprovadas, contando com outras mais em fase 

de tramitação no Congresso Nacional. Para RIBEIRO BASTOS não é 

muito difícil compreender porque muitas das matérias legislativas 

tornaram o sistema constitucional brasileiro tão rígido, isso mais como 

uma medida preventiva e plenamente justificável em face dos golpes e 

dos desmandos e das tendências corruptivas da classe política 

dominante.  

Na expressão de BONAVIDES, nas questões de governo a 

vontade soberana do povo tudo pode, tudo decide, direta ou 

 
327  A Constituição brasileira de 1988, composta por mais de 250 artigos, encontra-se 

dividida em 10 títulos, versando sobre uma infinidade de matérias que tratam dos 

Princípios Fundamentais, Direitos e Garantias Individuais, Organização do 

Estado, Organização dos Poderes, Defesa do Estado e das Instituições, 

Tributação e Orçamento, Ordem Econômica e Financeira, Ordem Social, 

Disposições Gerais e os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, 

destinadas a fazer a transição entre a Constituição anterior e a nova. Ao lado da 

Constituição indiana figuram dentre as Constituições mais extensas do mundo. 

BASTOS, Celso Ribeiro, « A reforma da Constituição: em defesa da revisão 

constitucional ». Disponível em http://jus.com.br/revista/texto/141. Acesso em 

25 de abril de 2019. Assim como um novo projeto, todo modelo político precisa 

de reparos e com o decorrer do tempo uma Constituição precisa ser alterada, seja 

através de uma emenda ou através da aprovação popular, porque povo é que é 

soberano consequentemente, não pode ficar limitado juridicamente.  

http://jus.com.br/revista/texto/141
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indiretamente, pois efetivamente é ele o titular do Poder, é ele o 

sujeito ativo e passivo, o que tem força para fazer concretizar a 

legitimidade ao sistema328. Há quem compreenda que dentro desse 

paradigma de Estado democrático-participativo torne-se possível 

adequar a Constituição ao processo de mutação social, superando-se 

as limitações materiais expressas através da participação direta do 

povo. Esse o pensamento de ANTUNES ROCHA que considera 

imprescindível a utilização desse instrumento, pois concretamente, é 

através dele que se poderá aferir da forma mais séria e eficiente o grau 

de legitimidade com que se outorga uma reforma329. 

Ao povo lhe será sempre assegurado o direito de rever, de 

reformar ou modificar as suas leis330, o que significa dizer que mesmo 

após a promulgação da Constituição o Poder Constituinte enquanto 

resultado da expressão da liberdade humana, continuará sobrevivendo. 

A soberania está no povo e qualquer que seja o Poder estatal, inclusive 

 
328 BONAVIDES, Paulo, « A Constituição Aberta ». São Paulo, Malheiros, 2004, p. 

13. V. também obra do mesmo autor «Teoria Constitucional da Democracia 

Participativa: por um Direito Constitucional de luta e resistência, por uma nova 

hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade ». São Paulo, Malheiros, 

2001, p. 51. 
329 ANTUNES ROCHA, Cármen Lúcia, « Constituição e mudança constitucional: 

limites ao exercício do poder de reforma constitucional ». Brasília, Revista de 

Informação Legislativa, vol. 30, nº. 120, outubro a dezembro de 1993, pp. 181-

182. 
330 V. art.28 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão editada no 

preâmbulo da Constituição Francesa de 24 de junho de 1793: “Um povo tem, 

sempre, o direito de rever, de reformar e de mudar a sua Constituição. Uma 

geração não pode sujeitar as suas leis às gerações futuras”. V. também 

FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves, « O Poder Constituinte ». São Paulo, 

Saraiva, 1999, pp. 49-50. 
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o de constituição, emenda ou revisão, está no povo331, sendo certo que 

no que tange as cláusulas pétreas, compete à nação brasileira exercer o 

seu poder soberano, legitimando nas urnas a superação de tais 

limitações. E conforme conclui FERREIRA MENDES a Constituição 

brasileira traz, implicitamente, essa possibilidade, desde que se faça 

uso de mecanismos especiais e democráticos332.   

Em face do dinamismo da vida social, a petrificação absoluta 

das cláusulas constitucionais tende a sucumbir porque a operatividade 

do sistema demanda alterações de natureza ideológica e nesse aspecto 

basta examinar a quantidade de emendas constitucionais aprovadas na 

tentativa de descomplicar o sistema tributário e isso ocorre também 

em termos de legislação constitucional ou infraconstitucional, quando 

se busca a desoneração da carga tributária ou mesmo a eliminação de 

impostos injustos e incompatíveis com o status da economia 

globalizada. Se bem essas alterações devem ocorrer sem esbarrar nos 

princípios constitucionais de garantia aos contribuintes ou no próprio 

modelo jurídico de organização do Estado na forma da República 

Federativa.  

As alterações constitucionais serão sempre necessárias e 

implicam capacidade para acomodar as mudanças que se operam no 

dia a dia na vida do cidadão. Nesse sentido, as cláusulas pétreas muito 

 
331 Para fazer alusão ao artigo 1º, segunda alínea da Constituição de Weimar. V. « 

Comentários à Constituição de 10 de novembro », Rio de Janeiro, p. 218, apud 

Miguel Reale « Teoria do Direito e do Estado ». 4ª edição,. São Paulo Saraiva, 

1984, p. 169. 
332 FERREIRA MENDES, Gilmar, « Limites da revisão: cláusulas pétreas ou 

garantias de eternidade – possibilidade jurídica de sua superação ». Cadernos de 

Direito Tributário e Finanças Públicas, nº 6, janeiro a março de 1994, pp. 18-19. 
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embora concebidas com o intuito de proporcionar estabilidade às 

relações, nem sempre a rigidez constitucional atende aos interesses de 

uma sociedade. E essa rigidez não significa, necessariamente, que uma 

Constituição não possa ser modificada, mas que possa ser reformada 

para cumprir as exigências que a própria Lei estabelece. Ao mesmo 

tempo em que a PEC nº 45/2019 extingue competências tributarias de 

cinco tributos (IPI, ICMS, ISS, Contribuição ao PIS/PASEP e 

COFINS), institui um novo imposto, que é o IBS, com receitas a 

serem compartilhadas de forma proporcional com os entes federativos, 

cabendo a gestão, arrecadação e fiscalização  a cargo de um comitê 

gestor nacional, integrado por um representante de cada um dos entes 

da federação.  

III.2. A fragmentação das bases impositivas nos impostos sobre 

consumo 

Há bem mais de um século que o Brasil, após cumprir a sua 

missão de manter o império escravista e a unidade territorial do país, 

optou pela eliminação dos vestígios de seu passado colonial, 

convertendo-se na forma federativa de Estado, isso mais como 

resultado de um projeto da elite intelectual que entendia necessário 

promover o desenvolvimento da nação, para isso introduzindo a 

imigração de brancos de origem europeia que se instalaram nas 

regiões agrícolas e nas maiores cidades do Sul do país, onde o cultivo 

do café tornou-se a principal atividade econômica e dominava a pauta 

das exportações. Apesar do que foram bem poucas as interrupções do 

regime implantado, tal como aconteceu no período do Governo 

Provisório (1930-1934) e durante o Estado Novo (1937-1945), ainda 
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assim manteve-se presente o espírito do federalismo na realidade 

brasileira333. 

O federalismo, ainda que na perspectiva da economia, 

encontra sua justificativa partindo da premissa de que todo serviço 

para se tornar mais adequado, precisa ser executado mais próximo do 

seu destinatário e os empreendimentos, quando excessivamente 

grandes e complexos tendem a prejudicar a economia e os 

consumidores334. E quando nos deparamos com essa vasta dimensão 

do território brasileiro, é que nos damos conta do custo que isso 

poderia representar se por acaso todos os serviços fossem inseridos no 

âmbito de abrangência da União federal e os gastos também seriam 

maiores se prestados unicamente no âmbito de cada Estado.  

 
333 Para Alfredo Varela, as tendências reformadoras no sentido de autonomia das 

províncias surgiram mesmo foi desde 1831, quando foi instituída ainda durante o 

Império a Câmara Temporária, porque os monarquistas de Saraiva e Nabuco já 

preconizavam o modelo do federalismo e viam nele uma forma de salvar o 

Império. VARELA, Alfredo. « Direito Constitucional Brasileiro: reforma das 

instituições nacionais ». Biblioteca do Senado Federal, Rio de Janeiro, 

Typographia, 1899, p. 41. V. LOBO, Paulo Luiz Netto. « Direito do Estado 

federado ante a globalização econômica ». Revista de Informação Legislativa, nº 

38, nº. 151, Brasília, 2001, p. 98.  
334 Cf. LUCAS CAMARGO, Ricardo Antônio, « ICMS e equilíbrio federativo na 

constituição econômica ». Porto Alegre, Editora Sérgio Antônio Fabris, 2008, p. 

12. Interessante a inclinação centralizadora na experiência brasileira, pois mesmo 

com o federalismo republicano, ela sempre tem resistido conferindo o status de 

supremacia a União Federal, tanto que em muita das circunstâncias foram 

suprimidas a autonomia dos Estados-Membros, num modelo que mais tem se 

aproximou do unitarismo imperial do século XIX. Sobre esse tema, consulte 

LOBO, Paulo Luiz Netto, « Direito do Estado federado ante a globalização 

econômica ». Brasília, nº 38, 2001, p. 95. E ainda hoje é assim, porque é normal 

no Brasil que a resolutividade para todos os problemas saiam do Governo 

Federal. 
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A finalidade política da cobrança de tributo também diz 

respeito à aplicação do princípio na subsidiariedade, segundo o qual 

tudo aquilo que possa ser feita adequadamente por menores deve ser 

por eles executado e não por sociedades maiores, que devem atuar 

subsidiariamente. Sob o aspecto da tributação essa finalidade pode ser 

alcançada mediante atribuição de receitas tributárias não apenas ao 

governo central, mas também aos Estados e aos Municípios e isso é o 

que fortalece a federação. Portando, quando se fala em uniformização 

da legislação, supõe-se que se fosse assim, ela poderia fazer 

desaparecer as particularidades que são próprias de cada região.  

E assim tem funcionado no Brasil, porque pelo menos 

teoricamente, através do federalismo cooperativo se tem permitido a 

comunicação entre os distintos níveis de governo, onde no âmbito 

legislativo a União federal edita as normas gerais, uniformizando os 

elementos básicos e estruturais e delegando aos Estados o poder para 

regulamentar (e de forma harmonizada) as diretivas que por ela são 

traçadas. Quer dizer, para manter o equilíbrio, a União federal 

compartilha a sua força com a dos poderes locais (Estados e 

Municípios), que legislam concorrentemente e em face das suas 

peculiaridades, seja a nível regional e/ou local, vão ambientando as 

normas de acordo com os costumes e as necessidades de cada 

região335.  

 
335 O marco legal instituído pela Constituição de 1988 delimita as competências de 

atuação e legislação do Poder Executivo sobre os três entes Federados. Desse 

modo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem executar de 

modo comum as políticas públicas (art. 23); já os artigos 24, I e 30 da CF/1988 

dispõem sobre as competências genéricas, concedendo à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios o poder para legislar concorrentemente sobre 

matéria de direito financeiro e tributário, quando como resultado dessa atuação 
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No entanto, vale ressaltar que todo esse aparato legislativo, 

embora densificando os princípios e regras constitucionais, o mesmo 

vem sendo permanentemente desafiado pela globalização econômica, 

cuja força tem permitido a potencialização do poder normativo, agora 

não mais centrado na figura do Estado nacional, mas através de outras 

instituições e organismos multilaterais. Nessa perspectiva, os acordos 

internacionais, que vão se incorporando a ordem jurídica interna de 

cada Estado e, consequentemente, todo o seu sistema jurídico com 

eles vão se ambientando no sentido de padronização. E esse comando 

é proveniente da globalização, porque ela é quem exige postura neutra 

do Poder Estatal no sentido de que esse não interfira nas regras do 

mercado; é ela que através do seu discurso sedutor, determina a 

formação de alianças para prover a desburocratização336.  

A forma federativa de Estado encontra na autonomia das 

unidades federadas o seu elemento essencial, que não tem como se 

 
os tributos são arrecadados e compartilhados uns com os outros, tal como ocorre 

com os fundos de participação. O federalismo cooperativo no Estado brasileiro 

se opera exatamente por sistema de competências, onde a transferência de 

recursos se opera em função de uns para os outros e até mesmo porque são bem 

diferentes a capacidade de arrecadação dos entes federados. 
336 E não é a toa que a Constituição brasileira de 1988, com fundamento no Estado 

democrático social e de direito, tornou-se incompatível com a ideologia pregada 

pelo neoliberalismo, tendo se submetido a várias emendas que reduziram o 

alcance de seus fundamentos na razão inversa ao favorecimento dos interesses 

econômicos. Cf. BONAVIDES, Paulo « A globalização e a soberania: aspectos 

constitucionais ». Revista do Instituto dos Advogados Brasileiros, nº 92, 2000, p. 

27. A burocracia é apontada como um dos maiores entraves à abertura dos 

negócios no Brasil, elevando os custos de transação para o exercício da atividade 

econômica. Se bem o custo Brasil envolve não somente a burocracia, mas 

também o nível de insegurança jurídica, porque aumenta os riscos e os custos das 

transações, afetando a competitividade das empresas brasileiras no mercado 

internacional. V. CASTELAR PINHEIRO, Armando, «A justiça e o custo 

Brasil». Revista da Universidade de São Paulo, nº 101, São Paulo, 2014. 
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materializar se cada um deles não tiver capacidade para 

autofinanciamento, independentemente de qualquer ajuda quanto ao 

repasse de recursos dos demais entes337. E somente através do pleno 

exercício dessa competência financeira é que será possível a 

concretização do poder político, correspondendo isso, noutros termos, 

que os entes federados para cumprirem as suas finalidades precisarão 

de garantias constitucionais no sentido de dispor de receitas, tanto 

provenientes de sua própria arrecadação, quanto às oriundas de 

transferências dos demais entes338.  

A federação que emerge da Constituição de 1988 e das 

relações políticas até meados de 1990 caracteriza-se pela não-

centralização do Poder Político, pelo fortalecimento dos Estados-

Membros através da descentralização fiscal, favorecendo de modo 

especial os Municípios, no entanto depois não se manteve, porque se 

operaram um conjunto de mudanças num movimento contrário. A Lei 

Kandir, por exemplo, impactou na arrecadação do ICMS, afetando as 

receitas dos Estados, tornando-os juntamente com os Municípios mais 

 
337 Cf. CARRAZZA, Roque Antônio, « Curso de Direito Constitucional Tributário 

». São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 99. 
338 Esse seria um dos maiores desafios para a efetivação do processo de 

descentralização porque sem recursos financeiros os governos não vão ter como 

cumprir o seu papel no processo de desenvolvimento. Cf. DORIA, Antônio 

Roberto Sampaio, « Discriminação de Rendas Tributárias », São Paulo: José 

Bushatsky Editor, 1972, p. 11. É indispensável a disponibilização de recursos aos 

governos locais, seja Estado ou Municípios para que esses prestem serviços a 

população e os entes federados não podem ficar totalmente dependentes da 

vontade política do Governo Central. Acontece que no Brasil a falta de 

capacidade para a obtenção de recursos oriundos dos tributos é uma realidade 

para mais da metade de seus 5.600 Municípios. Se bem isso pode igualmente 

acontecer em outros países, cujos Municípios mesmo dispondo de poder 

tributário não podem realizar o milagre de arrecadar as receitas próprias e ficam 

dependendo totalmente de transferências de outros entes.  
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dependentes das transferências intergovernamentais e a instituição das 

contribuições especiais por parte da União federal que outra vez veio 

favorecer a concentração da arrecadação nas mãos do governo federal.  

O problema é que a excessiva concentração de recursos, ou 

mesmo de competências e/ou de poder decisório nas mãos de um 

Governo Central, geralmente afeta as principais virtudes no 

Federalismo de Estado, que é a possibilidade dos entes federados 

conviverem no mesmo espaço, cada um deles com a sua ideologia e, 

naturalmente, livres da dominação do “centro”339. Nessa perspectiva é 

que politicamente, o conceito de descentralização exige governo 

próprio para as entidades descentralizadas e isso naturalmente implica 

deslocamento de recursos do centro para colocá-los em favor dos 

demais entes sob pena de se abrir espaço para a dominação política, 

no entanto já opinião de ARRETCHE, não existe uma garantia de que 

o mecanismo da descentralização implique na abolição da 

dominação340. 

O fascínio causado pela descentralização encontrou suporte 

não apenas na crise do modelo centralizador, mas também pela força 

política adquirida por esse conceito, cujo sinal é quase sempre 

positivo e daí a inclusão de um número crescente de países 

 
339 Cf. DERZI, Misabel de Abreu Machado, « Federalismo, Estado democrático de 

direito e imposto sobre o consumo ». Revista de Direito Tributário, São Paulo, nº 

75, p. 207.  
340 As entidades federadas dispõem não só do poder de autogoverno, mas também 

do poder de auto-organização que implica capacidade de se autoadministrarem 

dispondo sobre suas próprias leis e naturalmente observando os limites da 

Constituição do país. ARRETCHE, Marta, « O mito da descentralização: maior 

democratização e eficiência das políticas públicas ». Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, nº 31, 1996, p. 5. 
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preocupados com o aperfeiçoamento dos seus mecanismos 

intergovernamentais para garantir o princípio da subsidiariedade.  E 

por isso comungamos da ideia, tal qual reportado anteriormente, que 

as políticas devem ser conduzidas o máximo possível pelas 

autoridades mais próximas do cidadão e a América Latina não ficou 

fora desse contexto porque nela atualmente são eleitos mais de 13 mil 

governos locais contra menos de 3 mil no final dos anos 70341.  

Mas não se pode negar que o Poder Central atua como eixo 

estruturador de toda política, sendo o agente responsável pela 

promoção do equilíbrio no desenvolvimento nacional, o que deve 

fazê-lo mediante o esforço conjunto de coordenação, harmonizando as 

políticas na federação como um todo e sem nulificar a autonomia dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios342. Seguindo essa 

mesma linha de raciocínio, REBELO também defende que o processo 

de descentralização financeira exige a otimização da atividade fiscal 

do Estado, que deve considerar a relação econômico-espacial dentro 

da circunscrição territorial, onde a técnica da repartição de 

competências deve considerar a diferença entre bens sujeitos a uma 

economia de escala e os bens de incidência local e regional. Assim 

como a eficiência democrática é medida pela proximidade entre 

 
341 Cf. ABRUCIO, Fernando Luiz, « Descentralização e coordenação federativa no 

Brasil: lições dos anos FHC ». Disponível em 

http:/www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4ftexto. Acesso em 25 de abril de 

2019. 
342 Porque todos, na expressão de ATALIBA & GIARDINO devem receber 

tratamento igualitário, sendo negada qualquer superioridade de uns sobre os 

outros. Cf. ATALIBA, Geraldo & GIARDINO, Cleber, « Pressupostos do estudo 

jurídico do ICM ». Revista de Direito Tributário, São Paulo, vol. V, p. 111. 
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cidadão e o Poder, a eficiência financeira decorre da proximidade 

entre a produção e consumo343. 

A par dessas considerações, a grande maioria dos analistas 

fiscais entende que a distribuição das competências tributárias dos 

impostos sobre consumo é mais adequada quando concentrada na 

esfera do governo central344, porque isso facilita a convergência e a 

regulamentação da legislação, seja pela aproximação da base de 

cálculo, acomodação das alíquotas ou pelas facilidades com que 

através da legislação uniformizada são minimizados os conflitos 

dentro da federação, eliminando-se as suas contradições. Com efeito, a 

centralização traz dessas vantagens porque já imaginou as dificuldades 

originadas em face dos diversos entes que compõem a federação, cada 

um deles com suas leis fazendo incidir um tributo sobre uma mesma 

operação, ato ou negócio jurídico, os diferentes regimes de tributação, 

ora monofásica, mas noutras circunstâncias plurifásica345 e tudo isso 

 
343 Cf. REBELO, Marta « Descentralização e justa repartição de recursos entre o 

Estado e as Autarquias locais ». Coimbra, Almedina, 2007, p. 132-133. 
344 Nesse sentido, nos regimes federativos, ao se atribuir impostos do tipo ICMS na 

competência dos Estados e do Distrito Federal, isso mais cedo ou mais tarde vai 

abrir caminhos para disputas na captação de receitas tributárias, gerando um 

clima de discórdia entre as unidades federadas, tal como tem acontecido no 

Brasil com a guerra fiscal. Assim, na opinião de ZELMO DENARI, a 

federalização do ICMS, deverá contribuir para a eficiência e simplificação do 

sistema, pois ajudará a superar os atuais conflitos e facilitará a uniformização da 

legislação. DENARI, Zelmo, « Contribuições para uma Reforma Tributária ». In 

“Direito Tributário e Reforma do Sistema”, Coord. por Ives Gandra da Silva 

Martins. Revista dos Tribunais, São Paulo 2003, p. 282.  
345Dentre os principais problemas do sistema tributário brasileiro podem ser 

mencionados: falta de uniformização nas alíquotas aplicadas pelos Estados e que 

refletem em elevados custos para o contribuinte, prejudicando a harmonização 

internacional. Torna-se extremamente complexa a tarefa de administrar dois 

IVAs parciais, um que se insere da competência da União Federal e outro na 

competência dos Estados. As falhas decorrem também por conta das incidências 
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reflete no custo do investimento e com certeza, para o empreendedor o 

destrinchamento de todas as particularidades torna-se uma tarefa 

bastante complexa. 

Mas também nada é mais contraditório dentro do espírito 

federativo do que submeter qualquer dos entes federados aos demais 

poderes para deles obter as somas necessárias à execução dos seus 

projetos porque como já mencionamos, a autonomia traz consigo a 

ideia de autossuficiência financeira346, ela implica correlação entre a 

repartição de competências e os respectivos recursos, pois do 

contrário, sem eles, a única alternativa que resta aos entes federados é 

recorrer à troca dos favores econômico-financeiros347 e por isso 

mesmo na Carta de 1988 a maior preocupação foi assegurar a 

independência financeira dos Estados-Membros e dos Municípios em 

relação à União federal.   

 
cumuladas, onde o IPI inclui na sua base o ICMS; e o ICMS incide sobre o IPI 

nas vendas interestaduais. Outra questão intimamente vinculada às transferências 

de renda dos Estados, especialmente nos casos envolvendo os bens de capital. 

VARSANO, Ricardo. « A tributação do comércio interestadual: ICMS atual 

versus ICMS partilhado ». Texto para discussão nº 382. Rio de Janeiro, Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, 1995. p. 29.  

     Porque a ausência de autonomia financeira elide totalmente o conceito de 

Federação. De nada adianta políticas ou execução de serviços públicos se, os 

entes periféricos não tiver como financiar essas atividades. BASTOS, Celso 

Ribeiro. « Por uma nova Federação ». São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

1995. 
347 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. « República e Federação no Brasil: traços 

constitucionais da organização política brasileira ». Belo Horizonte, Del Rey, 

1996. 
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Contrariando então as práticas internacionais, o Constituinte 

optou pela fragmentação das bases impositivas sobre o consumo348, 

reservando aos Municípios uma atuação mais local, inserindo no 

âmbito de sua competência o Imposto sobre a Prestação de Serviços – 

ISS; já em relação aos Estados e ao Distrito Federal vinculou o 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, o 

principal tributo responsável pelo financiamento das políticas públicas 

que chega a responder em alguns Estados a quase 90% de suas 

receitas tributárias349 e o IPI, nas mãos da União Federal. No entanto, 

decorridos mais que 25 anos da Carta cidadã, agora a ideia prevalente 

nos bastidores da reforma tributária é favorecer a simplificação e em 

nome da eficácia do sistema tributário os Estados devem compartilhar 

as mesmas bases tributárias do ICMS com a União federal, 

defendendo-se a nacionalização do imposto350.  

 
348 Se bem a Carta Política de 1988 tenha conferido à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios o poder para legislar concorrentemente sobre 

matéria de direito financeiro e tributário, opinou pela estratificação da 

competência dos impostos sobre consumo, reservando na competência do 

primeiro deles o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; já na 

competência dos Estados e do Distrito Federal instituiu o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicações – ICMS e ao último deles, o Município, 

competência para tributar a prestação de serviços, o que o fazem através do 

Imposto sobre Serviços – ISS.  
349 Os dados da Revista Valor Econômico apontam que em 2013, enquanto nos 

Estados do Paraná e Minas Gerais o desempenho da arrecadação representou 

70% das receitas tributárias, já para outros Estados, o Pará, por exemplo, 

representou 90,9%. Ver também Anuário de Receitas – 2014, da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Pará. 
350 O Brasil foi o primeiro país do mundo a atribuir o imposto do tipo IVA aos três 

níveis de governo, valendo ressaltar, no entanto, que no contexto federativo de 

1967, o antigo ICM não tinha a modalidade pura do IVA. O IPI, que sucedeu o 

antigo Imposto sobre Consumo é um imposto que se insere na órbita federal; o 

ICMS – sucedâneo do ICM substituiu o Imposto sobre Vendas e Consignações – 



CAPÍTULO III.  Na busca de um ICMS como modelo de referência: limitações e dificuldades à harmonização dos IVAS no Brasil 

323 

Já na década de 1960, o Brasil atribuiu aos Estados-membros, 

a exploração das bases tributárias sobre o consumo, primeiramente 

através do ICM e mais tarde através do ICMS. A União Federal 

também passou a competir pela exploração das bases sobre o 

consumo, priorizando a arrecadação de tributos que não precisam ser 

compartilhados, como é o caso das contribuições sociais, ademais de 

outras vantagens já que as mesmas não sofrem as mesmas restrições 

dos impostos O aumento das receitas da União federal em função da 

exploração das bases tributárias - às contribuições sociais – tem 

provocado prejuízos aos Estados agravando-se com a redução dos 

repasses oriundos das transferências constitucionais, em face da 

 
sendo da competência dos Estados e do Distrito Federal e, finalmente o Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, antes o Imposto das Indústrias e 

Profissões, na competência dos Municípios. Para muitos doutrinadores, o ICMS 

é um imposto de vocação nacional e atribuí-lo aos governos subnacionais pode 

ser visto como uma aberração, se bem existe a percepção de que impostos do 

tipo IVA podem ser atribuídos aos governos subnacionais e nesse sentido, a 

experiência do IVA canadense de Quebec. A ideia do Projeto de Emenda 

Constitucional – PEC 233/2008 seria instituir a competência conjunta do 

imposto, sendo mitigada a competência individual de cada Estado para 

normatização do tributo, tal como ocorre na Argentina e Alemanha, mas a grande 

maioria da doutrina tem defendido que tal projeto viola as cláusulas pétreas da 

Carta de 1988. Nesse sentido, consulte DERZI, Misabel Abreu Machado. “A 

necessidade de instituição do IVA no sistema constitucional tributário brasileiro 

». Revista Sequência, nº 31, Universidade de Santa Catarina, 2011, p. 62-71. O 

atual projeto de reforma caminha no sentido de introduzir um sistema de 

tributação dual, com o compartilhamento das mesmas bases de incidência dos 

impostos e isso pode facilitar a harmonização tributária, se bem o ideal é que 

essa prática se estendesse aos procedimentos operacionais para permitir a 

melhoria na qualidade da tributação. Em nossa opinião a integração da base de 

dados do SINTEGRA, a Nota Fiscal eletrônica – NFe e o Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED já foram um grande passo no sentido de 

padronização das informações e a par de que conferir maior eficácia às ações do 

Fisco, podem igualmente atuar como uma importante ferramenta favorecendo o 

desenvolvimento de estratégias e outras políticas públicas de desenvolvimento.  
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política de incentivos adotada pelo governo federal no âmbito do IPI e 

do ICMS.   

Em face do caráter nacional do ICMS, a opção pela outorga 

de competência desse imposto aos Estados-Membros e ao Distrito 

Federal não deveria prejudicar a harmonia de sua tributação no âmbito 

da federação, tanto que ainda bem antes da Constituição Federal de 

1988 (durante o regime militar), já havia sido instituído o Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ351, com legislação que 

inclusive foi recepcionada pela Carta de 1988. E uma das finalidades 

primordiais do CONFAZ é promover ações visando uma política de 

harmonização dos procedimentos e normas inerentes ao exercício da 

competência tributária dos Estados subnacionais no âmbito da 

concessão de qualquer modalidade de incentivo fiscal352. 

 
351 A Lei Complementar nº 24/75 instituiu o Conselho Nacional de Política 

Fazendária, um órgão colegiado, constituído por um representante da União 

federal e por representantes de cada um dos Estados-Membros e do Distrito 

Federal. A sua função precípua é interpretar a legislação, no sentido de 

harmonizar o ICMS e efetivar o controle dos benefícios fiscais concedidos pelos 

Estados. Só que na prática há uma forte resistência dos Estados em observar 

aquilo que ficou deliberado no âmbito do CONFAZ. A propósito, o artigo 155, 

II, da CF/1988. 
352 No entanto, vale considerar que a regulamentação dos ICMS no âmbito de cada 

Estado, pode levar a diferentes interpretações em relação à legislação que 

hierarquicamente é superior. Mesmo que existam convênios interpretativos 

visando uniformizar as posições discrepantes a prática tem demonstrado que há 

vinte e sete legislações do ICMS atualmente vigentes apresentam discrepâncias 

entre si, mas, no entanto, para relacioná-las aqui seria necessário um estudo 

pormenorizado de cada uma delas e contribuindo para a guerra fiscal entre os 

Estados.   



CAPÍTULO III.  Na busca de um ICMS como modelo de referência: limitações e dificuldades à harmonização dos IVAS no Brasil 

325 

Mas mesmo tendo sido a Lei Complementar nº 24/75, 

expressamente recepcionada pela vigente Constituição353, logo após o 

novo Estado Social e de Direito instalou-se um quadro de total 

fragmentação inviabilizando a ordem jurídica original, isso por conta 

da indisposição dos Estados em seguir as deliberações do CONFAZ, o 

que acabou comprometendo a estrutura do Estado e dos Poderes nos 

elementos limitativos dos direitos e garantias fundamentais do 

contribuinte354. Quer dizer, apesar da natureza autorizativa da norma 

que atribuiu a esse Órgão a condição de “legislador positivo”, isso está 

muito distante de se concretizar, já que para a concessão de benefícios 

fiscais no âmbito do ICMS ainda persiste a regra da decisão unânime 

dos Estados e do Distrito Federal nas deliberações desse colegiado355 e 

assim nesse ambiente de concessões recíprocas, como não se tem o 

 
353 Artigo 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, 

XII, “g”. 
354 Muito embora a estrutura do Conselho Nacional de Política Fazendária – 

CONFAZ pareça assegurar certa uniformidade à legislação do ICMS através dos 

inúmeros convênios firmados entre os Estados e o Distrito Federal regulando 

esse imposto, ainda assim os Estados têm certa margem de liberdade para 

aumentar ou diminuir as alíquotas em relação às operações ou prestações 

internas, isso desde que não sejam inferiores àquelas previstas para as operações 

interestaduais. Os Estados têm, Igualmente, liberdade para regular o prazo de 

liquidação e pagamento do ICMS. As decisões pertinentes à concessão ou a 

revogação de benefícios fiscais devem ser adotadas por unanimidade no 

CONFAZ, ainda que o benefício fiscal seja destinado a um só Estado. Para 

AMARAL, ainda que existam os convênios interpretativos visando à 

uniformização de entendimento, a prática demonstra 27 legislações de ICMS que 

apresentam várias discrepâncias, passíveis de avaliação mediante um estudo 

pormenorizado de cada uma delas. Cf. AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do, 

«Visão global da fiscalidade no MERCOSUL: Tributação do Consumo e da 

Renda», in VV.AA., “O Direito Tributário no MERCOSUL”, Coordenado por 

Ives Gandra da Silva Martins, Rio de Janeiro, Forense 2000, p. 55. 
355 PIMENTA DE MORAIS, Valério, « Convênio 70/2014: unanimidade no 

CONFAZ é manifestação da igualdade e da autonomia », Revista Consultor 

Jurídico, setembro, 2014. 
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apoio de todos os Estados, a decisão de alguns acaba tendo impacto 

nas receitas dos outros. 

 Na verdade, mais uma aparência de desarmonia porque 

como não existe no plano federativo a coordenação dessa política356
 os 

Estados e o Distrito Federal vão disciplinando através de seus 

regulamentos os múltiplos aspectos das relações jurídico-tributárias. 

Se bem, conforme já ressaltamos, existe uma lei complementar e 

através dela é que se fixam os parâmetros normativos a serem 

observados no âmbito da Federação, no entanto considerando que 

cada um deles edita suas normas, dependendo das circunstâncias, os 

tratamentos diferenciados podem ocorrer, convivendo-se com 

diferentes métodos no cálculo do imposto, com distintos prazos e 

procedimentos para fiscalização e cobrança do ICMS. E só para 

exemplificar, veja que alguns Estados aplicam o regime de 

substituição tributária para determinados fatos quando outros já são 

omissos357.  

 
356 A Lei Complementar nº 24/75 instituiu o Conselho Nacional de Política 

Fazendária, um órgão colegiado, constituído por um representante da União 

federal e por representantes de cada um dos Estados-Membros e do Distrito 

Federal. A sua função precípua é interpretar a legislação, no sentido de 

harmonizar o ICMS e efetivar o controle dos benefícios fiscais concedidos pelos 

Estados. Só que na prática há uma forte resistência dos Estados em observar 

aquilo que ficou deliberado no âmbito do CONFAZ. A propósito, o artigo 155, 

II, da CF/1988. 
357 E nesse sentido, apesar da lei complementar, como norma geral, traçar os 

parâmetros a serem observados por todos os Estados e o Distrito Federal, 

existem diferenças nos regulamentos do ICMS, operando-se a tributação dos 

bens e serviços com alíquotas nominais diferentes, os tributos que integram a 

base de cálculo uns dos outros. No plano operacional a duplicidade (ou 

triplicidade) de fiscalizações, as obrigações acessórias, os diferentes prazos para 

pagamento do imposto, a guerra fiscal, dentre outros.  
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As propostas de reforma têm sido orientadas no sentido de se 

administrar dois IVAs, harmonizando-se os tributos indiretos através 

de uma lei complementar única e com regulamentação nacional, a 

exemplo do que ocorre com o Simples Nacional, instituindo alíquotas 

do IVA-F, através de lei federal, reproduzindo a arrecadação do ISS, 

do IPI, do PIS, COFINS e CIDE; o outro, o IVA-E, na competência 

dos Estados, que continuariam mantendo autonomia na fixação de 

alíquotas dentro dos parâmetros definidos nacionalmente, 

reproduzindo a arrecadação do ICMS358. No entanto, há quem entenda 

que a inclusão do ISS no IVA-F representa, objetivamente, um dos 

maiores obstáculos à reforma tributária porque os Municípios não vão 

aceitar a perda de competência tributária. 

A unificação da legislação do ICMS pode representar, sem 

dúvida, a racionalização da legislação tributária, trazendo benefícios 

por conta dos efeitos que podem gerar na guerra fiscal entre os 

Estados, valendo ressaltar, no entanto, que a transferência da 

competência legislativa de um tributo que constitucionalmente foi 

atribuído aos Estados – para agora, supostamente, ser atribuído à 

 
 Tenha-se presente que a Constituição Federal de 1988 conferiu a prerrogativa 

para legislar sobre o Direito Tributário a três diferentes esferas de governo e, 

portanto trata-se de competência genérica para os entes federados. Nesse sentido 

a União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios podem disciplinar 

através de leis os múltiplos aspectos das relações jurídico-tributárias (cf. os 

artigos 24, inciso I e artigo 30 da CF/88).  
358 As bases de incidência seriam as mesmas tributadas pelo ICMS e ISS, inclusive 

a energia elétrica, combustível, telefonia, venda de mercadorias e prestação de 

serviços. Quer dizer, as bases do IVA-E, seriam, necessariamente, 

compartilhadas com o Governo Central (Federal). Daí porque os experts 

argumentam que a reforma não pode implicar em perda de autonomia política, 

administrativa e financeira, mantendo-se, por força da rigidez constitucional, a 

competência tributária de cada um dos entes federados em relação às receitas 

tributárias previstas na lei maior.  
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União pode trazer riscos à Federação brasileira, porquanto afeta a 

autonomia política e financeira dos Estados e Municípios, 

considerando que aqueles repassam para esses 25% da arrecadação do 

ICMS e daí nada surpreende a tenaz resistência dos entes federados 

em relação às investidas da União na federalização do imposto, 

porque isso seguramente trará consequências para a sobrevivência do 

próprio federalismo brasileiro.  

III.3. Complexidade normativa tributária: a harmonização das 

bases impositivas 

É muito comum os analistas se referirem ao Brasil como 

“manicômio tributário” e segundo o grupo Doing Business do Banco 

Mundial (2011) em nenhum país do mundo as empresas perdem tanto 

tempo com a burocracia tributária como no Brasil359, havendo um 

grande desperdício de recursos por conta dessa burocracia, onde o 

sistema tributário é composto por fórmulas extremamente complexas. 

Se bem é até um eufemismo utilizar a expressão “sistema”, porque 

desde o ponto de vista da racionalidade no Brasil ele assim não pode 

ser considerado360 já que seu modelo comporta inúmeros tributos, 

 
359 E isso representa riscos e aumento dos custos das transações econômicas, 

afetando a competitividade do empreendimento. Cf. JUNQUEIRA, Murilo de 

Oliveira, « O Nó Tributário: porque não se aprova uma reforma tributária no 

Brasil », II Conferência do Desenvolvimento realizada pelo Instituto de 

Pesquisas Aplicadas – IPEA, Brasília, 2011, p. 3.  
360 Isso partindo da concepção de que a expressão “sistema” contempla um conjunto 

coerente de regras e princípios que convivem de forma ordenada e homogênea, 

composto por elementos interdependentes e que buscam a harmonia e impõe 

racionalidade com o todo. Nesse sentido, v. YEBRA MARTUL–ORTEGA, 

Perfecto, « Las reformas fiscales en Europa », Instituto de Estudios Fiscales, 

Madrid, 2004, p. 16.   
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duplas imposições, impostos que incidem sobre si mesmo e sobre 

outros impostos, isenções que são concedidas de forma objetiva (e 

outras de modo subjetivo), os critérios de imposição, que sendo 

distintos nos Estados federados acabam gerando uma série de 

conflitos.  

Somente em relação ao ICMS existem 27 diplomas 

normativos e alguns deles com alterações realizadas à revelia do 

CONFAZ361, sem falar nas alíquotas referente à prestação de serviços, 

a exemplo o de telecomunicações, energia e combustível, que são bem 

distintas, isso implicando dizer que uma empresa que opere com 

vendas para todos os Estados brasileiros precisa se submeter a todas 

essas legislações e naturalmente, tal fato repercute nos custos de suas 

transações. Como se não fora suficiente a elevada carga tributária do 

país (e que hoje alcança o patamar de 37% do produto interno bruto – 

PIB), as estruturas oneram sobremaneira as empresas que já não 

conseguem acompanhar o ritmo das alterações processadas na 

legislação e nesse rol também se inclui o próprio recolhimento do 

ICMS, que em determinadas situações deve ser feito antes da 

 
361 O maior problema é quando um contribuinte tem empresas instaladas em vários 

Estados brasileiros e no Distrito Federal, porque cada um deles tem a sua própria 

legislação e além do mais as suas normas estão sempre se alterando. São 

alíquotas que variam numa sequência de 4%, 7%, 12%, 17%, 18%, 25%, 27% e 

30% por cento. Os regimes tributários, que também são diferenciados, com 

redução da base de cálculo e créditos presumidos. As dificuldades não terminam 

por aí, porque também existe a confecção de cálculos com margem de valores 

agregados que também variam e o melhor exemplo é o regime de substituição 

tributária, onde o imposto tem que ser pago de forma antecipada, então o 

contribuinte substituto tem que se ater a legislação especifica de cada Estado 

para proceder os cálculos que são diferenciados E, ainda que involuntariamente, 

qualquer falha do contribuinte pode ensejar autuação com a imposição de 

pesadas multas por erro ou omissão no cumprimento das obrigações acessórias. 
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ocorrência do fato gerador e aqui nos referimos às hipóteses do 

pagamento antecipado por substituição tributária.  

A busca pela racionalidade do sistema tributário exige 

também que ele esteja em harmonia com os demais princípios que 

regem a Constituição e nesse aspecto digno de nota é o princípio da 

transparência que deve orientar as relações entre o Fisco e o 

Contribuinte, no sentido de seja ele esclarecido quanto à incidência 

dos tributos sobre as mercadorias e serviços. Mas ao que parece essa 

postura nem sempre é observada no Brasil e veja, por exemplo, o 

critério utilizado na elaboração do cálculo do ICMS, que distorce da 

técnica jurídica normalmente empregada, pois enquanto no mundo 

inteiro se optou por trabalhar com uma alíquota verdadeira362, já não 

se diga o mesmo em relação ao ICMS, que utiliza uma técnica onde o 

imposto integra a própria base363.  

 
362 E não se pode desconsiderar que o universalismo em si também traduz a ideia de 

valor e concretamente a globalização e a mundialização são facetas dessa 

realidade que não podemos ignorar. V. WOLTON, Dominique, « Pensar a 

Comunicação », traduzido por Zélia Leal Adghirni, Brasília, Editora 

Universidade de Brasília, 2004, p. 69. 
363 No ICMS a regra geral e segundo a Lei Complementar nº 87/96 é que a base de 

cálculo corresponde ao valor da operação mercantil e ou o  preço do serviço.  

Entretanto no inciso I, parágrafo 1º, do artigo 13, além do preço da mercadoria e 

dos serviços  o ICMS incide, por excelência, sobre sua base de cálculo, que é 

integrada  pelo montante do próprio imposto, o que  ficou conhecido como 

cálculo “por dentro”. V. também a Emenda Constitucional nº 33/2001, artigo 

155. Para CARRAZZA houve desvio de poder na elaboração das normas sobre 

qual repousa a técnica do cálculo “por dentro” em função do descompasso que 

existe entre a previsão legal e os preceitos consagrados na Constituição, 

porquanto a base de cálculo passa a ser composta por um elemento estranho ao 

critério material estabelecido para o tributo. V. CARRAZZA, Roque Antônio, « 

Curso de Direito Constitucional Tributário », São Paulo, Malheiros, 2012, p. 34.   
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Para se ter noção dessas disparidades na legislação do ICMS, 

basta ver a taxação da prestação de serviços de eletricidade e 

telecomunicações, pois enquanto na grande maioria dos Estados 

supõe-se que a alíquota corresponda a 25%, na verdade, em razão do 

denominado cálculo “por dentro”, a alíquota corresponde a 33,33%. 

E noutros Estados em que se supõe que a alíquota seja 30%, a taxação 

do ICMS corresponde a 42,86%364, tudo isso porque na confecção 

matemática o imposto integra a sua própria base. Manifestando-se 

acerca dessa modalidade de cálculo COELHO atribuiu que a 

sistemática pode ter como única explicação a intenção deliberada do 

legislador de repassar para a sociedade a ideia de que as alíquotas do 

imposto não são tão elevadas.  

Mas o importante mesmo é que se corrigissem as distorções 

no ICMS, com as alíquotas sendo aplicadas por fora, o que 

corresponderia dizer: o imposto não integraria a sua própria base de 

cálculo, tal como acontece hoje, se bem os contribuintes sequer têm a 

noção de que isso acontece. Com efeito, o que falta mesmo é 

disposição e vontade do legislador brasileiro no sentido de modificar o 

critério adotado para o cálculo do ICMS, aproximando-o de padrões 

internacionalmente aceitos porque se fosse assim não teria legitimado 

o cálculo por dentro, tal como o fez por ocasião da aprovação da 

 
364  V. COELHO, Isaías, « Cálculo do ICMS “por dentro” é indefensável », Núcleo 

de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas. Texto extraído da Revista 

Consultor Jurídico, 2013.  CARRAZZA também chama atenção para o fato de 

que no ICMS o critério utilizado para os cálculos foge totalmente do padrão da 

base aplicado para outras exações, pois nesse caso aplica-se a técnica do imposto 

contra imposto. Para o autor parece um contrassenso porque o correto seria que a 

base de cálculo devesse corresponder necessariamente ao valor da operação 

mercantil ou da prestação de serviços. V. CARRAZZA, Roque Antônio, « ICMS 

», São Paulo, Malheiros, 2009, p. 325. 
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Emenda Constitucional nº 33/2001, porque aquele seria o momento 

para rechaçar esse tipo de cobrança365. 

As reformas tributárias devem ser vistas não apenas como 

uma forma de se aumentar as receitas para a manutenção e 

funcionamento do governo, mas, no entanto sempre que acontecem, 

implicam em aumento da carga para os contribuintes porque o 

governo nunca perde e, aliás, a expertise dos técnicos em 

Administração Fazendária não deixa nunca isso acontecer, porque eles 

são muito eficientes na elaboração de teses e assim com a maior 

facilidade o governo sempre consegue alterar as suas leis, vencendo 

quaisquer resistências que encontre dentro de Parlamento. Se bem 

nada contra as alterações das leis, afinal de contas elas não são mesmo 

imutáveis e por isso calha muito bem o pensamento de MACHADO, 

quando afirma que a transitoriedade é a única coisa absoluta que existe 

no universo366.  

Mas se as leis não podem ser imutáveis, também não 

deveriam se submeter a mudanças tão frequentes tal como tem 

acontecido na legislação brasileira, porque a tributação em si envolve 

 
365 A propósito, o artigo 13, § 1º, I da Lei Complementar nº 87/96. Ver também as 

alterações constitucionais da CF/88, no artigo 155, § 2º, XII, i, cuja  Emenda 

Constitucional nº 33/2001 veio apenas para conferir a legitimidade da cobrança. 

Mas a partir de 8/06/2014, por força das disposições insertas na Lei nº 

12.741/2012 tornou-se obrigatório se fazer constar nos documentos fiscais a 

informação correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e 

municipais, se bem a implementação de tais medidas guarda maior vinculação 

com matéria relacionada aos direitos do consumidor.  
366 MACHADO, Hugo de Brito, «Virtudes e defeitos da não-cumulatividade do 

tributo no sistema tributário brasileiro ». In “O princípio da não cumulatividade”, 

Coord. por MARTINS, Ives Gandra da Silva. Cadernos de Pesquisas Tributarias, 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 159. 
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não somente a arrecadação, porque nela tem peso outros fatores, 

dentre eles a estabilidade e a confiança que o contribuinte pode 

depositar nas regras do jogo. No entanto, essas mudanças, tem se 

operado com tamanha rapidez, que isso tem gerado um quadro de 

instabilidade, agravado pela falta de previsibilidade das decisões 

judiciais e elidindo até mesmo o efeito didático da jurisprudência, pois 

quando um tribunal superior decide sobre determinada questão, na 

grande maioria das vezes a norma já tem sido alterada.  

O sistema tributário também deve ser justo na correta partilha 

dos recursos e apesar do que o Brasil sendo uma federação - o que 

pressupõe a cooperação entre as unidades federadas, o processo de 

reforma tributária encontra fortes resistências por parte dos Estados 

mais ricos, dentre eles São Paulo, pelo receio de que a aplicação do 

princípio de destino tenha efeitos no deslocamento de receitas em 

favor dos Estados economicamente mais pobres367. Isso porque no 

Estado brasileiro, diferentemente do que ocorre em outros países - que 

cobram um imposto similar ao ICMS, esse tributo é arrecadado pelo 

Estado produtor e não pelo estado consumidor e, naturalmente, os 

Estados mais industrializados é quem se apropriam das maiores 

receitas sobre aquilo que comercializam com as demais unidades da 

federação.  

Por isso mesmo, a sustentação da tese de que o ICMS não se 

presta como instrumento de extrafiscalidade é perfeitamente válida 

para os Estados industrializados, porque São Paulo, por exemplo, já 

 
367 O risco de redução de receitas é um fator econômico-político que cria 

resistências nos entes políticos. E daí a necessidade das alíquotas serem 

adequadamente calibradas para acomodar impactos nos seus orçamentos.  
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não tem mais condição de conceder isenção para novas indústrias no 

âmbito do seu território, tanto que os polos tecnológicos já estão 

emigrando para as regiões do ABC Paulista. Já para os Estados pouco 

industrializados quando estes atraem uma indústria isso gera pelo 

menos emprego e indiretamente abre-se a possibilidade de aumento de 

renda e que tem reflexos no poder de compra, aumentando a 

arrecadação nos Estados368. 

A alíquota geral do ICMS é 17% na grande maioria dos 

Estados e nas operações interestaduais o imposto é compartilhado 

entre os Estados de origem e o de destino da mercadoria, observando-

se o seguinte procedimento: se proveniente das regiões Norte, 

Nordeste ou Centro-Oeste, mais o Estado do Espírito Santo ela 

ingressa no Estado de destino incorporando um crédito de 12%. Mas 

se tem origem nas regiões Sul e Sudeste (menos o Estado do Espírito 

Santo) o crédito incorporado corresponde a 7%. E essa estrutura é que 

tem favorecido no país as importações em detrimento da indústria 

nacional, porque nesse caso o Estado de destino se apropria da 

integralidade do imposto369.  

 
368 MACHADO, Hugo de Brito, « A Guerra Fiscal », Estudos Doutrinários. 

Disponível em qiscombr.winconnection.net:8084/hugomachado/lista. Acesso em 

25 de abril de 2019. 
369 Nas operações destinadas ao comércio exterior a legislação do ICMS referente à 

saída de mercadoria observa as normas da Organização Mundial do Comércio – 

OMC, quer dizer, o imposto é orientado pelo princípio de destino e ainda que 

teoricamente, busca-se desonerar as exportações para não prejudicar a 

competitividade do produto no mercado internacional. Já nas operações 

interestaduais, à exceção de petróleo, combustível, lubrificante e energia elétrica, 

aplica-se um regime híbrido, quer dizer, em parte, o ICMS pertence ao Estado de 

origem e outra parte ao Estado de destino. Ou seja, o regime é hibrido, mas 

comporta exceções.   
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A estrutura também possibilita que o Estado ao atrair o 

investimento passe a não exigir ou a devolver parte ou o todo do 

ICMS gerado nas vendas destinadas a outros Estados. Em face dessa 

circunstância, o imposto destacado na nota fiscal deverá ser deduzido 

na operação seguinte a se concretizar no Estado destinatário, mas que 

não foi recolhido no Estado de origem e aí é que pela ausência de 

coordenação produz-se o estado de anarquia tributária gerando 

insegurança e incertezas para as empresas que não tem como saber se 

os seus concorrentes também receberão os incentivos, o que acaba 

prejudicando os consumidores370. 

O problema é que essa estratégia de concessão de crédito 

presumido do imposto que é praticada pelos Estados, ela interfere nas 

regras de competitividade, influenciando o deslocamento de plantas 

industriais o que acaba repercutindo na arrecadação dos demais 

Estados-Membros. Em alguns deles os benefícios e favores fiscais são 

geralmente direcionados para uns segmentos, mas não 

necessariamente em outros371 e isso influencia o comportamento das 

 
370 BARBOSA FILHO, Nelson Henrique, « Reforma Tributária em partes: a 

reforma possível », in: “Reforma Tributária: Competitividade, equidade e 

equilíbrio federativo”, Comissão de Finanças e Tributação, Brasília, 2012, p. 17. 

O conflito se dá em face da recusa por parte da unidade federada de destino que 

se nega a reconhecer os créditos fiscais do contribuinte operando-se o “bis in 

idem” até mesmo em relação às pessoas físicas nas aquisições feitas em outros 

Estados. O caso mais recente refere-se à cobrança do ICMS – também 

denominada carga líquida – sobre o comércio eletrônico e vendas via internet, 

que motivou Ação Direta de Inconstitucionalidade quanto ao Protocolo ICMS nº 

21/2011 que finalmente teve sua declaração de inconstitucionalidade julgada 

pelo Supremo Tribunal Federal.  
371 Os grandes empreendimentos, geralmente são os maiores beneficiários e as 

empresas de menor porte as mais prejudicadas e com esse tipo de política a 

tendência é que se vá criando entraves que propiciem a abertura de novos 
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empresas, porque faz parte da lógica do mercado a redução dos custos 

da produção e naturalmente o empreendimento vai optar por aquele 

Estado no qual possa gozar de maiores favores fiscais372.  

No entanto, quanto mais se dissemina essa prática, maior será 

a perda de produtividade e arrecadação no país. E fica difícil o 

contribuinte compreender a inconsistência da concessão de incentivos 

fiscais sem o amparo unânime do CONFAZ se tramita no Congresso 

uma proposta que visa convalidar os benefícios concedidos à revelia 

do Colegiado. Se a intenção do Projeto de Lei nº 130/2014 é a revisão 

dos critérios que alteram a regra da unanimidade, fundamental seria 

também que o processo de concessão ocorresse de forma coordenada 

sem afetar os interesses como um todo na federação.  

E a falta de harmonia na legislação dos Estados-Membros, 

por mais que pareça um contrassenso nela não se vislumbra uma 

saída. Interessante que a Constituição prega com tanta eloquência a 

redução das desigualdades regionais373 o que em tese seria possível 

 
mercados, já que o sistema não oferece segurança ao investidor que não sabe se 

depois de instalado outros concorrentes poderão usufruir do mesmo benefício. 
372 Um estudo encomendado pelo Instituto Aço Brasil (2010), mostra que após 

levantamento constatou-se que treze Estados brasileiros, dentre eles Santa 

Catarina - SC, Paraná-PR, Goiás-GO, Pernambuco-PE, Tocantins -TO, Ceará-

CE, Piauí-PI, Rio de Janeiro-RJ, Mato Grosso do Sul-MS, Maranhão - MA, 

Sergipe - SE, Bahia-BA e Espírito Santo - ES, oferecem benefícios fiscais para 

importações sem autorização do CONFAZ.  
373 O Federalismo Cooperativo guarda estreita relação com o Estado 

intervencionista (ou também como prefiram o Estado Social) e tem por objetivo, 

dentre outros, igualar as condições de vida do cidadão e reduzir as desigualdades 

socioeconômicas no território nacional. Essa exigência de solidariedade é que 

vincula a União e os entres federados, condicionando e orientando suas políticas 

com o intuito de reduzir as desigualdades sociais. A melhoria das condições de 

vida vai depender da capacidade que tenham os seus entes políticos para 
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com base nas regras do cooperativismo que deve reger a Federação e 

com fundamento no princípio da solidariedade que deve nortear as 

relações entre os Estados, mas parece que essa realidade está bem 

distante no caso brasileiro porque uniformidade de tratamento nas 

regras da legislação é o que não existe. 

III.4. Cooperativismo, solidariedade e justiça fiscal como valores 

presentes na ordem jurídica constitucional.  

Apesar do que a Constituição brasileira lista a solidariedade 

como um dos seus objetivos fundamentais, uma breve análise da 

expressão nos remete imediatamente à ideia de responsabilidade que 

deveria existir entre as pessoas no sentido de que essas possam se 

ajudar mutuamente374. Se bem o termo possa também corresponder à 

disponibilidade de cada um para ajudar o seu próximo, as pessoas 

 
satisfazer plenamente as suas funções. V. BERCOVICI, Gilberto. « Constituição 

e superação das desigualdades regionais », in “Direito constitucional: estudos em 

homenagem a Paulo Bonavides” org. por GRAU, Eros Roberto & GUERRA 

FILHO, Willis Santiago, São Paulo, Malheiros, 2003, p. 78-79. Com efeito, a 

erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais 

e regionais trata-se de princípios naturais positivados pela Carta de 1988. V. 

artigo 3º, incisos I a III, da CF/88. Com base no postulado da uniformidade os 

Estados-Membros apesar de terem a faculdade para instituir o ICMS, no entanto 

para operacionalizar as regras desse imposto se obrigam a observar não somente 

a Constituição, mas também as Leis Complementares e os Atos Normativos de 

caráter nacional, editados através de resolução do Senado. Ex vi do artigo 155, § 

2º, IV e V. 
374 A formação de uma sociedade solidária vai depender do interesse de todos, que 

incutindo o senso de responsabilidade buscam interagir no sentido de alcançar o 

bem comum. Sem o sentimento de solidariedade rompe-se o elo ligação entre a 

constituição da nação e do próprio povo. Cf. com CASALI, Guilherme Machado, 

« O principio da solidariedade e o artigo 3º da Constituição da República 

Federativa do », Revista Eletrônica Direito e Política, nº. 1, Itajaí, 2006, p. 232-

233. 
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menos favorecidas e que nas relações com o Estado (agora 

politicamente organizado), perdem a sua condição de súditos para se 

transformarem em cidadãos. Acontece que na prática nem sempre 

funciona assim e se fosse diferente a nossa sociedade não teria 

problemas por conta da miséria, da violência, de questões relacionadas 

à exclusão e desigualdades sociais. 

Desde uma perspectiva dos direitos fundamentais tem-se que 

a solidariedade vige como princípio de elevada carga valorativa na 

Carta de 1988, colocando-se a serviço de uma jurisdição 

compromissada com os direitos sociais. Isso implica que nas relações 

jurídicas a solidariedade enquanto contributo permeado pelos valores 

éticos e o da moralidade deve ser sempre aplicada, porque faz parte da 

essência dessas relações, pouco importando sejam elas de natureza 

pública ou privada. Independentemente do direito que se esteja 

discutindo, ela deve constituir um dos postulados do próprio Estado 

Democrático de Direito, que nela busca a sua reafirmação.  

A Carta Política brasileira de 1988 reflete também os valores 

da justiça presentes nas sociedades contemporâneas como valor 

constitucional e universal375, dado que elegeu como um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma 

 
375 Vale lembrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que com 

fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, deu início ao processo 

de internacionalização dos direitos humanos. A solidariedade enquanto dever do 

Estado vai bem além de suas fronteiras nacionais. Vide RAMÍREZ, Gloria, « El 

cómo y porqué de declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes», 

Los derechos humanos em la sociedad contemporánea, Monterrey 2007, página 

93.  Na Espanha, visando abolir as desigualdades regionais e problemas sociais, 

vide “Fondo de Compensación Interterritorial - FCI”. 
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sociedade livre, justa e solidária376. A existência de uma sociedade 

justa representa um dos desdobramentos do Estado Social de Direito, 

consagrada pelo princípio da igualdade no processo de positivação das 

normas e quando se tem presente o sentido de justiça, busca-se 

eliminar as desigualdades entre os cidadãos. A construção de uma 

sociedade solidária constitui, portanto, uma das vertentes consagradas 

pelo Estado Democrático de Direito, expressando uma ordem para que 

as ações desenvolvidas sejam de caráter público ou privado, todas se 

voltem para atender os objetivos fundamentais da Constituição, 

alicerçados no princípio da dignidade humana.  

O respeito pela dignidade da pessoa humana como valor 

jurídico fundamental, inspira a noção de que as ações sejam elas 

públicas ou privadas, os laços de solidariedade devem nela se fazer 

presentes norteando as relações entre os cidadãos. Isso porque todo ser 

humano é merecedor de respeito e consideração por parte da 

Comunidade e por isso mesmo na seara tributária, não pode o estado 

Democrático de Direito permitir que a tributação atinja níveis 

confiscatórios, cerceando os direitos fundamentais do cidadão, mas 

 
376 Porque o modelo de Estado instituído pela Carta de 1988 encontrou seu alicerce 

nos princípios fundamentais tal como o da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade substancial e o da solidariedade. Assim considerando não se tem como 

falar Estado Democrático de Direito uma realidade em que os governantes não 

executam políticas voltadas para reduzir as desigualdades sociais. Cf. AVILA, 

Humberto, « Teoria dos princípios e o Direito Tributário », Revista Dialética do 

Direito Tributário, nº. 125, São Paulo, 2006, p. 39. Se no exercício da atividade 

estatal uma das maiores preocupações do Estado é obter recursos para o 

atendimento das necessidades coletivas, isso implica que na realização dos 

direitos fundamentais subentende-se a observância a outros princípios, como o 

respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão porque o Estado 

deve adequar a carga tributária de acordo com a capacidade econômica do 

indivíduo.  V. artigo 3º da Constituição Federal de 1988.  
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garantir no processo de positivação das normas o mínimo vital377 para 

que o cidadão possa ter uma vida saudável.  

A mera existência de um Estado fiscal já remete a ideia de 

justiça e nesse sentido o Estado-Nação para manter a sua soberania e 

fazer cumprir seus próprios fins deve recorrer aos meios necessários 

captando de particulares os recursos financeiros para desenvolver as 

suas atividades, o que pode fazê-lo das mais diferentes formas, 

obtendo-os fundamentalmente através arrecadação dos impostos e que 

tem como um dos seus fundamentos o princípio da solidariedade378, 

porque todos devem contribuir para o financiamento dos serviços 

públicos, beneficiando a todos os cidadãos, sejam eles contribuintes 

ou não dos impostos.  

Na tarefa redistributiva dos recursos assumem papel 

fundamental os deveres constitucionais posto que concretamente 

 
377 A concepção do mínimo existencial, que busca salvaguardar da ingerência do 

Estado o montante vital para a subsistência do indivíduo. Nessa perspectiva o 

Estado Democrático de Direito deve assegurar o mínimo dos direitos 

fundamentais, proporcionando uma vida digna ao cidadão. Se o mesmo tem o 

dever fundamental de pagar tributos, em face do princípio da solidariedade, 

também tem o direito de contribuir de acordo com as suas possibilidades. Cf. 

NIETO MONTERO, Juan José, « El principio de la capacidad contributiva y su 

reflejo en la jurisprudencia constitucional », Revista de Derecho Financiero y de 

Hacienda Pública, volumen 45, nº 238, 1995, p 933-934.  
378 Remetendo ao caso brasileiro, ressaltamos que o Constituinte de 1988 

preocupou-se com a questão da dimensão social, elegendo a solidariedade social 

como um dos valores básicos fundamentais do Estado democrático de direito. 

Logo no preâmbulo da Carta Política de 1988 fez inserir como sendo um dos 

seus principais objetivos a construção de “uma sociedade livre, justa e solidária”, 

buscando valorizar princípios assentados na ideia de fraternidade, liberdade, 

igualdade e justiça.  Vide art. 3º, I, da CF de 1988. Atente-se também para a 

proteção dos direitos difusos e coletivos, como o dever constitucional que 

compete ao proprietário no sentido de atender a função social da propriedade.  
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submetem o indivíduo a uma série de obrigações, mas também 

integram ao seu patrimônio jurídico um conjunto de responsabilidades 

que devem se conformar à ordem social. Se todo o ordenamento 

jurídico-constitucional deve ter como fundamento o princípio do 

Estado social então os direitos e deveres do cidadão, as competências 

do poder público, todos devem ser interpretados sob uma perspectiva 

de solidariedade, porque se assim não fosse estaria servindo para 

alimentar interesses meramente individualistas, quando o correto seria 

que o senso de responsabilidade existisse para o todo379.  

No seu poder de império o Estado deve atuar dentro das 

limitações que lhe são impostas, respeitando os direitos (inclusive os 

do contribuinte) e por isso mesmo tem-se por pertinentes as 

considerações de GARCÍA NOVOA, quando afirma que o tributo 

encontra seu fundamento não apenas no dever de sujeição, mas 

também noutros valores enraizados pela Carta380. A Constituição 

 
379 A construção de uma sociedade solidária pressupõe o abandono do 

egocentrismo, do individualismo possessivo e que cada indivíduo possa assumir 

responsabilidades sociais em relação à comunidade, especialmente em relação 

àqueles que se encontrem numa situação de maior vulnerabilidade. Nesse sentido 

consulte GRECO, Marco Aurélio & SEABRA DE GODÓI, Marciano, « 

Solidariedade Social e Tributação », São Paulo, Dialética, 2005, p. 173. Com 

efeito, trata-se de uma responsabilidade no qual concorre o cidadão e igualmente 

o próprio Estado social, visto que no exercício da função redistributiva trabalha 

para que os direitos sociais alcancem a dimensão de igualdade, enriquecendo os 

direitos dos menos dotados e limitando aqueles dos indivíduos com 

superioridade social e econômica de forma que exista uma igualdade natural 

entre os cidadãos através do ordenamento jurídico. Sobre o tema consulte 

também LÓPEZ GUERRA, L., « Introducción  al Derecho Constitucional », 

Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, p. 165. 
380 Cf. GARCÍA NOVOA, César, « El concepto constitucional de tributo: una visión 

al cumplirse los 25 años de vida de la Constitución », in VV.AA. Estudios de 

Derecho Financiero y Tributario en homenaje al Profesor Calvo Ortega, 

Valladolid,  Lex Nova, 2005, p. 242-243.  
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brasileira guarda essas virtudes, porquanto confere maior 

racionalidade ao exercício do poder tributário, impondo limites ao 

trabalho do legislador no momento de criar, alterar ou extinguir um 

tributo, porque ele deverá respeitar princípios como o da segurança 

jurídica, da tipicidade dos fatos tributários, o princípio da 

proporcionalidade, da capacidade contributiva, o do não-confisco, 

dentre outros381. 

O princípio da solidariedade encontra sua máxima expressão 

no artigo 145, § 1º da CF/88, que dispõe sobre o principio da 

capacidade contributiva, porquanto os impostos devem ser pagos 

levando em consideração a situação econômica do contribuinte. Nesse 

aspecto tem-se por pertinentes as considerações de NIETO 

MONTERO, ao afirmar que o legislador não pode estabelecer tributos 

sem tomar em consideração as circunstâncias que sejam reveladoras 

da capacidade econômica e por isso mesmo deve modular a carga 

tributária de cada contribuinte em função da intensidade com que se 

manifesta o índice de sua capacidade econômica382.  Por isso nem 

sempre se pode ter como válida a afirmativa no sentido de que paga 

mais aquele que dispõe de maiores recursos e paga menos ou 

 
381 O Código Tributário Nacional, que se encontra em vigor desde 25 de outubro de 

1966 dispõe que o “fato gerador da obrigação principal é a situação definida em 

lei como necessária e suficiente a sua ocorrência” e que atualmente se 

complementado por outros princípios e regras constitucionais. 
382 Nesse aspecto toda classe de tributos, quer sejam os impostos, as taxas e 

contribuições especiais devem estar conectadas com o principio da capacidade 

econômica, fazendo dela um postulado da lógica fiscal. Se bem nessas relações 

pode variar a intensidade dos elementos de conexão, que dependendo das 

circunstâncias, nem sempre serão os mesmos. Cf. NIETO MONTERO, Juan 

José, op. cit , p. 926.  
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permanece na condição de isento aquele que dispõe de menos 

recursos, tudo vai depender de cada circunstância.  

Como forma de alcançar a justiça social a grande maioria dos 

sistemas fiscais tem recorrido ao princípio da capacidade contributiva 

para alterar as condições de vida do cidadão. Nessa circunstância a 

tributação passa a ser entendida não simplesmente como instrumento a 

serviço da arrecadação ou para atender objetivos de natureza 

orçamentária383. Especificamente em relação ao ICMS, podemos 

afirmar que os entes federados adotaram como regra geral o princípio 

a seletividade nas alíquotas em função da essencialidade dos produtos 

e serviços, o que implica o uso de alíquotas de acordo com a sua 

natureza, quando para produtos e serviços essenciais aplicam-se 

alíquotas mais leves e para produtos supérfluos alíquotas mais altas384.  

Ora, a Constituição determina que o ICMS seja seletivo em 

função da essencialidade das mercadorias e serviços, ou seja, a norma 

tem caráter imperativo no que tange à fixação de alíquotas, no entanto 

as unidades federadas não vêm observando o princípio da seletividade 

em relação à circulação de mercadorias e serviços considerados 

essenciais, como são aqueles referentes ao consumo da energia 

 
383 Porque os tributos também podem ser considerados como meio idôneo para a 

consecução de outros fins igualmente amparados pela Constituição. Cf. 

CALIENDO, Paulo, « Direito Tributário e análise econômica do direito », 

Elsevier, p. 42. 
384 O princípio da essencialidade encontra-se disciplinado no inciso III, do parágrafo 

2º, artigo 155 da CF/88. Veja por exemplo que para produtos de primeira 

necessidade a legislação cearense prevê redução na base de cálculo na ordem de 

41,66% nas operações  internas com produtos da cesta básica, assim 

considerando carnes frescas, farinha de trigo, pão, sardinha, arroz, feijão, leite, 

dentre outros.  
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elétrica, dos combustíveis e em relação a prestação de serviços de 

telecomunicações, o que configura hoje uma das maiores distorções na 

tributação do ICMS, incentivada pela ânsia arrecadatória dos Estados, 

no entanto esse tema será objeto de melhor discussão na seção 

seguinte. 

Se a regra geral é que através dos tributos se arrecadem 

recursos para o custeio das necessidades públicas, no entanto os 

tributos também podem servir para o atendimento de outros fins 

perseguidos pelo Estado, seja com o objetivo de estimular, induzir ou 

mesmo inibir determinados comportamentos e nesse aspecto tem-se 

como inadmissível qualquer postura que ponha em xeque a 

legitimidade do tributo com fins não especificamente 

arrecadatórios385. Mas considerando que muito recorrentemente se tem 

utilizado o tributo com a finalidade extrafiscal, diversas indagações 

têm sido formuladas em torno da (in) compatibilidade dos tributos de 

natureza extrafiscal com o princípio da capacidade contributiva.  

Desde uma perspectiva do senso comum de justiça que deve 

permear as relações de igualdade entre contribuintes ou mesmo em 

face do mecanismo da seletividade, traduzida pelos riscos do confisco 

têm-se como relevantes as ponderações de YEBRA MARTUL-

 
385 E consoante a própria designação da expressão “tributo seletivo” é aquele que 

diferencia a sua forma de incidência, nele se fazendo presente o critério da 

essencialidade. No ICMS, o instrumento da seletividade se faz presente na forma 

de tributação dos bens – como no caso da produção e o consumo de cigarros. 

Igualmente no caso de bebidas alcoólicas. Cf. com os artigos 153, § 3º, I e o 

artigo 155, § 2º, III da Carta de 1988. Há elevada taxação do ICMS em relação a 

esses produtos encontra sua justificativa em face do grau de nocividade dos 

mesmos à sociedade e por isso mesmo a norma visa desestimular condutas 

voltadas para a produção e o consumo desses bens.  
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ORTEGA, alertando quanto aos perigos da extrafiscalidade quando 

não existir uma adequada coordenação dos impostos com os demais, 

porquanto as concessões injustificadas ou os excessos decorrentes da 

elevada imposição têm o condão de perverter a ordem, afetando o 

próprio conceito de justiça fiscal386.  

As mudanças no perfil do Estado refletem também na seara 

tributária onde as leis, por serem essencialmente interventivas, passam 

a restringir a liberdade e o patrimônio do indivíduo-contribuinte, 

independentemente do seu consentimento387. Nessa perspectiva é que 

as normas constitucionais, atuando como instrumento para 

salvaguardar os direitos fundamentais, buscam estabelecer uma 

relação de equilíbrio nas relações entre o poder do Estado e o 

patrimônio do indivíduo, disponibilizando todos os meios de defesa e 

proteção jurídica através do estabelecimento de regras e princípios que 

limitam o exercício da potestade tributária388.   

 
386 Cf. YEBRA MARTUL-ORTEGA, Perfecto, « La justicia fiscal y el Impuesto 

sobre la Renta », Secretariado de Publicaciones, Universidad de Santiago de 

Compostela, 1973, p. 109.  
387 A propósito, os artigos 150 e 152 da Constituição brasileira de 1988. Consulte 

também ÁVILA, Humberto, « Sistema Constitucional Tributário », São Paulo, 

Saraiva 2010, p. 74.  
388 ASOREY, Rubén Oscar, « El principio de seguridad jurídica en el Derecho 

Tributario », Revista Española de Derecho Financiero, 1990, p. 169-171. Num 

conceito mais amplo, o principio da capacidade contributiva atua como 

instrumento, servindo de critério para o alcance da justiça dentro do sistema 

tributário. Configura uma espécie de interdição as arbitrariedades do Estado no 

sentido de que ele deve respeitar o mínimo existencial. Cf. NIETO MONTERO, 

Juan José, « El principio de la capacidad contributiva y su reflejo en la 

jurisprudencia constitucional », Revista de Derecho Financiero y de Hacienda 

Pública, volumen 45, nº 238, 1995, p. 933-934.   
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Se a redução das desigualdades sociais e econômicas 

constitui dever do Estado, a quem compete à execução de políticas 

visando à melhoria ou correção dos desequilíbrios, no entanto a 

melhoria nas condições de vida do cidadão não se restringe somente a 

figura do Estado, mas também ao conjunto da sociedade civil, que 

deve buscar interagir, para ganhar espaço no processo de participação 

na gestão e na tomada de decisões e isso, fundamentalmente, com 

relação aos assuntos que afetem os interesses da coletividade, se bem 

a tendência é que o Estado acabe privilegiando setores 

economicamente mais fortes na economia. 

III.5. A neutralidade e justiça fiscal no ICMS: que desafios 

superar? 

Para os teóricos do absolutismo o Estado é a instituição 

fundamental que surgiu para regular as relações entre os homens, 

harmonizando as regras de convívio social e partiu da crença de que a 

paz e a segurança seriam possíveis somente quando todos 

renunciassem a liberdade sobre si mesmo. Na visão de HOBBES os 

homens não seriam capazes de tirar prazer da companhia uns dos 

outros enquanto não existisse um poder capaz de manter o respeito 

porque cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo 

valor que ele atribui a si próprio. E como todos os homens são livres e 

iguais então a igualdade seria o fator que contribuiria para a guerra de 

todos contra todos389.  

 
389 Dessa instituição é que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou 

daqueles a quem o poder soberano é conferido mediante o consentimento do 
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O liberalismo do século XVII inaugurou uma nova 

concepção de indivíduo fundamentado em valores centrais, tais como 

a vida, a liberdade e a propriedade, todos vinculados à ideia dos 

direitos naturais, no entanto na sua trajetória histórica foi superado por 

outros elementos, sobretudo no século XIX, para incorporar o 

paradigma das transferências compensatórias390 e nessa perspectiva, 

tudo vale desde que no sentido de prosperar e idolatrar o crescimento. 

Mas no século XX o capitalismo puro tornou-se absolutamente 

incompatível com princípios como o da dignidade humana, 

circunstância que ensejou à necessidade de organização do Estado de 

bem-estar social ou como prefiram alguns, o Welfare State para 

proporcionar a paz, a segurança e a prosperidade para o Povo.  

Ocorre que esse Estado investido no papel de agente 

promotor de políticas públicas também se viu obrigado em face da 

crise de 1929 a ampliar a sua participação na economia. E foi aí que 

pela primeira vez, o governo para se proteger dos impactos da grande 

depressão passou a atuar em áreas estratégicas visando à 

modernização e o desenvolvimento do país, explorando setores como 

o energético, mineral e siderúrgico. Em face da incapacidade da 

iniciativa privada e dos limitados recursos dos governos estaduais, o 

processo passou a depender fundamentalmente da União Federal no 

sentido de estimular o investimento e nessa perspectiva é que 

 
povo reunido.  Nesse sentido, cf. WEFFORT, Francisco Correa, « Os clássicos 

da política », 10 ª edição, São Paulo, Ática, 2006, p. 8.  
390 Cf. CENCI, Ana Righi; LIMA BEDIN, Gabriel; SANTI FISCHER, Ricardo, « 

Do liberalismo ao intervencionismo: o Estado protagonista da (des) regulação 

econômica », Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, 

Curitiba, 2011, p. 83. 
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expandiu a sua participação no setor público, convertendo-se no maior 

proprietário dessas empresas391.  

Mas se o liberalismo absenteísta trouxe consigo a idéia de 

deixar fluir livremente as forças do mercado e sem que houvesse uma 

maior preocupação do Estado em relação às garantias e direitos 

fundamentais do cidadão, o resultado da crise econômica de 1929 fez 

com que no Brasil o Poder Público assumisse uma nova postura, 

passando a interferir na ordem econômica para garantir a efetivação de 

políticas de caráter assistencial e dando seguimento às políticas de 

reformulação do Estado com apelo à Operação Pan-americana 

porquanto implicitamente havia a ideia de que a redução da miséria e 

o alcance do desenvolvimento dos países da América Latina 

dependeriam da cooperação internacional392.  

 
391 E partindo daí o governo se engajou diretamente na fixação de tarifas de 

eletricidade, promulgando o Código das Águas; estimulando o investimento 

interno e controlando a produção de determinados setores da economia. Visando 

alcançar as metas de industrialização, criou várias empresas, tal como a 

Companhia Siderúrgica Nacional (1940); a Companhia Vale Rio Doce (1942); a 

Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945); o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (1952); a PETROBRÁS (1953); 

USIMINAS (1956); a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste - 

SUDENE (1959); a TELEBRÁS (1973), SUDENE, as Centrais Furnas Elétricas 

(1957), o Banco Nacional de Habitação – BNH (1964), dentre outros. 
392 Há fortes indicativos de que foi na década de 1960 que teve inicio as barganhas 

para obter ajudas ao desenvolvimento e a própria ideologia da época assim 

incentivava, induzindo aos países subdesenvolvidos a germinarem tentativas a 

partir das periferias, quanto ao direito de crescer e se desenvolver. DUPAS, 

Gilberto, « 3º Mundo Periférico ou Emergente?», 2005, p. 25 apud VIEIRA 

CRUZ, Marta, « Brasil Nacional-desenvolvimentista (1946-1964) ». Disponível 

em 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/artigos_pdf/Marta_Vieira_Cruz_a

rtigo.pdf. Acesso em 25 de abril de 2019. Com base nessa proposta é que foram 

criadas a Associação Latino-Americana de Livre Comércio – ALALC (1960) e 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/artigos_pdf/Marta_Vieira_Cruz_artigo.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/artigos_pdf/Marta_Vieira_Cruz_artigo.pdf
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Mas passada um pouco mais de seis décadas o Brasil 

abandona a sua larga tradição de governo intervencionista393 e a crise 

financeira que atravessou durante a transição do regime militar para a 

democracia trouxe consigo um longo período de inflação (e até 

hiperinflação). Consequentemente, associado ao agravamento da 

dívida externa ocorreu também o aumento das desigualdades sociais, 

lançando-se o governo no Programa Nacional de Desestatização 

(1990).  A privatização tornou-se um dos componentes mais 

importantes das reformas econômicas iniciadas pelo Governo Collor e 

teve sua origem na política neoliberal do Consenso de Washington 

que defendia a expansão do livre-mercado e a não participação do 

Estado no setor produtivo394 e ao mesmo tempo se deu sequência à 

política de integração, quando foi criado o MERCOSUL.  

 
mais tarde substituída pela Associação Latino Americana de Desenvolvimento e 

Integração – ALADI (1980), lançando as bases jurídicas para a criação do 

Mercado Comum do Sul - MERCOSUL (1991). 
393 Se bem esse paradigma de Estado interventor - e do qual se tem como 

parâmetros as Constituições de 1934 e a redação primitiva da CF/1988 - tem 

recebido duras críticas em face da desproporcionalidade que existe entre os 

preceitos da norma fundamental e o atendimento das demandas da população. V. 

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu, « A evolução da ordem econômica no direito 

constitucional brasileiro e o papel das agências reguladoras ». Disponível em 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/evolucao-da-ordem-economica-no-

direito-constitucional-brasileiro-e-o-papel-das-agencias-reg. Acesos em 2 de 

agosto de 2015. Para isso é suficiente o que têm divulgado os meios de 

comunicação, onde se vê o sentimento de revolta da população com a corrupção 

e falta de governança que estão dominando o país e para isso basta ver os 

incidentes ocorridos em junho de 2014 e os protestos do dia 15 de março de 

2015, que reuniram quase dois milhões de pessoas por todo o país, num 

movimento que tomou corpo nas principais cidades brasileiras.  
394 O Programa Nacional de Desestatização - PND concentrou esforço na venda das 

estatais mais produtivas e vinculadas a setores estratégicos da economia e 

infraestrutura (setor petroquímico e siderúrgico), sendo no total incluídas 68 

empresas públicas, 38 delas privatizadas, dentre elas a Vale do Rio Doce, a 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/evolucao-da-ordem-economica-no-direito-constitucional-brasileiro-e-o-papel-das-agencias-reg
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/evolucao-da-ordem-economica-no-direito-constitucional-brasileiro-e-o-papel-das-agencias-reg
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E nesse cenário o pêndulo outra vez retoma a direção para 

privilegiar as liberdades econômicas, fazendo com que a livre 

iniciativa geradora de riqueza recupere o seu protagonismo, atribuindo 

ao Estado o papel de agente normatizador, que passa a regular a ordem 

econômica395 auxiliando a implementação de políticas e a realização 

dos direitos fundamentais396. Com a estabilização monetária 

conseguida através do plano real juntamente com a consolidação da 

democracia assistiu-se o avanço das privatizações e que levou a 

reforma dos fluxos de investimentos externos. Esse mercado 

liberalizado se volta também para o âmbito interno regional, 

 
Telebrás e Embratel, a Embraer, a Eletrobrás e vários bancos estaduais. Para 

BRESSER PEREIRA, a crise dos anos 80 teve sua origem no colapso do Estado 

Social que teve início no século XX, associado à intervenção do Estado na 

economia e nesse sentido seria necessário reduzir o seu tamanho através dos 

programas de privatização e terceirização e instituir programas de 

desregulamentação, transformando o Estado em agente promotor da capacidade 

de competição a nível internacional ao invés de ficar protegendo a economia 

nacional contra a competição internacional. Definitivamente o processo de 

globalização reduziu a autonomia das políticas econômicas e sociais no âmbito 

dos Estados nacionais. Cf. BRESSER PEREIRA, « A reforma do Estado nos 

anos 90: lógica e mecanismo de controle », Brasília, 1997, p. 10. 
395 O direito de concorrência mostra-se como um instrumento válido para limitar o 

poder econômico instituindo regras que visam garantir o funcionamento do 

mercado, estabelecendo as bases para que fosse assegurado o princípio da 

igualdade entre seus agentes. Estrategicamente, a orientação era que Estado 

deveria assegurar a liberdade dos agentes econômicos, protegendo a livre 

concorrência. Nesse sentido o artigo 174, da Constituição Federal, preconizando 

o exercício das funções fiscalizadora, incentivadora e planejadora e sendo que 

nessa ocasião foram instituídas as agências reguladoras de serviço público, a 

exemplo da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (1996); a Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL (1997); a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis – ANP (1997); a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA (1999), dentre inúmeras outras, sendo criadas 

também as Secretarias de Defesa Econômica – SDE e o Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica – CADE. 
396 Cf. JUSTEN FILHO, Marçal, « Curso de Direito Administrativo », São Paulo, 

Revista dos Tribunais, Saraiva, 2014, p. 563.  
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deflagrando, pela primeira vez a competição acirrada entre os Estados 

brasileiros onde através da outorga de benefícios e/ou renúncia de 

receitas, busca-se atrair o investimento. 

A regra, então, é que o Estado, não interfira na atividade 

econômica, podendo fazê-lo somente o estritamente necessário, no 

entanto a própria incidência do tributo, por si, não deixa de configurar 

uma forma de sua intervenção no campo da atividade econômica 

privada. Mas por suposto que seria ilusório imaginar que não obstante 

a sua capacidade de regulação pudesse o Poder Público desconsiderar 

a capacidade que tem para restringir ou favorecer determinados 

comportamentos, desenvolvendo políticas indutoras ambientais de 

forma a preservar o meio ambiente397, porquanto a partir dos 

instrumentos coativos é também possível se promover mudanças 

dentro das organizações já que a lógica tradicional do mercado 

também é do interesse da sociedade398.  

 
397 E nesse contexto cumpre relevar os incentivos tributários com o viés ambiental, 

através do selo verde instituído no âmbito do ICMS na legislação do Estado do 

Ceará, que para efeitos tributários diferencia os produtos resultantes da utilização 

do material reciclado, tornando o imposto menos oneroso e favorecendo as 

empresas que incrementam a logística reversa nos seus ciclos produtivos. Cf. 

LUCENA CAVALCANTE, Denise & CARNEIRO PACOBAHYBA, Fernanda 

Mara de Oliveira Macedo, « A efetivação da tributação ambiental n âmbito do 

ICMS: incentivos fiscais para a implementação de sistemas de logística reversa 

», Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, 2015, 

p. 172. Nesse sentido se considere a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS através da Lei nº 12.305/2010, elencando um conjunto de princípios, 

objetivos e instrumentos a serem seguidos na seara da gestão integrada dos 

resíduos sólidos. Sobre o tema consulte MOURA, Alexandrina Sobreira de, « 

Marco Regulatório do ICMS ecológico no Brasil », Revista de Administração 

Pública nº 49, Rio de Janeiro, EBAPE/FGV, 2015. 
398 Na União Europeia o meio ambiente tem merecido tratamento especial tendo-se      

revisto os meios de produção e consumo através das políticas fiscais, 
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O poder de regular é o poder de promover o bem público, 

estabelecendo regras que limitam as liberdades no sentido de garantir 

os interesses da coletividade, seja impedindo, restringindo ou 

favorecendo o exercício da atividade econômica através do tributo399 e 

naturalmente que com fundamento no princípio da isonomia (e não só 

da liberdade) o Estado também deve trabalhar a sua legislação de 

forma integrada, buscando harmonizar as normas tributárias com as 

normas reguladoras do direito econômico, mas sem esquecer que a 

figura fiscal e extrafiscal constituem dois fenômenos que se 

apresentam como duas facetas de uma mesma realidade400, tornando-

se praticamente impossível admitir a existência de um tributo com a 

 
estimulando as atividades alternativas que provoquem menor índice de 

contaminação, dispensando-se tratamento tributário diferenciado para atividades 

que façam uso de fontes alternativas de energia, tal como a eólica, a solar e/ou 

bicombustível. Cf. LASARTE LOPEZ, Rocío & DIAZ RAVN, Nicolás, « 

Algunas cuestiones sobre la fiscalidad de la producción de energía eléctrica 

mediante fuentes renovables », pp.  503-524. In: SERRANO ANTÓN, Fernando, 

“Tributación Ambiental y Haciendas Locales”, Madrid, Editorial Civitas, 2011.    
399 Cf. NOGUEIRA, Ruy Barbosa, « Curso de Direito Tributário », São Paulo, 

Saraiva, 1995, p. 181.  A liberdade de iniciativa que permite a todo agente, seja 

público ou privado, pessoa física ou jurídica exercer livremente as atividades 

econômicas; a livre concorrência, que com fundamento no princípio da 

isonomia, exige do Estado posturas que evitem o favorecimento e/ou facilidades 

para o exercício de atividades empresariais. Consulte também SCAF, Fernando 

Facury. « Efeitos da Coisa Julgada em Matéria Tributária e Livre Concorrência 

». In: ROCHA, Valdir de Oliveira, “Grandes Questões Atuais do Direito 

Tributário”, 9º volume, São Paulo, Dialética, 2005, p. 115. 
400 Cf. CASADO OLLERO, Gabriel, « Los fines no fiscales de los tributos » in VV. 

AA “ Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su reforma “,  

Madrid, Instituto de Estudios Fiscales,  1991, p. 103-104; ALBIÑANA GARCÍA 

QUINTANA, César, « Los impuestos de ordenamiento económico »,  Hacienda 

Pública Española, nº 71, 1981, p. 17-18; CHECA GONZÁLEZ, Clemente, « Los 

impuestos con fines no fiscales: notas sobre las causas que los justifican y sobre 

su admisibilidad constitucional », Revista Española de Derecho Financiero, nº 

40, 1983, pp. 505. 
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função exclusivamente extrafiscal porque um mínimo de fiscalidade 

haverá que ser observado.  

 As regras de concorrência têm por finalidade assegurar o 

regime de economia de mercado, partindo do pressuposto de que o seu 

funcionamento se encontra livre de distorções que possam afetar as 

disputas entre as empresas. O fato é que a livre concorrência traz 

consigo a ideia de que a competição entre os agentes econômicos se 

dará de forma justa e em condições de igualdade, no entanto apesar do 

que a competitividade seja inerente ao princípio da livre concorrência 

não podemos ignorar que nem toda forma de competição será licita, 

bastando mencionar, por exemplo, o processo de fabricação de um 

smartfone, onde nem todos os seus componentes sofrem 

necessariamente o mesmo impacto da tributação, porquanto alguns 

dos seus itens podem ser tributados num Estado e noutros isentos. 

O direito de concorrência configura-se como instrumento que 

deve servir para limitar o poder econômico e o controle de suas 

relações e por isso o Estado, seguindo critérios de eficiência, busca 

corrigir e controlar os fatores que desestabilizem o sistema, dele 

alijando práticas que possam restringir a atuação do agente econômico 

de forma não compatível com o seu direito de nele permanecer401. 

Assim, como forma de garantir a manutenção da ordem econômica e 

social e com fundamento na equidade o Estado institui um conjunto 

mínimo de regras e princípios que visam tutelar a livre concorrência, 

 
401 Cf. PEREIRA FARO, Mauricio & ROCHA, Sérgio André, « Neutralidade 

tributária para consolidar a concorrência », Revista Consultor Jurídico, 2012. 

Disponível em http://www.conjur.com.br/2012-ago-21/neutralidade-tributaria-

fator-fundamental. Acesso em 26 de abril de 2019. 
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traduzida por meio da igualdade de oportunidades entre os agentes 

para assegurar o correto funcionamento do mercado.  

As normas tributárias indutoras de comportamento devem 

buscar conviver harmoniosamente com a neutralidade da tributação e 

isso em principio já nos remete logo a ideia de imparcialidade, pela 

ausência de interesse imediato na questão ou mesmo impessoalidade, 

no sentido de se atuar pelo bem comum e evitando comportamentos 

que visem o favorecimento de alguém. Uma decisão neutra seria 

aquela que não subvertesse a distribuição do poder e das riquezas 

existentes na sociedade no que se refere à propriedade, à renda, o 

acesso às informações, à educação, a igualdade de oportunidades, no 

entanto essa distribuição nada têm de justa, sendo fruto da 

fatalidade402. O problema não está somente na neutralidade em si, mas 

em se identificar o ponto de referência daquilo que seja neutro. 

Em matéria tributária a neutralidade pode ser considerada sob 

dois aspectos: a primeira delas é que o imposto deve evitar mudança 

no comportamento dos agentes econômicos, de forma a manter o 

status próprio do movimento da economia403, melhor resumindo, as 

alterações no sistema tributário não devem provocar distorções no 

sistema relativo de preços, devendo-se evitar a menor interferência 

possível do Estado nas escolhas dos agentes econômicos404. Tributo 

 
402 Cf. BARROSO, Luís Roberto, « Interpretação e aplicação da Constituição », São 

Paulo, Saraiva, 2009, p. 288 
403 Cf. ELALI, André, « Incentivos fiscais, neutralidade da tributação e 

desenvolvimento econômico: a questão da redução das desigualdades regionais e 

sociais », in VV. AA. “Incentivos Fiscais: questões pontuais nas esferas federal, 

estadual e municipal”,  São Paulo, Editora MP, 2007,  p. 58. 
404 Sob o aspecto econômico, o livre mercado, onde os concorrentes competem 

dentro de um quadro tributário concorrencial não discriminatório e com o sentido 
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neutro é aquele que não exerce qualquer influência no processo 

econômico405, não obstante vale ressaltar que tal visão tem conteúdo 

puramente econômico, mais arraigado as ideias do liberalismo. O 

ideal mesmo é que ao conceito de neutralidade fossem agregados 

outros valores, tal como o da justiça fiscal e nessa perspectiva tem-se 

como válido o financiamento de políticas públicas de relevante 

interesse social ou ainda quando sejam para justificar a concretização 

dos direitos fundamentais.  

A literatura econômica tem sido quase unânime pela não 

interferência dos tributos nas escolhas dos agentes econômicos, no 

entanto no Brasil nesses últimos anos basta acompanhar os meios de 

comunicação e dar um passeio pelo entorno da região metropolitana e 

iremos observar que a tônica dos anúncios de outdoors são os 

incentivos fiscais concedidos às indústrias406. E mesmo de forma 

 
da equidade, porque sendo neutro o tributo as empresas não se veem afetadas 

pela tributação, umas favorecidas em detrimento de outras. V. FERRAZ JR, 

Tércio Sampaio, « Conduta discriminatória e cláusula de exclusividade dirigida 

», Revista do Instituto Brasileiro de Estudos das Relações de Concorrência e 

Consumo, vol. 4, 1997 p. 21-32. E por isso mesmo a Emenda Constitucional nº 

42/2003 introduziu alterações no artigo 146-A, dispondo que através de lei 

complementar devem ser instituídos critérios tributários especiais com o objetivo 

de prevenir desequilíbrios nas regras de concorrência. Com efeito, a lei deve 

fixar de modo claro e uniforme os parâmetros estabelecendo as condições e os 

limites que devem ser observados pelos entes tributantes.  
405 O conceito de neutralidade fiscal tem que refletir a ideia de que o tributo deve 

interferir o menos possível nas decisões dos agentes econômicos e desde que 

essa intervenção se contextualize, de forma positiva, com um satisfatório 

financiamento das políticas públicas, com a promoção de direitos fundamentais e 

com um sistema tributário dotado de eficiência econômica. Cf. CALIENDO, 

Paulo, « Direito Tributário e Análise Econômica do Direito: uma visão crítica », 

Rio de Janeiro, Elsevier, 2009, p. 102. 
406 No plano vertical, os incentivos são concedidos pela União federal, através de 

uma série de desonerações fiscais nas atividades de pesquisa, tal como acontece 

com o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e com o Imposto sobre 
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institucionalizada – e em muito boa hora podemos mencionar a “Lei 

do Bem” - institucionalizando importantes programas de apoio do 

governo ao progresso tecnológico, à proteção do meio ambiente, a 

qualidade dos veículos e autopeças através dos incentivos fiscais 

contemplando as atividades de P, D&I407.  

Em princípio, é bem verdade que o governo deva evitar fazer 

uso do tributo para influenciar a atividade econômica, no entanto 

 
Produtos Industrializados; no âmbito dos Estados, os incentivos se operam 

através do diferimento de ICMS e que visam atrair as indústrias. A propósito, o 

Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI, no Estado do Ceará, contemplando 

com a redução de até 99% as atividades de empresas inseridas no Programa de 

Atração de Empreendimentos Estratégicos – PROADE e no Programa de 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Geradora de Energia - Eólica – 

PROEÓLICA. Já nos Municípios, a maioria dos benefícios se dá em torno do 

Imposto sobre Prestação de Serviços - ISS, com a redução de alíquota do 

imposto para atrair empresas prestadoras de serviço e que tem ensejado muitas 

fraudes, como bem expõe o trabalho de HARADA, Kiyoshi « ISS e guerra fiscal 

», Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, nº 110, 2013.  Disponível em 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_linq+revista_artigos_leituraEt 

artigo_id=12915> . Acesso em agosto de 2015. 
407 A Lei nº 11.196/2005, a chamada ”Lei do Bem” faz parte de uma estratégia do 

governo que visa estimular as atividades de pesquisa e desenvolvimento para 

isso instituindo regimes especiais de tributação para empresas privadas que 

atuem na inovação tecnológica. Nesse sentido o Programa Inovar-Auto, no setor 

automotivo, atuando em conjunto com outras políticas de sustentação ambiental, 

tal como o Programa de Sustentabilidade Ambiental e o Plano Brasil Maior. V. 

MOREIRA, Rafael Henrique Rodrigues, « Indicadores de Pesquisa, 

Desenvolvimento e inovação (P, D&I) em software e Serviços de TI: o caso da 

Lei do Bem (nº 11.196/2005) », Universidade de Brasília, 2015. E nesse aspecto 

no direito tributário o princípio da neutralidade assume a idéia de finalidade, 

especialmente através dos regimes tributários diferenciados aplicados aos gastos 

realizados com atividades cientificas ou de inovação tecnológica  (mas no 

domínio econômico) e com alcance sobre pessoas físicas ou jurídicas 

diretamente envolvidas no processo de fabricação de materiais ou produtos para 

novos sistemas de produção. V. NIETO MONTERO, Juan José, « Régimen fiscal 

de la creación e inversión en nuevas tecnologías », in « Derecho Tributario e 

informática », Coord. por GARCIA-NOVOA, César & GOMEZ-REINO 

CARNOTA, Enrique, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pp. 118-119.  
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dependendo do contexto haverá situações em que será obrigado a 

intervir, sendo legitima a sua atuação sempre que a intenção for 

superar problemas pontuais na economia, além de outros aspectos 

relacionados aos interesses da coletividade a exemplo a política de 

sustentabilidade em favor do meio ambiente conforme já mencionado 

anteriormente. E não precisa ir muito longe, basta sejam 

contemporizados os acontecimentos recentes relacionados à crise 

global da economia, quando o governo geralmente adota medidas que 

afetam essa neutralidade e particularmente é isso o que acontece com 

os produtos da chamada linha branca (fogões, geladeiras e 

eletrodomésticos), porque o governo para estimular o consumo, reduz 

as alíquotas dos impostos para tornar o preço dos produtos mais 

acessível ao consumidor e claro que a sua intenção é manter de pé a 

indústria e também o emprego das pessoas. Mas por outro lado, se 

pretende inibir o consumo, tributa pesadamente outros produtos e 

serviços, tal como acontece com o setor de bebidas onde o chope e o 

refrigerante, por exemplo, alcançam, respectivamente, os patamares de 

55,6% e 46,37%.  

Sob a perspectiva de neutralidade na tributação, têm-se 

igualmente como válidas posturas do Estado sempre que concretizadas 

no sentido de preservar o equilíbrio nas regras de concorrência. No 

entanto é possível que a desigualdade se faça presente por força de 

outras circunstâncias, tal como ocorre no caso de um agente 

econômico que consegue obstar judicialmente a incidência do tributo 

e nessa hipótese passa a desfrutar de uma vantagem em relação aos 

seus concorrentes. Desse modo fica afetado o princípio da 

neutralidade e ao Estado compete adotar as medidas visando à 

retomada das condições do equilíbrio, ajuizando o recurso pertinente 
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junto às instâncias superiores e, independentemente de seu 

posicionamento, seja pela procedência ou improcedência, seguramente 

estará contribuindo através dos precedentes e da jurisprudência para a 

harmonização das regras cujo fim maior será assegurar o equilíbrio do 

mercado408. 

No caso do ICMS o que se tem observado é cada uma das 

unidades federadas legislando em causa própria e a falta de 

harmonização dos critérios e alíquotas do imposto vem afetando as 

regras de equidade entre as empresas, complementando a guerra fiscal 

o ciclo dessas distorções. Ora, se entendermos que a própria dimensão 

econômica e o desenvolvimento de cada região interferem por si só 

nas regras de competitividade, torna-se então difícil nesse cenário não 

admitir que a ausência de coordenação possa repercutir em desfavor 

das regiões menos desenvolvidas, porque como cada uma delas pode 

editar as suas próprias normas, a falta de conexão termina por 

prejudicar os interesses da Federação. 

Esse parece ser um dos maiores problemas que existem no 

âmbito da federação brasileira, pois os Estados menos desenvolvidos 

fazem dos incentivos o instrumento que irá influenciar a decisão sobre 

a alocação do investimento e nessa circunstância, com tais benefícios 

não se tem mesmo como cogitar na tão almejada neutralidade409, 

 
408 Antes da Emenda Constitucional nº 42/2003 a neutralidade consistia no dever 

negativo que tinha o Estado de não interferir, através do tributo, nas regras de 

concorrência. Com as alterações constitucionais (e mais precisamente as 

inovações do art. 146-A, da CF/88), ao Estado também foi atribuído o dever 

positivo para atuar, prevenindo ou restaurando as condições de igualdade nas 

regras de concorrência, podendo fazê-lo também através da tributação.  
409 E desde a perspectiva de integração, seja na união econômica ou mesmo em 

federações, a necessidade de se equiparar progressivamente as infraestruturas e 



CAPÍTULO III.  Na busca de um ICMS como modelo de referência: limitações e dificuldades à harmonização dos IVAS no Brasil 

359 

lembrando ainda que a ideia de neutralidade encontra-se relacionada 

ao peso do tributo no sentido de que esse não se faça maior para uns 

do que em relação a outros concorrentes410 porque o ônus da carga 

tributária deve ser repartido de forma justa entre todos os agentes 

econômicos.  

O Imposto sobre o Valor Agregado – IVA aplicado na União 

Europeia é um imposto que incide sobre o consumo, cuja base está 

constituída em função do preço de venda realizada. Contempla todas 

as etapas do processo de produção e distribuição e grava apenas o 

valor que lhe é acrescentado e independentemente do número de 

transações. O IVA, na sua essência, pode ser considerado como um 

imposto neutro, circunstância que coloca as empresas em condições de 

igualdade, já que dispõe de um mecanismo que permite operar a 

sistemática dos débitos e créditos, tornando possível deduzir todo o 

imposto pago na compra de insumos e com raras exceções, admite a 

compensação dos bens de capital411.  

 
os sistemas impositivos conferindo-lhe maior racionalidade e redução da carga 

tributária. Cf. JUAN CASADEVALL, Jordi de «El principio de no 

discriminación fiscal como instrumento de armonización negativa », Navarra, 

Editorial Aranzadi, 2010, p. 28-29. Mas esse cenário de igualdade nas condições 

de concorrência não pode prescindir de uma política de coordenação, onde com 

bases nos mecanismos da cooperação se busca reduzir as diferenças de 

tratamento que existem nos sistemas tributários. 
410 Nesse aspecto o princípio da capacidade contributiva, cujo postulado visa a 

imposição de limites à criatividade dos agentes econômicos. Se com igual 

capacidade contributiva pudesse o contribuinte fazer uso para manipular formas 

jurídicas, recorrendo a subterfúgios para se furtar ao pagamento do imposto.  

Nesse caso estaria comprometendo o princípio da igualdade. V. GRECO, Marco 

Aurélio, « Planejamento tributário ». São Paulo, Dialética, 2008. p. 281.  
411 Afora esse aspecto, na prática existem vários modelos de IVA, em que podem 

ser consideradas distintas as bases impositivas ou até mesmo podem variar o 
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Em se tratando do ICMS, é interessante ponderar essa 

questão da neutralidade e, sobretudo, em face dos princípios 

informadores que regem o imposto, assentados na regra da não-

cumulatividade, onde o imposto devido em cada operação deve ser 

compensado com o montante cobrado nas operações anteriores pelo 

mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal412. No entanto, 

sabemos que para quase todas as operações de ICMS aplica-se, 

atualmente, o instituto da substituição tributária para frente e isso 

implica num futuro processo de harmonização tributária mudanças 

tanto quanto ao momento em que o imposto deva ser recolhido quanto 

ao valor (montante) da operação, substituindo-se uma base que para 

alguns é conhecida por outra desconhecida, porém presumida. A 

sistemática adotada pela grande maioria dos Estados brasileiros 

alcança o montante de toda a operação, porque substitui a pluralidade 

dos valores da cadeia (ou seja, o valor concreto de cada operação 

realizada) por um valor fixado numa pauta que na verdade oferece 

apenas uma prévia dimensão do valor futuro da operação.  

Pode ser que em função do valor real alcançado na etapa final 

(quando o produto chega ao consumidor final) o preço da unidade 

chegue a ser menor, mas pode ser também que o valor seja maior do 

que a média presumida. O problema é que a sistemática da 

substituição tributária não oferece qualquer hipótese de restituição 

 
nome do imposto, por exemplo, em alguns considerados como o imposto sobre 

bens e serviços, noutros um imposto geral sobre vendas.  
412 A regra constitucional é no sentido de que haja a compensação. A propósito, ver 

o artigo 155, inciso I, § 2º, da CF/88. O Regime de Compensação está previsto 

na Lei Complementar 87/96, dos artigos 20 a 26. 
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e/ou complementação das diferenças do imposto413 e apesar do que 

esse mecanismo garanta a efetividade da arrecadação, porém na 

maioria das vezes afronta o princípio da neutralidade fiscal, porque a 

base de cálculo do imposto (fictício) nem sempre, necessariamente, 

corresponde ao valor de venda do produto. E, consequentemente, a 

tributação não irá corresponder à riqueza efetivamente realizada pelo 

agente econômico414.   

No que tange as operações interestatais, cumpre observar a 

existência de outras dificuldades no livre comércio decorrentes do 

sistema híbrido, porque se nos Estados federados do Brasil se opera o 

compartilhamento de receitas do ICMS, onde parte da tributação 

ocorre na origem e no destino das mercadorias, no processo de 

 
413 O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 18.51/AL já se manifestou 

sobre a constitucionalidade da substituição tributária em sede de controle de 

constitucionalidade, tanto no aspecto da cobrança antecipada do tributo antes da 

ocorrência do fato gerador, quanto na questão de se poder exigir o tributo com 

base de cálculo no valor presumido de uma venda futura sem que se tenha que 

devolver ou complementar as eventuais diferenças entre o valor presumido e o 

real.  
414 Conforme aponta ÁVILA, uma pauta fiscal deve refletir necessariamente o valor 

real médio de venda das mercadorias sob pena de violação ao princípio da 

neutralidade da concorrência. Caso haja discrepância entre o valor da pauta e a 

média do valor efetivo de venda, isso pode dar lugar às distorções no mercado, 

provocada pela indução dos preços da mercadoria para cima. Os agentes 

econômicos que venderem por preços superiores serão duplamente beneficiados, 

uma vez que pagarão o mesmo imposto dos que venderem o produto por um 

preço inferior, os quais terão, consequentemente, menor lucro. Em tais casos o 

tributo figuraria como elemento definidor de conduta do agente econômico e 

estaria impactando no preço, afrontando o princípio da neutralidade fiscal. In 

ÁVILA, Humberto, « Parecer. ICMS. Substituição tributária no Estado de São 

Paulo. Base de Cálculo. Pauta fiscal. Preço máximo ao Consumidor. Diferença 

constante entre o preço usualmente praticado e o preço constante da pauta ou 

preço máximo ao Consumidor sugerido pelo fabricante. Exame de 

Constitucionalidade », Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 123, São 

Paulo, 2009, p. 122-134. 
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integração econômica em face da existência de sistemas tributários 

distintos os ajustes de fronteira far-se-ão mais do que necessários415. 

Tal cenário se vê agravado pelo fato de que no Brasil, como cada um 

dos Estados fixa alíquotas – grande parte delas diferenciadas para 

mercadoria e/ou serviço – isso significa que a variável fiscal interfere 

na economia dos demais Estados o que, sob a ótica da neutralidade, é 

de todo inadmissível.  

Se nos limites internos da Federação não houver uma 

coordenação e/ou harmonização das políticas tributárias a tendência é 

que aqueles Estados membros tipicamente exportadores se apropriem 

do maior volume de receitas derivadas das operações com os Estados 

eminentemente importadores, isso porque no fluxo comercial, o 

volume das exportações tende a ser proporcional ao aumento do 

volume de receitas tributárias416. Isso implica – pelo menos 

 
415 No âmbito do federalismo fiscal, isso significa que a ausência de coordenação da 

política fiscal (tributária e de gastos) nas estruturas multijurisdicionais de 

governo, poderá acarretar problemas de dupla imposição tributaria. Daí porque 

no final da década de sessenta, no marco internacional da economia – e na 

construção do bloco europeu - o grande interesse dos Estados em coordenar 

bilateralmente essas políticas. V. ALONSO GONZÁLEZ, Luís Manuel; 

CORONA RAMÓN, Juan Francisco y VALERA TABUENA, Francisco, « La 

armonización fiscal en la Unión Europea », Editorial CEDECS,  Barcelona, 

1997, p. 17. 
416 É bastante comum que diversos Estados antes de ingressarem num projeto de 

construção de um bloco econômico possuam sistemas tributários totalmente 

distintos e admiti-los num processo de integração sem que haja harmonização de 

seu sistema com o dos demais poderá ocasionar um verdadeiro conflito, já que os 

Estados com maiores alíquotas e/ou com um peso da carga tributária terão suas 

exportações prejudicadas. V. GASSEN, Valcir, « Tributação na origem e 

destino: tributos sobre o consumo e processos de integração econômica », 

Saraiva, São Paulo, 2013, p. 151. No mesmo sentido consulte também BASTO, 

José Guilherme Xavier de, « A tributação do consumo e a sua coordenação 

internacional: lições sobre harmonização fiscal na Comunidade Econômica 
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teoricamente – que em termos de bem-estar os Estados tipicamente 

importadores e/ou aqueles que possuírem uma menor carga estarão 

revertendo recursos de seus contribuintes em benefício dos cidadãos 

residentes no outro Estado, o que parece um contrassenso.   

III.5.1. Transferências constitucionais e os critérios para partilha 

de recursos 

A melhoria nas condições de vida e de bem-estar do cidadão 

tem sido frequentemente objeto de discussão no âmbito político e 

acadêmico, convertendo-se num dos mais importantes temas nos foros 

internacionais onde se parte da perspectiva de que o desenvolvimento 

humano traduzido pela opção de qualidade de vida, educação, trabalho 

decente, lazer, dentre outros, tudo isso seria possível alcançar através 

da erradicação da pobreza, do pleno emprego, da integração social e 

naturalmente que a criação desse entorno depende fundamentalmente 

de políticas voltadas para promoção da coesão social, crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável. 

Na América Latina no final da década de 80, o ambiente de 

globalização ditando o rompimento das tradicionais fronteiras do 

Estado-Nacional e com ele o processo de desintegração, implicando 

na perda de status no âmbito das relações internacionais, quando os 

governos se viram fragilizados sob o aspecto político-institucional. Os 

processos de integração surgem como resultado desse confronto, 

conjugando a força dos governos nacionais e com fundamento no 

equilíbrio visivelmente econômico porque nas relações com outros 

 
Europeia », Centro de Estudos Fiscais, Ministério das finanças, Lisboa, 1991, p. 

81. 
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mercados o poder de barganha passa a depender fundamentalmente da 

construção desses novos espaços417.  

Mas se a integração econômica e a busca por novos mercados 

surgiram como uma necessidade imposta aos governos que através 

dela pretendem impulsionar as suas economias, a harmonização das 

normas jurídicas surgiu como uma prática que também vem se 

consolidando no mundo dos negócios, projetando basicamente quase 

todas as demandas no sentido de universalização e uniformização418 e 

até mesmo os maiores desafios, a tendência é a juridicização, sendo 

encarados junto às instâncias com maior poder de decisão. As 

políticas de desenvolvimento pedem passagem, requerendo esforço de 

coordenação, as normas jogando entre si para dinamizar a federação, 

enfim, busca-se o ponto de equilíbrio para minimizar as distorções419.   

A Federação brasileira, desde a sua origem, adotou o regime 

de separação das receitas tributárias, estabelecendo os impostos que se 

inserem na competência exclusiva da União Federal, dos Estados e 

 
417 ZEBRAL FILHO, Silvério Baeta & MARIZ, Wanderley, « A Nova Dinâmica do 

Desenvolvimento Regional no Brasil », Fundação Getúlio Vargas, Rio de 

Janeiro, 1998. 
418 Como exemplo, podemos citar o processo de integração econômica da União 

Europeia, que buscou tornar mais homogêneos distintos aspectos da vida social, 

política e jurídica dos cidadãos dentro do bloco, instituindo o direito 

comunitário, que passou a coexistir com o sistema jurídico dos Estados-

membros.    
419 Através de ações que possam contribuir no sentido de cooperativismo, assentado 

nos laços de solidariedade, do senso do bem-comum e que, paralelamente, possa 

favorecer a construção de modelos participativos. Cf. BACHUR, João Paulo « 

Federalismo fiscal, atribuições fiscais constitucionais e equalização regional: 

EUA, Alemanha e Brasil em perspectiva comparada », Revista do Serviço 

Público, nº. 56, Brasília, 2005, p. 397. 
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dos Municípios, sendo que de todos eles apenas cinco420 representam 

mais de 70% do total da arrecadação e quatro deles se encontram na 

competência da União Federal e o outro deles, o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS, na 

competência dos Estados e do Distrito Federal421. No plano horizontal 

a arrecadação dos impostos é extremamente desigual entre os 

governos subnacionais e até mesmo considerando um Estado, de 

forma isolada, também serão substancialmente representativas as 

disparidades de receita dentro dos seus Municípios422.   

Desde a Constituição de 1946 que as desigualdades na 

capacidade de arrecadação dos entes federados tem sido objeto de 

compensação através do sistema de transferências constitucionais. A 

Carta de 1988 estabelece que os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios devem participar diretamente do produto da arrecadação 

 
420 E nessa sequência, as Contribuições para a Previdência Social, o Imposto de 

Renda, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e o 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no âmbito de competência da 

União federal. A exploração das bases tributárias pelo Governo Federal 

encontrou nas contribuições sociais a maior de suas fontes, que hoje respondem 

por aproximadamente 60% do total dos tributos arrecadados, no entanto nos 

últimos anos a expansão desse tipo de contribuição trouxe muitos danos para a 

qualidade do sistema tributário, porquanto introduziram a cumulatividade, aonde 

os produtores vão acumulando créditos que não são facilmente restituídos.  Cf. 

AFONSO, José Roberto, « Fisco e equidade no Brasil », 2010, p. 14.  
421 O ICMS constitui a principal fonte de financiamento dos vinte e sete estados 

brasileiros e do Distrito Federal, sendo o tributo que mais recursos arrecadam em 

todo o país e ¼ do seu valor compõe o Fundo de Participação dos Municípios - 

FPM. Apesar da prerrogativa constitucional conferida aos Municípios para que 

esses possam instituir e exigir os seus próprios tributos, os recursos financeiros 

decorrentes dessa competência não tem sido suficientes para garantir a sua 

autonomia financeira, por isso a grande maioria deles depende dos recursos 

oriundos da repartição de receitas do FPM.  
422 Cf. ARRETCHE, Marta, « Federalismo e Políticas Sociais no Brasil: problemas 

de coordenação e autonomia », Revista São Paulo em Perspectiva, vol. 18, 2004.  
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de impostos na competência impositiva da União, sendo que o Fundo 

de Participação dos Estados e Municípios tem como fonte de receita a 

soma de 44% da receita proveniente dos maiores impostos federais423. 

Já em relação ao ICMS, do total das receitas arrecadadas pelos 

Estados, 25% devem ser transferidos aos seus respectivos Municípios. 

E do volume total transferido, ¾ deve ser destinado ao Município 

onde se originou a arrecadação e ¼ de acordo com a legislação de 

cada Estado. 

Os critérios distributivos não tem sido suficientes para 

operacionalizar a dinâmica da federação, promovendo a equalização 

regional e a elevação de muitos distritos a condição de entes federados 

facilitou a multiplicação de instâncias que mesmo sem capacidade 

socioeconômica, passaram a ser beneficiadas pelo Fundo de 

Participação dos Municípios – FPM. Por sua vez, as transferências do 

ICMS não têm possibilitado a redistribuição regional de recursos 

fiscais e o que se tem observado é que Municípios com menor 

 
423 Interessante que na reforma de 1965 o percentual dos fundos de participação 

correspondia a 5% e com a Constituição de 1988 passou a corresponder a 21,5% 

para Estados e 22,5% para os Municípios. A Lei Complementar nº 63/90 dispõe 

que do produto da arrecadação do ICMS 25% será destinado aos Municípios, 

mediante crédito em conta individual. Cf. art. 4º e 5º da Lei Complementar 

nº63/90. A CF/88 determina a retenção dos valores pelos próprios beneficiados 

(inciso I, art. 157 e inciso I, do art. 158) da receita partilhada. A lei prevê que o 

produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título 

por eles, suas autarquias e fundações, já possa por eles ser retido. Isso equivale a 

dizer que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ao realizarem 

pagamentos aos seus servidores podem efetivar a retenção do Imposto de Renda, 

assumindo a condição de substitutos tributários posto que se tornam titulares da 

arrecadação de um  imposto que é da competência privativa da União federal (cf. 

c/ artigo 153, III, CF/88). Dessa forma, a receita tributária é repartida sem que 

haja o efetivo repasse financeiro dos recursos pelo tesouro nacional. 
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população tendem a receber maiores transferências per capita do 

ICMS sendo beneficiados os locais mais dinâmicos da economia, onde 

ocorra uma maior produção e consumo de bens tributados por esse 

imposto424.  

 No FPM, independentemente do aumento das bases 

tributárias os repasses são efetivados e ao invés de proporcionar um 

equilíbrio, introduzem um ciclo vicioso porque asseguram receita, 

impactando no volume das transferências para os demais entes e 

conforme colocado anteriormente, considerando que muitos não 

dispõem de capacidade financeira, passa a ter inicio no plano vertical, 

uma competição predatória pela transferência de mais recursos425. Se 

 
424 Se um dos maiores méritos das transferências devolutivas é permitir ganhos de 

eficiência na arrecadação, concentrando transferências em municípios mais 

desenvolvidos e que disponha de um sistema tributário mais eficiente, isso não 

significa necessariamente que esse sistema não gere distorções no seu efeito 

redistributivo. Considerando que os repasses do ICMS são fortemente 

determinados em função da atividade econômica local, os Municípios que 

sediam grandes empreendimentos é quem são beneficiários das transferências, o 

que implica admitir que as mesmas não estariam viabilizando o seu papel no que 

diz respeito a redistribuição regional. Se o ICMS fosse cobrado no destino, isso 

diminuiria esse viés em favor de Municípios que concentrem atividades 

industriais e comerciais, porque o consumo de bens e serviços é mais disperso no 

território nacional. Cf. MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, 

Fernando Blanco, « Transferências Intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e 

proposta de reforma », Texto para discussão nº 40, Senado Federal, Brasília, 

2008, p 49. 
425 Considerando que as transferências constitucionais lhe são asseguradas, isso 

reflete no menor esforço para a exploração de outras bases tributárias. Nessa 

perspectiva, vale também ressaltar o poder que têm os governos da federação sob 

as bases eleitorais municipais dos deputados, atuando nas bancadas do 

Congresso Nacional para defender os seus interesses. Em função disso, passam a 

atuar de forma essencialmente predatória em relação ao governo federal, 

abrindo-se margem para manobra na troca e distribuição de cargos públicos, ou 

mesmo em face do poder de neutralizar a atuação dos órgãos de fiscalização e 

controle nas atividades que são próprias no acompanhamento dos gastos públicos 
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bem isso acontece também no plano horizontal, já que na busca de 

investimentos privados os entes federados abrem mão de suas receitas, 

através da guerra fiscal.  

No plano vertical o atual sistema de transferências permite 

que quase todos os Municípios se apropriem de relativos ganhos e 

estudos realizados por SANTOS & SANTOS identificaram que 

quanto menor a parcela da população nos Municípios, maiores são os 

ganhos de receita originados das transferências constitucionais em 

razão da receita média per capita426, critério que favorece um cenário 

de extrema desigualdade entre as regiões. Esse quadro se vê 

igualmente reforçado pela própria autonomia dos Estados e 

Municípios, pois na linha de pensamento de ARRETCHE427, torna-se 

praticamente impossível estabelecer que competências serão 

 
do Poder Executivo Estadual. Sobre o tema consulte ABRUCIO, Luiz Fernando, 

« Os barões da federação », Lua Nova, nº 33, 1994, p. 175. Registre-se que os 

governos estaduais é quem determinam o processo de escolha dos Conselheiros 

dos Tribunais de Contas dos Estados e do Procurador Geral do Ministério 

Público com base na lista tríplice elaborada pela corporação. 
426 O estudo aponta que municípios que possuem atividade econômica pouca 

expressiva são os maiores beneficiários nos repasses do fundo de participação do 

FPM, sendo inversa essa relação quando se trata de Municípios maiores e 

economicamente mais bem estruturados. Daí porque os municípios de menor 

porte foram alcunhados de “mini paraísos fiscais”. V. SANTOS, Karla Gabriele 

Bahia & SANTOS, Carlos Eduardo Ribeiro, « Dependência Municipal das 

Transferências do Fundo de Participação dos Municípios: uma análise para os 

municípios do Sul da Bahia entre 2008 a 2012 » Universidade Estadual de Santa 

Cruz, Salvador, 2014. 
427 No Brasil o sistema de repartição de receitas é estritamente legal, ARRETCHE, 

Marta, « Federalismo e Políticas Sociais no Brasil: problemas de coordenação e 

autonomia », Revista São Paulo em Perspectiva, vol. 18, 2004, p. 19. 
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exclusivas, deixando totalmente nas mãos dos eleitores o poder de 

decisão no que toca à elevação dos gastos sociais428.  

E com base nesse critério de repartição de receitas, Estados e 

Municípios com elevada capacidade fiscal (e com melhor nível de 

desenvolvimento econômico) perdem parte de sua receita para entes 

federados cuja população seja menor, que se veem mais beneficiados 

pelas transferências constitucionais e essa deve ser uma das 

preocupações no processo de reforma, onde os mecanismos de partilha 

devem ser melhor adaptados para equalizar a capacidade de gasto dos 

distintos níveis de governo429. Essas circunstâncias produzem um 

duplo efeito: de um lado induz a elevação da carga tributária para 

compensar gastos sociais (aumentando a pressão sobre as unidades 

federadas transferidoras de recursos) e por outro induz a inércia por 

parte dos beneficiários das transferências constitucionais (diminuindo 

o esforço daqueles que recebem mais recursos). 

 
428 Em princípio esse deve ser um aspecto a considerar, no entanto em face dos 

modelos participativos de gestão como o governo e sociedade estão sempre 

interagindo, então a tendência é que as resoluções se ancorem no sentido de se 

atender a maioria dos interesses da coletividade. Daí porque deve atentar para 

que os serviços públicos sejam oferecidos dentro dos padrões mínimos de 

segurança e imprimir maior transparência ao processo de gastos dos recursos, 

resgatando a confiabilidade no sistema.  PUTNAM, Robert, « Comunidade e 

Democracia: a experiência da Itália Moderna», Rio de Janeiro, FGV, 2002, p. 

177  
429 Por isso, tanto a reforma tributária como a reforma do sistema de partilha de 

recursos, não podem ser vistas isoladamente porque ambas estão interligadas e 

produzem reflexos uma na outra. O ideal é que os possíveis desequilíbrios 

produzidos por um deles possa ser atenuado pelo outro e naturalmente que deve 

observado um período de transição para amenizar o quadro de incerteza 

provocado pela reforma. BARATTO, Gedalva & SOARES LOBATO, José 

Roberto, « Cenário de Reforma Tributário com Tributação Dual sobre o 

Consumo », Cadernos Fórum Fiscal, nº 5, 2007, pág. 32-33.  
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Apesar do crescimento econômico e da redução da pobreza, 

percebe-se que a desigualdade na redistribuição de renda no Estado 

brasileiro continua persistindo e muito embora as elites políticas e 

econômicas tenham introduzido importantes reformas no sistema 

tributário, no entanto o volume de arrecadação dos impostos e o 

modelo de redistribuição de recursos tem tido um efeito muito 

limitado para equalizar as diferenças interestaduais e intermunicipais 

na capacidade de gasto. Um relatório do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID aponta que a pouca eficiência do sistema 

tributário não tem contribuído para a desconcentração das riquezas e 

evitar as discriminações e o caráter extremamente regressivo dos 

impostos, na verdade mais tem servido para reforçar as injustiças do 

sistema430.  

Se Carta de 1988 tem como um dos fundamentos promover o 

equilíbrio entre as suas regiões mediante o desenvolvimento de ações 

coordenadas entre os entes federados431, só que essa prática 

 
430 Um relatório elaborado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

aponta que as políticas fiscais devem ser acompanhadas de uma gestão tributária 

que facilite o cumprimento das obrigações fiscais do contribuinte, co9nferindo 

maior simplicidade ao sistema. O relatório também acena para outras questões 

que interferem diretamente no grau de eficiência, a saber, o nível de cooperação 

que deve existir entre as diferentes esferas de governo no sentido de se combater 

a evasão e a sonegação de receitas e que deve ser realizado mediante a 

coordenação de políticas desenvolvidas tanto no nível regional quanto sub-

regional. Cf. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, « Recaudar no 

basta: los impuestos como instrumento de desarrollo ». Disponível em 

http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/dia-desarrollo-en-las-americas-

publicacion-dia-3185. Acesso 26 de abril de 2019. 
431 Entre os direitos fundamentais da CF/88, a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, ex vi do artigo 3º, inciso I e III. Na prática e seguindo a própria 

lógica do federalismo, isso seria possível pelo direcionamento de ações 

coordenadas e que tenham por fim alcançar o equilíbrio e o desenvolvimento. 

Nesse propósito, o artigo 23 da CF/88 estabelecendo no seu parágrafo único, que 

http://www.iadb.org/es/investigacion


CAPÍTULO III.  Na busca de um ICMS como modelo de referência: limitações e dificuldades à harmonização dos IVAS no Brasil 

371 

permanece institucionalmente indefinida e conforme pondera 

BERCOVICI, parte desses problemas podem igualmente ser 

atribuídos pela ausência de construção de espaços normativos e 

institucionais. Como não existem normas regulamentadoras, 

delimitando o conteúdo das relações isso produz outros efeitos, como 

a sobreposição de ações (algumas delas passam a ser realizadas por 

mais de uma das esferas governamentais) e noutras situações por 

nenhuma delas432.   

Apesar do grande esforço do constituinte originário em 

descentralizar as receitas no país, fortalecendo a autonomia financeira 

dos entes federados, os dados da arrecadação e os coeficientes de 

participação dos mesmos no bolo tributário nacional apontam para um 

aumento substancial de recursos e poderes concentrados nas mãos da 

União federal, originados de impostos não compartilhados com os 

entes federados433, dentre eles as contribuições sociais incidentes 

 
através de lei complementar deverão ser fixadas normas para a cooperação entre 

a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  
432 COSTA, Valeriano, « Federalismo ». In: Sistema político brasileiro: uma 

introdução. Org. por AVELAR, Lúcia & CINTRA, Antônio Octávio. Rio de 

Janeiro: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung e São Paulo, Fundação Unesp, 

2004, p. 178. Sobre o tema ver também BERCOVICI, Gilberto, « Dilemas do 

Estado Federal Brasileiro », Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 56. 
433 A onda do desenvolvimentismo experimentado pelo país na década de 70 mais 

tarde deixou sequelas, onde o Estado vivenciou uma severa crise financeira cujos 

sinais mais evidentes podem ser corroborados pelo aumento da dívida externa e 

uma enorme inflação. Foi nesse cenário que o Governo Federal na década de 90 

se viu obrigado a recompor a sua arrecadação, lançando mão das contribuições 

sociais cujas receitas não precisam ser compartilhadas com os Estados e 

Municípios. Muito embora a União Federal concentre receitas tributárias, é 

possível num segundo momento reparti-las com os demais entes, suprindo as 

deficiências dos entes federado, mas no geral como vincula o uso dos recursos, 

há quem entenda que isso constitui um cerceamento da autonomia financeiro-

administrativa dos entes federados.   
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sobre o faturamento e/ou lucro das empresas, o que acaba 

comprometendo o pacto federativo e por isso mesmo se defende a 

ideia é de que a reforma fiscal deve preceder a reforma tributária434.  

No plano vertical, um fato que serve para ilustrar muito bem 

essa questão são as medidas anunciadas pelo governo, quando nos 

momentos de crise internacional anuncia pacotes de redução dos 

impostos que compõem os fundos de participação e isso não deixa de 

representar uma dor de cabeça para governadores e prefeitos, seja 

porque no âmbito federal (no caso do IPI), ou no âmbito estadual (no 

caso do ICMS) ocorrem isenções ou prorrogação de prazos para o 

recolhimento desses impostos, porque essas decisões elas sempre 

refletem no caixa dos entes, dificultando o fechamento de suas contas 

e, consequentemente, descumprindo a lei de responsabilidade fiscal435. 

 
434 Através das contribuições sociais (PIS/COFINS) o governo federal inverteu o 

sentido da Constituição no sentido de descentralizar os recursos e fortalecer os 

entes federados, tornando menor a relação de dependência dos entes federados. 

No entanto, a União federal passou a explorar impostos não compartilhados com 

os Estados e Municípios, como é o caso das contribuições especiais ou 

parafiscais – exceto a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – 

CIDE, passando novamente a concentrar receitas e enfraquecendo a ideia do 

pacto federativo. Por isso mesmo é que muitos entendem que a reforma fiscal 

deve preceder a reforma tributária. Com efeito, se antes da Constituição Federal 

de 1988, o governo federal concentrava 80% da arrecadação de impostos não 

compartilhados com Estados e Municípios, hoje essa margem alcança 

percentuais aproximados, beirando a 60%.  
435 As frequentes desonerações tributárias têm duplo efeito, porque repercutem não 

só no orçamento dos Municípios, mas também dos Estados.  Noutras palavras, o 

menor desempenho na arrecadação federal em relação a impostos, como o IPI – 

o Imposto sobre Produtos Industrializados e o Imposto de Renda – IR, afetam os 

seus orçamentos, por conta do repasse dos fundos constitucionais, mais 

precisamente o Fundo de Participação dos Estados - FPE e o Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM.   
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Os sistemas tributários também devem dispor de elementos 

que contemplem as prioridades nacionais em termos de gastos e 

investimentos realizando uma política fiscal que possa colaborar para 

o desenvolvimento das regiões mais pobres do país436. Nessa 

perspectiva vale frisar o modelo de federalismo alemão onde os 

mecanismos cooperativos estão ligados a um projeto de vida que não 

tolera disparidades notórias nos níveis de vida do cidadão437. No caso 

brasileiro as disparidades socioeconômicas parecem não afetar a 

coesão federativa e exercendo uma pressão no sentido de tornar mais 

justo o sistema tributário e ainda que sob o aspecto formal existem 

mecanismos de cooperação horizontal, sob o ponto de vista de 

resultado, contenta-se com os mecanismos verticais e que não tem 

avançado no sentido de reduzir as desigualdades438.  

 
436 De maneira mais prática o resultado pode ser compreendido pelo efeito das 

isenções fiscais sobre os investimentos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

MOREIRA DE SOUZA, Gustavo, « Guerra fiscal, sistema tributário e 

desenvolvimento regional: um modelo de competição fiscal com mercados 

incompletos aplicado ao Brasil », IPEA, FGV, Rio de Janeiro, 2014, p. 20. 
437 Os mecanismos de equalização fiscal horizontal e vertical foram responsáveis, 

em larga medida, pela redução das desigualdades regionais na Alemanha 

Ocidental e, posteriormente, na Alemanha unificada. Cf. GONDAR, Anelise, « 

Mecanismos de equalização fiscal e redução de desigualdades regionais: uma 

equação possível? Subsídios para análise a partir do caso alemão ». Revista de 

Ciências Sociais da PUC, Rio de Janeiro, 2012, p. 13. 
438 Se bem a situação do Brasil e dos Estados do MERCOSUL não constituam casos 

isolados, porque se tivermos como referência a União Europeia, as disparidades 

que existem entre seus Estados-Membros também não são pequenas, 

especialmente depois dos dois últimos alargamentos, que duplicaram suas 

diferenças. Ali as atividades econômicas também têm o seu ponto de 

concentração em algumas regiões, na Inglaterra, por exemplo, delimitada por 

North York Shire; na França, Franche-Comté; na Alemanha, Hamburgo e na 

Itália, Milão. V. COSTA PEREIRA, Raquel Susana « Convergência vs 

Divergência na União Europeia: os casos da Região Norte de Portugal e da 
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Sob a perspectiva de desenvolvimento, um aspecto a 

considerar diz respeito à adequada institucionalização de instrumentos 

para viabilizar a implantação de uma política redução das 

desigualdades socioeconômicas, onde os centros de convergência 

tornem-se fundamentais, conforme aponta GUIMARAES NETO na 

execução de qualquer projeto que diga respeito à correção de 

disparidades espaciais ou mesmo quando se trate de inserção do país 

na economia internacional, porquanto através de suas múltiplas 

instâncias é que se definem os meios técnicos e os recursos 

financeiros necessários para viabilizar a operacionalização dos 

mesmos439.  

Apesar do que um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil seja erradicar a pobreza e a marginalização 

reduzindo as desigualdades sociais e regionais, no entanto o alcance 

desses objetivos tem se distanciado na linha do tempo, tornando quase 

que perenes os desequilíbrios440 e as forças do mercado e/ou a política 

tributaria adotada pelos governos não têm sido suficientemente fortes 

 
Galiza em Espanha », Tese de Doutoramento, Universidade de Santiago de 

Compostela, 2009, p. 73.  
439 E nesse caso se tenha como referência às iniciativas Leader no espaço da União 

Europeia, traduzidas pela implementação de políticas de desenvolvimento 

territorial com o objetivo de promover a redução das disparidades regionais a 

partir dos arranjos socioprodutivos, com o apoio dos Fundos de Investimento do 

FEDER e do Fundo Social Europeu - FSE. Cf. c/ MOYANO ESTRADA, 

Eduardo & ORTEGA, Antonio César, « O significado das políticas europeias de 

coesão (2014-2020): uma aposta no enfoque territorial », Revista de 

Desenvolvimento Econômico, Salvador, 2014, p. 47. Consulte também 

GUIMARAES NETO, Leonardo, « Desigualdades e políticas regionais no 

Brasil: caminhos e descaminhos ». IPEA, Brasília, 1997. 
440 Nesse sentido o art. 161, inciso II, da Constituição Federal de 1988, dispondo 

sobre os critérios de rateio dos fundos de participação objetivando promover o 

equilibro socioeconômico entre Estados e entre Municípios.  
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para combater esses desequilíbrios, muito pelo contrário, mais tem 

servido para alimentar os conflitos, exacerbados pela ausência de 

projetos que possam garantir a convergência e a integração das 

políticas no território brasileiro.  

A combinação dos elementos acima mencionados tem 

fomentado uma diversidade de conflitos federativos tanto no plano 

vertical (União-Estados, União-Municípios e Estados-Municípios) e 

também no plano horizontal tendo em vista a competição por maiores 

espaços na busca de investimentos privados (Estado-Estado e 

Município-Município), gerando a guerra fiscal de natureza 

concorrencial e que, na visão de PIANCASTELLI, também se viu 

reforçada pelo aumento do coeficiente de distribuição do Fundo de 

Participação dos Estados – FPE refletindo no menor esforço fiscal por 

parte de alguns Estados, cujas iniciativas se voltaram para incrementar 

o complexo industrial e a geração de empregos441.  

Nessa mesma linha é o entendimento de CONTI, para quem 

as transferências de recursos entre as unidades federadas ao invés de 

 
441 A tendência é que Estados com bases tributárias mais estreitas como Amapá, 

Roraima, Acre e Tocantins, o FPE constitua a principal fonte de recurso, mas 

desde 1989, os critérios de rateios que eram de caráter provisório, passaram a ser 

definitivos porque nunca se cuidou de ditar uma lei com as regras para sua 

divisão. Com efeito, até 1985, somente as regiões - Sul e Sudeste do Brasil e 

cinco Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Santa 

Catarina e o Distrito Federal, tinham um PIB per capita acima do nacional. Mas 

esse quadro mudou a partir de 2007, quando a região Centro-Oeste passou a 

superar a média nacional, alterando o status de outras regiões. Consulte 

NOGUEIRA ALVES, Edson, « Transferências intergovernamentais: análise dos 

parâmetros de repartição do fundo de participação dos Estados e do Distrito 

Federal ». Escola de Administração Fazendária, Brasília, 2012, p. 06. Sobre o 

tema consulte também PIANCASTELLI, Marcelo, « ICMS: Evolução recente e 

guerra fiscal », IPEA, FGV, Rio de Janeiro, 2010, p. 06. 
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proporcionar um adequado equilíbrio, provocou o efeito inverso, 

constitucionalizando de maneira estática a desigualdade regional. Com 

efeito, não obstante a ampliação das bases tributárias do ICMS ou do 

ISS, a capacidade fiscal se viu reforçada pela transferência dos fundos 

constitucionais, no entanto os critérios para o repasse e/ou distribuição 

dos mesmos não leva em consideração que alguns Estados tiveram 

quedas nas suas riquezas e que houve aumento na sua população. Quer 

dizer, o método para distribuição dos percentuais não demonstra ser 

suficiente para alcançar a finalidade a que se propuseram.  

O ideal é que fosse equalizada a capacidade dos diferentes 

Estados da federação brasileira, para fornecer de forma uniforme a 

prestação de bens e serviços sob a sua responsabilidade, mas ao que 

parece isso seria praticamente impossível porque as variações existem 

não somente em termos de receitas próprias, mas também na própria 

estrutura das alíquotas e na definição da base de cálculo do ICMS em 

todos os Estados442. Adicionalmente, será necessário um mecanismo 

de transição que permita a distribuição dos impactos da reforma em 

um período adequado e, por isso, esse processo deve incluir elementos 

que facilitem a flexibilização para permitir uma maior adaptação dos 

governos subnacionais, especialmente àqueles afetados pelo novo 

regime.  

 
442 E também varia o grau de dependência em relação às transferências federais. Os 

dados apontam que em relação aos Estados, para o ano de 2010 as discrepâncias 

individuais oscilaram no patamar mínimo entre 10% e 79% (respectivamente 

para os Estados de São Paulo e Roraima). V. MENDES, Marcos; MIRANDA, 

Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco, « Transferências 

Intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma », Texto para 

discussão nº 40, Senado Federal. 
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III.5.2. As dificuldades para operacionalizar o princípio destino 

no comércio interestadual 

Uma tendência observada nos processos de integração 

econômica tem sido a existência de disparidades nos critérios e 

práticas jurídico-financeiras por parte dos Estados-membros 

interessados, mas que precisam ser harmonizados para evitar as 

distorções nas relações econômicas e tributárias443. Assim 

consideramos porque as diferenças nos sistemas impositivos podem 

alterar as condições de concorrência dos produtos e demais fatores 

produtivos negociados dentro de uma zona e, sobretudo quando se 

trata do imposto, onde os custos representados no preço da venda dos 

bens e serviços atuam também como um dos seus componentes. E, 

efetivamente, os tributos sobre consumo que incidem sobre a 

circulação de bens e serviços são os que mais afetam as condições 

gerais de concorrência.  

Se bem a experiência tem demonstrado que não basta por si a 

harmonização da tributação interna dos Estados-membros que se 

propõem a integração, porque é possível existirem outras situações em 

que determinadas políticas podem interagir, complementando o ciclo 

das distorções em face da outorga de benefícios fiscais concedidos 

pelos Estados e que afetam aos seus vizinhos, porquanto esses últimos 

se veem impedidos de lograr a mesma rentabilidade para os 

investimentos neles instalados. Isso equivale a dizer que a 

harmonização tributária interna busca evitar as discriminações de 

 
443 Cf. MONTERO TRAIBEL, José Pedro. « Armonización Tributaria ». Disponível 

em http://www.ipdt.org/editor/docs/01_Rev42_JPMT.pdf , acesso em 26 de abril 

de 2019.  



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

378 

tratamento tributário, evitando que um bem comercializado em um 

Estado-membro suporte uma carga tributária distinta quando 

originário de outro Estado-membro444.  

Percebe-se que a harmonização vai mais além do que 

simplesmente estabelecer normas jurídicas comuns, porque a dinâmica 

dos projetos de integração contempla, fundamentalmente, a existência 

de acordos políticos e que visam lograr objetivos comuns e 

dependendo das decisões que assumem cada Estado membro será 

possível alcançar uma melhor ou mesmo uma pior integração445. Não 

obstante, ressaltamos que as ciências políticas, muito mais do que a 

ciência jurídica, a elas lhes compete esse tema, se bem essa última 

 
444 Teoricamente, trata-se da aplicação do princípio da não-discriminação, que se 

cristaliza no artigo 7º do Tratado de Assunção que estabelece que os produtos 

originários do território de um Estado-Parte gozarão, nos outros Estados-Partes 

do mesmo tratamento aplicado ao produto nacional. O princípio serve como guia 

para a implementação de todo o processo harmonizador e a sua existência, 

conforme os apontamentos de TAVEIRA TORRES é responsável em boa 

medida pelo combate as tendências protecionistas dos Estados-membros. 444 

TAVEIRA TORRES, Heleno, « Harmonização fiscal no MERCOSUL e suas 

implicações no planejamento tributário » in Justiça tributária: direitos do fisco e 

garantias dos contribuintes nos atos da administração e no processo tributário. 

São Paulo, Max Limonad, 1998, p. 250. 
445 Parte-se da perspectiva de que o processo de integração não pode assumir o viés 

exclusivamente comercial e por isso mesmo entendemos que se torna 

fundamental, num primeiro plano, a constitucionalização de políticas no âmbito 

doméstico, quando através de ações coordenadas se levarão a efeito os acordos 

de reciprocidade. Na medida em que tais instrumentos possam proporcionar 

vantagens para os que dele participam, os Estados estarão assim convergindo no 

sentido de fortalecerem as suas respectivas economias. Vide SILVA, André Luiz 

Reis, « A América Latina no contexto da redemocratização, neoliberalismo e 

globalização ». In: As relações Internacionais na América Latina. Org. por 

MOREIRA, Luiz Felipe Viel & QUINTEROS, Marcela Cristina. Editora Vozes, 

Petrópolis, Rio de Janeiro, 2010, p. 379.  
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possa funcionar, mais como instrumento para dar consecução às 

decisões da primeira.  

Basta lembrar, no Brasil, a facilidade com que os Estados e 

Municípios procedem à outorga de benefícios fiscais, concedendo de 

forma indiscriminada isenções fiscais, que combinadas com generosas 

linhas de créditos subsidiadas, impedem o crescimento da arrecadação 

do ICMS e mesmo noutras circunstâncias, afetam as condições de 

empregabilidade em alguns Estados em função do deslocamento das 

plantas industriais. Para evitar situações tais é que a coordenação das 

ações políticas e a harmonização fiscal tornam-se necessárias, 

justamente porque através dessas medidas é que se poderá evitar ou 

pelo menos diminuir as distorções que alteram as condições do 

mercado provocadas pela desigualdade nas regras de concorrência.  

No plano internacional a integração econômica pressupõe 

diversos Estados que mesmo na condição de Nações soberanas, 

passam a acolher os demais Estados e com ele o seu próprio sistema 

fiscal, recorrendo ao uso do mecanismo da harmonização tributária 

como instrumento para o alcance dos objetivos propostos pela 

integração446. Já no plano nacional e desde uma perspectiva federativa, 

contempla igualmente diversas jurisdições e com elas possíveis 

conflitos e interesse de índole tributária447. De qualquer modo é 

 
446 GASSEN, Valcir, « Tributação na origem e destino: tributos sobre consumo nos 

processos de integração », São Paulo, Saraiva, 2013, p. 120. 
447 No entanto, partindo-se da premissa de que a integração transcende as fronteiras 

operacionais, então as relações comerciais envolvendo dois Estados soberanos 

ou duas diferentes jurisdições e aplicando distintos princípios jurisdicionais, qual 

seja o de origem ou de destino, dessa relação possam decorrer conflitos 

diretamente relacionados à opção feita pelo outro (seja no comércio internacional 

ou nas relações domésticas). Em face do que tais situações provocam 
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preferível lembrar a harmonização no sentido de aproximação das 

estruturas impositivas, sem que isso necessariamente importe na 

utilização dos mesmos impostos, bases de incidência e alíquotas 

porque a harmonização não é sinônimo de uniformização.  

Noutro aspecto, ressalte-se que nas relações de comércio a 

adoção de distintos critérios ou alíquotas impositivas pode afetar as 

regras de equidade, marcando um divisor nos princípios da tributação 

que clamam pelo ideal da justiça, se bem existam outros agravantes, 

se considerarmos que a própria dimensão econômica e o grau de 

desenvolvimento448 já interferem, em si, nas regras de competitividade 

entre empresas instaladas em distintas jurisdições. Assim inimaginável 

seria admitir que nos processos de integração econômica alguns 

 
desequilíbrio na neutralidade concorrencial é que diversos autores têm sugerido a 

coordenação e a harmonização tributária. Sobre esse tema consulte GASSEN, 

Valcir, op. cit. , p. 124. 
448 Mais sob o aspecto estrutural, porque como os países mais desenvolvidos podem 

oferecer melhores condições, esse aspecto influencia no potencial das empresas 

nele instaladas. Nesse sentido, somos forçados a compreender que as condições 

sistêmicas, o fácil acesso aos insumos, às tecnologias, isso tudo favorece a 

obtenção de ganhos em escala, enquanto aquelas empresas instaladas em países 

com deficiências de estrutura, essas já não vão dispor do mesmo potencial. Em 

face dessas e outras questões é que o bom senso recomenda que nesses países o 

processo de harmonização tributária deve ocorrer de forma gradual e 

progressiva, para assim poder facilitar a acomodação de situações às novas 

circunstâncias. Por outro lado, outro aspecto há que ser considerado e, conforme 

pontua SANAHUJA, as instituições assumem papel fundamental na condução 

desse processo, sobretudo no que toca ao desenvolvimento das ações, que 

deverão ser realizadas sempre de forma coordenada e através do qual a sociedade 

possa vislumbrar a coerência nas políticas de governo. Cumpre então a ele 

demonstrar que é possível melhorar a governabilidade, porque através dos 

instrumentos cooperativos e de ajuda entre Estados pode dar efetividade às 

políticas de desenvolvimento. V. SANAHUJA, José Antonio, « Desarrollo global 

y países emergentes: retos para la política de cooperación de la UE ». Revista 

Cidob d’Afers Internacionals, nº 108, Cataluña, 2014, p. 87-88.  
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Estados pudessem legislar em causa própria, favorecendo suas 

exportações e o saldo de sua balança comercial em prejuízo dos 

demais seja aplicando elevadas taxas impositivas ou mesmo na 

entrada de bens importados, fazendo uso de medidas restritivas, de 

natureza sanitária e/ou fitossanitárias.  

Nessa perspectiva vale muito nas relações envolvendo o 

comércio nacional ou internacional que os Estados-membros de um 

grupo de integração ou mesmo no caso da federação, suas unidades 

federadas, determinem entre si as regras que serão adotadas, 

especificando qual deles deterá a potestade para tributar e 

precisamente no caso de bens e serviços exportados, se o país e/ou 

ente federado exportador ou o país/ou ente federado importador, 

porque a eleição do princípio jurisdicional uniformizado terá o condão 

de evitar a dupla tributação de mercadorias ou serviços provenientes 

dos diversos Estados, findo o qual se estará atendendo princípios tal 

como o da justiça fiscal e o da eficiência.  

Um dos maiores problemas diz respeito às relações 

comerciais internacionais quando o país produtor (exportador) tributa 

os bens por ele produzidos (os exportados) e ao mesmo tempo o país 

consumidor (importador) também procede a tal tributação, ensejando 

desse modo o efeito da bitributação. A solução para esse tipo de 

problema reside na escolha, por parte dos Estados-membros, entre 

dois princípios jurisdicionais alternativos e que atue de forma 

satisfatória na imposição sobre consumo, estabelecendo em termos 

jurídicos e políticos outros mecanismos que possibilitem a 

aproximação dos sistemas tributários e a desoneração dos bens de uso 

e consumo adquiridos pelas empresas, isso especialmente 
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considerando que esses mesmos bens serão taxados no país de 

destino449.  

Segundo o princípio jurisdicional de tributação exclusiva no 

Estado de origem os produtos objeto de comércio pagam impostos 

somente no local em que ocorre a produção ou exportação, 

independente de qual seja o seu destino. Noutras palavras, uma 

mercadoria produzida num determinado Estado a essa mesma 

jurisdição pertencerá o produto da arrecadação do imposto. Já de 

acordo com o principio jurisdicional de tributação exclusiva no Estado 

de destino o país produtor exporta seus bens livre de impostos e a 

carga suportada pelos bens importados é igual àquela suportada pelos 

bens nacionais450.  

No que pese a natureza dos dois princípios, acima 

mencionados, temos que no princípio de origem tributam-se as 

mercadorias que serão consumidas tanto no mercado interno quanto 

no mercado externo e desse modo considerando-se que o produto da 

arrecadação pertence ao local em que teve origem a produção, tal 

 
449 Num contexto de crescente abertura comercial, é recomendável a extinção de 

tributos com natureza cumulativa em face das implicações que eles representam 

em termos de competitividade, porquanto extremamente prejudiciais à 

competitividade dos produtos nacionais no mercado externo. Por isso é que a 

legislação interna de um Estado dever permitir a completa desoneração das 

exportações, ademais do que podem elevar o preço certos produtos domésticos 

em face aos importados. Sobre o tema consulte MATA SIERRA, Maria Teresa, 

« La armonización fiscal en la Comunidad Europea ». Valladolid, Lex Nova, 

1996, pp. 40-41. 
450 Isso implica, no primeiro caso, que uma vez tributado na origem o produto não 

mais sofrerá a incidência do imposto no local de destino. Já na segunda situação, 

a imposição tributária ocorrerá no Estado de destino da mercadoria. V.g., que 

tendo “A” produzido determinada mercadoria, no entanto o imposto terá sua 

incidência somente no lugar que tiver destino a mercadoria.  
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operação ocorrerá em detrimento do Estado de consumo. Já no 

principio de destino, não importa em qual Estado efetivamente 

ocorreu produção, porque os bens e serviços destinados ao consumo 

interno todos serão tributados, no entanto sobre os bens e serviços 

objeto de exportação não faz incidir os tributos, aplicando-se a 

alíquota zero. 

O ICMS enquanto imposto no domínio da competência dos 

Estados federados e do Distrito Federal, pertence à pessoa política 

onde a operação mercantil se concretizou, ainda que o destinatário da 

mercadoria se encontre localizado em outra unidade federativa. Para 

os bens produzidos ou importados e consumidos dentro do próprio 

Estado, todo produto da arrecadação do imposto destina-se ao próprio 

ente federativo. Entretanto, nas transações interestaduais, a 

arrecadação do ICMS é subdivida entre o Estado onde ocorreu a 

produção da mercadoria e o Estado onde ela é consumida, sendo a 

alíquota padrão de 17%. 

 Em face disso, nas transações interestaduais valem as 

alíquotas definidas por resolução do Senado Federal, que são 

diferenciadas, onde para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste 

e o Estado do Espírito Santo, as alíquotas são mais benéficas que a dos 

Estados da região Sul e Sudeste (menos o Estado do Espírito Santo). 

Desse modo, um produto vendido da região Nordeste para a região 

Norte, apesar do que a alíquota para o consumidor seja 17%, no 

entanto, 12% pertencerão ao local da produção e 5% para o local de 

consumo. No entanto, um produto vendido da região Sul para o 

Nordeste, da alíquota de 17%, 7% pertencem ao local de produção e 

10% ao local de consumo.  
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Muito embora se afirme que o sistema híbrido, mesclado com 

o princípio de origem e destino seja uma forma de minimizar as 

perdas sofridas pelos Estados preponderantemente consumidores451 

em relação aos Estados produtores, no entanto, alguns entendem que 

nas operações interestaduais o sistema de partilha dos recursos é 

extremamente injusto, provocando transferência de renda das regiões 

menos desenvolvidas para as mais industrializadas e nesse caso o 

maior potencial do princípio de destino seria reduzir as desigualdades 

regionais pelos efeitos diretos que a mudança poderá provocar sobre o 

consumo, já que os maiores ganhadores serão os Estados mais pobres 

da Federação.  

Conforme já reportado, o mecanismo de alíquotas 

diferenciadas aplicadas ao comércio interestadual depende de 

resoluções fixadas pelo Senado Federal e o mesmo se diga em relação 

às operações de exportação. No entanto, em relação às operações e 

prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final 

localizado noutro Estado, tem aplicação a alíquota interna do Estado 

de origem, mas quando o destinatário for um contribuinte do imposto 

aplica-se alíquota interestadual. Em relação à primeira situação se faz 

incidir unicamente a alíquota interna pertencendo o imposto ao Estado 

de origem da operação ou prestação. No segundo exemplo, da alíquota 

interestadual, o Estado de destino irá se apropriar da diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual. 

Com efeito, nas operações interestaduais com bens destinadas 

ao ativo imobilizado - e desde que destinados às atividades fins da 

 
451 MACHADO DERZI, Misabel Abreu, « Direito Tributário Aplicado: estudos e 

pareceres ». Belo Horizonte, Del Rey, 1997, p. 124.  
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empresa452 - a Lei Complementar nº. 87/96, garantiu expressamente o 

direito ao aproveitamento do crédito do ICMS decorrente da entrada 

desses bens no estabelecimento, no entanto impôs limitações quanto 

ao prazo para a sua apropriação, que de regra ocorre no período de 48 

meses. Desse modo, subtende-se que as diferenças de ICMS pagas 

pelo adquirente para efeito de crédito valem somente em relação aos 

bens diretamente relacionados à atividade fim, que participem do 

processo de produção e em relação ao Estado de destino, o valor do 

tributo é apurado pela diferença entre a alíquota interna e 

interestadual453.  

Desse modo e com base na alíquota interestadual fixada pelo 

Senado federal os Estados produtores de mercadoria ou prestadores de 

serviço arrecadam sob uma alíquota menor enquanto os Estados em 

que se situam os adquirentes ou fruidores de serviço terão contra si um 

crédito de valor menor para ser deduzido de suas arrecadações454. É o 

caso, por exemplo, de uma indústria instalada no Estado e São Paulo 

que venda um equipamento a um comerciante instalado no Estado do 

Ceará, na origem a fábrica recolherá o imposto com base na alíquota 

interestadual enquanto o Estado de destino aplicará o diferencial de 

 
452 O direito ao crédito de ICMS na aquisição de bens do ativo imobilizado está 

relacionado à sua efetiva utilização na produção da mercadoria ou prestação de 

serviços tributados pelo ICSM, ou seja, quando os bens participem do processo 

de industrialização ou da prestação de serviços. Somente as peças caracterizadas 

como material de uso e consumo é que detém a condição de ativo imobilizado. A 

propósito, v. Lei Complementar nº 102/2000. 
453 CARRAZA, Roque Antônio, « ICMS ». 4ª edição, São Paulo, Malheiros, 1998, 

p. 228. 
454 Ibidem, p. 229. 
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alíquota455. A entrada do equipamento na empresa instalada no Estado 

de destino é que determina o momento em que o imposto é devido, 

mas não funciona como fato gerador. 

A diferença entre as alíquotas de ICMS interna e externa tem 

ensejado uma das principais brechas para a sonegação fiscal, pois 

sendo a alíquota interna maior que a da fronteira interestadual, isso 

tem estimulado o cometimento de diversas fraudes, sobretudo no que 

diz respeito às operações com combustíveis e aquelas envolvendo 

mercadorias supostamente destinadas à zona Franca de Manaus, 

porquanto sendo aplicada a alíquota zero, tais alíquotas sofrem um 

verdadeiro processo de metamorfose. Isso porque muito dos 

contribuintes, desejosos por reduzir seus impostos, simulam operações 

de saída interestadual, configurando o que ficou conhecido como 

passeio da nota fiscal. 

E não se trata apenas da sonegação, que se vê favorecida pelo 

diferencial de alíquotas456, porque a questão envolve também outro 

aspecto, que é o agravamento das desigualdades regionais de renda, 

provocando uma verdadeira transferência de receitas do ICMS em 

favor dos Estados exportadores e afetando os Estados consumidores. 

 
455 GASPAR, Walter, « ICMS comentado ». 5ª edição, Rio de Janeiro, Lumens 

Júris, 1997, p. 118. 
456 Se bem não é somente isso porque o comércio atacadista de bens mais 

fortemente tributados pelo ICMS concentra-se do outro lado da divisa do Estado 

que constitui seus principais mercados e a evidencia que os fornecedores e 

consumidores irão buscar o aproveitamento de vantagens decorrente do 

diferencial de alíquotas nas compras e vendas interestaduais. Sobre esse tema 

consulte BARATTO, Gedalva & MATTOS MACEDO, Mariano de, « Regime 

tributário do ICMS nas transações interestaduais – harmonização tributária ou 

autonomia estadual », Revista Paranaense de Desenvolvimento, nº 113, Curitiba, 

2007, p. 9-10.  
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Para LEITÃO PAES, uma situação extremamente injusta, já que os 

Estados exportadores líquidos no comércio interestadual 

correspondem também aos mais desenvolvidos, por isso cogitando-se 

uma possível mudança do atual regime misto de origem e destino para 

a cobrança do ICMS incidente sobre mercadorias e serviços apenas no 

destino. No entanto vale ressaltar que essa proposta tem encontrado 

forte resistência dos Estados localizados nas regiões mais 

desenvolvidas (as regiões Sul e Sudeste do país), porque temem a 

perda de receitas com a mudança do atual princípio de tributação457. 

Trasladando a situação para as operações envolvendo o 

comércio internacional temos que o princípio destino vigora como 

regra de jurisdição e a presença das alfândegas permite manter um 

relativo controle sobre as fraudes fiscais458. No caso das unidades 

federadas que compõem um mesmo nível de governo, ocorrendo a 

movimentação interestadual de mercadorias livre de quaisquer 

 
457 A situação desfavorável em termos de disponibilização de recursos estaduais 

decorre da adoção do princípio origem na tributação do ICMS nas transações 

interestaduais, porque uma parte da arrecadação do imposto destina-se ao Estado 

de produção, com o que o imposto perde o seu caráter sobre o consumo para se 

tornar um tributo misto, incidindo sobre a produção e consumo. Cf. LEITÃO 

PAES, Nelson, « A implantação do princípio do destino na cobrança do ICMS e 

suas implicações dinâmicas sobre os Estados », Revista Brasileira de Economia, 

vol. 63, nº 3, Rio de Janeiro, 2009. Com a proposta de reforma, supõe-se que 

após a implantação do princípio de destino o Estado exportador líquido poderá 

ter perda de receitas, mas também haverá possíveis ganhos para os importadores, 

quer dizer, no comércio interestadual os Estados importadores líquidos 

correspondem aos menos industrializados, localizados nas regiões mais pobres 

do país, como é o caso das regiões Norte e Nordeste. Com essa medida, espera-

se resolver o problema da distribuição de receitas entre os Estados, eliminando as 

distorções no que se refere à alocação dos recursos e também evita a prática da 

sonegação.  
458 Mas ainda que o ajuste de fronteira tenha representado um obstáculo ao comércio 

internacional, mesmo assim tem havido um crescimento no comércio mundial.  
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restrições, sem que haja a harmonização das políticas tributarias a 

nível subnacional, serão grandes as chances para que as decisões dos 

agentes econômicos e a distribuição geográfica da produção se vejam 

afetadas por motivos essencialmente tributários. 

A segmentação do recolhimento do ICMS distorce 

profundamente as competências tributárias dos Estados, pois o fato de 

uma mercadoria ser produzida em um deles e ser comercializada 

noutro, isso traz consequência na divisão de receitas dos Estados que 

figuram nas transações econômicas, além do que como passam a 

coexistir no plano regional uma multiplicidade de soberanias, 

tornando necessária a criação ou manutenção de fronteiras tributárias, 

porque cada Estado tributará a importação dos bens e serviços que 

serão consumidos em seu território. 

No entanto, a manutenção das fronteiras fiscais é considerada 

como um entrave ou limitação ao comércio interno e regional, 

gerando dificuldades nas relações interestaduais, mas não 

necessariamente um obstáculo intransponível ao comércio 

interestadual, já que a importância do controle fronteiriço, essa é uma 

tarefa da qual não deve se furtar o Estado, que deve perceber a sua 

importância em termos de eficiência e equidade, impedindo assim a 

ocorrência de interferências da variável fiscal ou adotando medidas 

econômicas instrumentais que visem alcançar a coordenação ou 

harmonização tributária. 

Sob a perspectiva de equidade, alguns estudos têm apontado 

certas vantagens para o Brasil com a implantação do principio de 

destino na cobrança do ICMS, porquanto a grande maioria dos 
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Estados, especialmente aqueles localizados nas regiões menos 

desenvolvidos – a exemplo o Norte e Nordeste do Brasil - que obterão 

um maior aumento na arrecadação desse imposto, ademais de outras 

implicações, com repercussões nas questões do investimento 

produtivo e da infraestrutura. A previsão é a de que ao ser permitido 

aos Estados obterem um patamar mínimo de arrecadação equivalente a 

80% (oitenta por cento) da arrecadação per capita media brasileira459, 

isso poderá ter efeitos direitos e indiretos sobre a pobreza e as 

desigualdades no Brasil. Outro provável efeito seria o desestímulo ao 

fluxo migratório reduzindo os custos sobre as estruturas sociais das 

regiões Sul e Sudeste do país.  

III.5.3. Guerra fiscal e ICMS como instrumento na política de 

desenvolvimento 

O Brasil, um país de grande extensão e dimensões 

continentais, rico ao extremo de recursos naturais, tanto em solo como 

subsolo, porém distribuídos de forma desigual dentro da federação. O 

 
459 Os resultados demonstraram que apenas seis Estados, dentre eles Goiás, Santa 

Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Amazonas teriam 

perdas com a arrecadação em função da adoção dessa nova sistemática. Uma 

alternativa política viável para a adoção do princípio destino e proposta na PEC 

233/2008 é a extinção dos mecanismos de incentivos regionais, onde não mais 

seria possível aos Estados fornecerem créditos subsidiados para as empresas, 

repassando-se esses recursos para os Estados com arrecadação per capita mais 

baixa. Nesse sentido, v. PAES, Nelson Leitão & SIQUEIRA, Marcelo Lettieri, « 

Análise dos efeitos econômicos da implantação do princípio do destino na 

cobrança do ICMS e suas implicações sobre a pobreza e a desigualdade de renda 

». Revista Economia, BSB/DF, vol. 6, nº. 3, 2005, pp. 91-126. Cf. também 

MARINO, Carlos Eduardo dos Santos; BELCHIOR, Germana Parente Neiva & 

SILVA, Imaculada Maria Vidal, « 15 anos do Programa de Educação Fiscal do 

Estado do Ceará: memórias e perspectivas ». Edições Fundação Sintaf, Fortaleza, 

2014, p. 296. 
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mesmo se diga em relação à indústria, distribuída também de forma 

muito desigual e apesar da eloquência no trato de temas envolvendo a 

unidade econômica e política no território brasileiro, o fato é que 

pouca integração existe no mercado nacional. E no sentido de permitir 

a livre circulação de bens, mercadorias e serviços no território 

brasileiro a Constituição de 1988 veda aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios a dispensa de tratamento diferenciado em razão da 

origem ou destino dos bens460.  

Interessante que nas últimas décadas também se tem 

observado no setor industrial brasileiro uma farta concessão de 

incentivos fiscais, que por sinal tem constituído a base de sustentação 

política do governo para estimular o consumo através da redução do 

IPI. E algo similar acontece também no âmbito das unidades 

federadas, onde a grande maioria dos governos estaduais vale-se das 

formas mais sofisticadas de benefícios fiscais para atrair à instalação 

de indústrias, o que o fazem através de isenções, redução de base de 

cálculo, concessão de créditos presumidos, ou uso de alíquotas 

 
460 O Objetivo é submeter os entes federados a um tratamento equânime dentro da 

federação, pois independentemente da origem ou destino, os bens devem circular 

livremente sem sofrer qualquer tipo de discriminação. Com base no princípio da 

isonomia fica vedado à União conferir qualquer sorte de privilégios ou 

preferências por parte dos entes federados e que possam ensejar distorções na 

economia. Esse o sentido o artigo 151, inciso I, da CF/88 que veda, por exemplo, 

à União, instituir privilégios ou vantagens a qualquer um dos Estados, ao Distrito 

Federal ou aos Municípios e que resultem prejuízos para o outro. De igual modo 

o artigo 10 do Código Tributário Nacional – CTN, que veda a instituição de 

tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Se bem a regra não 

tem aplicação quando se trata de benefícios fiscais, isenções e incentivos, desde 

que os motivos para a sua concessão assentem em relevantes motivos de ordem 

social e cujos benefícios revertam em favor de toda a coletividade. V. 

BALEEIRO, Aliomar, « Direito Tributário brasileiro ». 11ª edição, atualizada 

por Misabel Abreu Machado DERZI, Forense, 2008, p. 161.  
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diferenciadas, tudo em favor de indústrias operando em distintos 

setores, com os mais variados produtos e em diferentes regiões461.  

Essa estratégia do governo que trata de estimular a indústria 

via incentivos tem sofrido uma das maiores pressões na Organização 

Mundial do Comércio – OMC, onde europeus e asiáticos acusam o 

Brasil de aplicar uma política industrial altamente protecionista e 

discriminatória, direcionada em maior parte para o setor automotivo, 

que a propósito, absorve atualmente, 53,5% do total de incentivos 

concedidos no país. Sob o pálio da política desonerativa dos impostos 

aplicada nesse segmento e inclusive o de telecomunicações, a União 

Europeia e o Japão acionaram a OMC para que julgue ilegais os 

incentivos fiscais que o Brasil tem concedido às empresas que atuam 

nesses setores.  

O principal argumento é que o governo brasileiro tem 

favorecido de forma ilegal as indústrias nacionais, pois a par dos 

 
461 Um claro exemplo dos incentivos regionais é aquele concedido no âmbito da 

Zona Franca de Manaus, onde através do Decreto-Lei nº 288/67 se procurou 

dotar a região de condições que facilitassem o desenvolvimento econômico. A 

área de abrangência corresponde em 10.000km² (abrangendo os Estados do Acre, 

Amazonas, Rondônia e Roraima e as cidades de Macapá e Santana, no Amapá), 

integrando um Polo Comercial, um Polo Industrial que concentra mais de 500 

indústrias de alta tecnologia e outro Agropecuário, voltado para atividades de 

produção de agroindústria, beneficiamento de madeira, dentre outros.  A Emenda 

Constitucional nº 42/2013 prorrogou a concessão de os incentivos na região até o 

ano de 2023. O fato é que hoje essa área constitui uma zona de livre comércio e 

pode oferecer isenção ou redução de impostos e outros custos sobre a entrada e 

saída de matéria–prima e produtos acabados, criando condições de igualdade 

com outros centros econômicos do país e no sentido de atrair o investimento. 

Para corrigir a problemática dos desequilíbrios existem outros programas de 

desenvolvimento regional, tal como o Fundo Constitucional de Financiamento 

do Norte – FNO, do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO). O Fundo de 

Desenvolvimento da Amazônia – FDA e o do Nordeste (FNDE).  



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

392 

benefícios viabilizados por incentivos fiscais, financeiros e cambiais, 

ou mesmo por medidas protecionistas, existem também outras 

vantagens que injustamente são concedidas pelos governos estaduais 

ao setor industrial, mais precisamente os incentivos fiscais, através do 

ICMS462. Mas como se isso não fora suficiente, existe outro problema 

diretamente relacionado à pesada tributação sobre os importados, 

especialmente os do setor automotivo e o de tecnologia da 

informação, porquanto as elevadas tarifas impositivas acabam 

refletindo no preço dos produtos, impedindo o avanço nas vendas de 

produtos estrangeiros no mercado interno.   

A política industrial, inserida num critério espacial e fazendo 

parte de um conjunto de ações integradas do governo que tem por fim 

promover o desenvolvimento sustentável, imprimindo melhoria no 

padrão de vida da população, em tais condições essa política de 

incentivos tem sido aceitável na visão da Organização Mundial do 

Comércio – OMC, especialmente quando se trata de fortalecer as 

regiões pouco desenvolvidas, como é o caso das regiões Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste do Brasil463. Se bem tudo isso vai depender do 

 
462 E nesse aspecto a política industrial de incentivos abre espaço para 

questionamentos quanto a sua compatibilidade com o sistema multilateral de 

comércio, tendo em vista que as restrições existentes nos acordos firmados 

perante a OMC têm o objetivo de assegurar aos agentes econômicos condições 

equivalentes em termos de competitividade no mercado internacional. Os fatores 

que autorizam a promoção desse tipo de política dependem, naturalmente, das 

circunstâncias e momentos históricos porque passa o país e da intensidade com 

que a política industrial possa afetar as trocas comerciais entre países. Sobre o 

tema, consulte ALI NASSER, Rabih, & COSTA, Luciana, « Política Industrial e 

a OMC: o caso da “Lei do Bem” ». Informações e análises sobre comércio e 

desenvolvimento sustentável, vol. 3, abril de 2007.  
463 A Zona Franca de Manaus, incluída como umas das áreas incentivadas e com 

amparo constitucional e isso implica que as indústrias e os estabelecimentos 

comerciais ali instalados gozam de benefícios tributários, dentre eles o IPI e o 
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momento econômico por que passa o país e o grau de intensidade com 

que a política de incentivos possa afetar as trocas comerciais com 

terceiros países464.  

Conforme reportado anteriormente, o ICMS trata-se de um 

dos tributos com maior arrecadação no país465 e sua finalidade é 

primordialmente fiscal, muito embora a Constituição permita seja ele 

seletivo466 em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços. Mas, necessariamente, nem sempre o valor do imposto é 

 
ICMS. O benefício também alcança empresas que muito embora ali não tenham 

seu domicilio fiscal, mas ali possuem clientes estabelecidos, de tal forma que as 

remessas para essa zona são totalmente amparadas pela isenção. 
464 Para a OMC, a concessão de incentivos fiscais para a indústria têxtil de 

confecções e no segmento de calçados tem consistência quando as indústrias se 

instalarem nas regiões Nordeste do Brasil. Já em relação ao setor automotivo, os 

benefícios perdem a condição de legal se conferidos a uma única empresa do 

setor, tal como aconteceu no caso da montadora da Ford na Bahia. As medidas 

são válidas desde que previamente comunicadas ao Comitê sobre Subsídios e 

Medidas Compensatórias da OMC, a quem compete proceder à homologação. 

Para a OMC permanece o entendimento de que a política regional para a 

concessão de incentivos fiscais guarda consistência enquanto medida 

indispensável ao equilíbrio social e necessária à convergência econômica de 

regiões menos favorecidas, como é o caso da região Nordeste. V. ARROXELAS 

GALVAO, Olímpio J., « Incentivos Fiscais regionais no Brasil: uma avaliação 

de sua compatibilidade à luz da OMC». Revista Econômica do Nordeste, 

Fortaleza, vol. 30, p. 1051, 2000.  
465 E mesmo num cenário de crise, com retrocesso das atividades econômicas que 

afetam todos os setores a arrecadação do ICMS continua aumentando. Os 

estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT 

apontam que até o final de em 2015 o crescimento nominal do ICMS 

corresponderá, aproximadamente, a 5,8%. A pesquisa também revela que de 

todos os tributos do Brasil, o ICMS é o que individualmente apresenta uma 

maior arrecadação (18,41%do total), seguido da Contribuição para a Previdência 

Social – INSS, que é de 16,09%. V. Evolução da Carga Tributária Brasileira, 

2015, do IBPT. 
466 Cf. ALEXANDRE, Ricardo, « Direito Tributário esquematizado ». 7ª edição, 

Rio de Janeiro, Editora Método, 2013, p. 565. 
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recolhido no local de consumo, e sim no local em que teve a saída da 

mercadoria, o que equivale a dizer que o ICMS não se trata 

propriamente de um imposto sobre consumo, pois sendo os bens 

tributados na origem, os maiores centros de distribuição é quem se 

apropriam dessas receitas. Em função disso é que muitos dos entes 

federados tendem a estabelecer normas individuais, estabelecendo 

conceitos, como o de domicílio fiscal, competência, jurisdição, 

benefícios fiscais e isenções, chegando até mesmo a editar normas 

com efeito de bitributação no comércio interestadual.  

O Estado de São Paulo, por exemplo, é onde se concentram 

quase todas as indústrias do país, arrecadando tributos sobre produtos 

que na sua grande maioria serão destinados a outros Estados menores 

da Federação e sem igual capacidade de produção467. Por isso mesmo 

defende a tese, sustentando que os impostos devem ser utilizados 

apenas como fonte geradora de receitas, não sendo correta aplicação 

de políticas que sacrifiquem a arrecadação468. Enquanto isso os jornais 

 
467 Sobre a concentração da indústria no Estado de São Paulo, beneficiado 

amplamente pela existência de um mercado regional com toda uma infraestrutura 

de transporte, energia, telecomunicações, mão-de-obra e capital disponível. Essa 

aglomeração propiciou o aumento de sua economia e tanto que a sua participação 

na produção saltou de 16% em 1907 para 56,4% em 1970 e bem muito mais 

intenso na produção de bens de capital e bens duráveis do que de produtos 

intermediários. A partir da década de 1980, por conta das pressões de natureza 

política e social foi que ocorreu um movimento de reconcentração para a região 

metropolitana e outros centros do país, quando em 1990 essa participação foi 

para 49,1%. V. Prado, Sergio & CAVALCANTI, Carlos Eduardo G., « A guerra 

fiscal no Brasil ». São Paulo, IPEA, 2000, p. 22.  
468 Mas para os Estados não industrializados a tese se sustenta porque é uma 

possibilidade que têm de atrair investimentos novos aumentando a capacidade do 

poder de compra ademais do que influencia a corrente de tráfego de pessoas. 

Com efeito, as estratégias fiscais competitivas traduzidas na concessão de 

créditos tributários às indústrias instaladas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste 

possibilitaram-lhes a obtenção de vantagens comparativas, em face do reduzido 
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de maior circulação no país se referem constantemente à “guerra fiscal 

suicida”, para se referir às iniciativas dos Estados que se atrevem a 

conceder as isenções ou outras formas de incentivo no âmbito do 

ICMS469. 

Apesar do que a Constituição fale com tanta eloquência em 

reduzir as desigualdades sociais e econômicas nas regiões, os Estados, 

na prática, embora dotados de autonomia administrativa e legislativa 

estão proibidos de conceder incentivos, benefícios fiscais e isenções 

nos impostos de sua competência para atrair investimentos novos 

porque a força política de alguns através do seu poder de veto 

consegue tornar inócuos os convênios e outros instrumentos realizados 

por Estados menores470. Isso acontece porque a lei complementar 

 
custo de seus produtos em outras regiões. V. MONTEIRO NETO, Aristides « 

Desigualdades regionais no Brasil: notas sobre o padrão de intervenção do 

Estado nos anos 2010-2010 ». In VV. AA. Um olhar territorial para o 

desenvolvimento do Nordeste. BNDS, Rio de Janeiro, 2014, p. 287. E a partir daí 

é que foram se acumulando as demandas judiciais dos Estados mais ricos contra 

os Estados mais pobres, provocando a guerra fiscal, isso por conta de uma 

estrutura tributária que em termos espaciais é altamente concentradora de renda 

nacional, já que em se tratando de ICMS, qualquer alteração do sistema 

tributário depende da regra do consenso entre todas as unidades federadas. Cf. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva, « Estímulos fiscais no ICMS e a unanimidade 

constitucional ». In: Guerra Fiscal: reflexos sobre a concessão de benefícios no 

âmbito do ICMS. 2ª edição, São Paulo, Noeses, 2014, pp. 20-21. 
469 Cf. MACHADO, Hugo de Brito, « A guerra fiscal: estudos doutrinários». São 

Paulo, 2014. Se a fase de produção corresponde ao momento em que as 

mercadorias agregam maior valor, então os Estados em que se situam os 

responsáveis por essa etapa são favorecidos pela sistemática de tributação na 

origem. Dessa forma os Estados mais desenvolvidos e que apresentem maior 

índice de concentração industrial também tendem a ser os maiores arrecadadores 

do tributo. V. CALCIOLARI, Ricardo Pires, « Aspectos jurídicos da guerra fiscal 

no Brasil », Caderno de Finanças Públicas, Brasília, nº. 7, 2006, p. 18. 
470 Mas isso acontece porque o ICMS, embora se inserindo na competência dos 

Estados, é um imposto de caráter nacional e por isso mesmo as suas normas 

precisam estar harmonizadas, seguindo um padrão que evita conflitos porque 
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exige para a tal aprovação o acordo unânime dos representantes dos 

Estados através do CONFAZ.  

Em matéria de ICMS prevalece a regra geral estabelecendo 

que a hipótese de incidência do imposto deva ocorrer exatamente nos 

limites geográficos da entidade tributante, onde as alíquotas variam de 

acordo com a operação e o Estado em que ela é praticada. Nas 

operações interestaduais as alíquotas variam de acordo com o tipo de 

operação e o Estado que tem origem e/ou destino da mercadoria ou 

serviço. A própria Constituição estabelece que se os bens e serviços 

são destinados a um consumidor final que reside em Estado diferente 

do local de aquisição (e um não contribuinte do imposto) deve ser 

aplicada a alíquota interna vigente no Estado de origem desse bem471.   

Em se tratando de operações interestaduais, sendo o 

destinatário da mercadoria um contribuinte do imposto aplica-se a 

alíquota interestadual correspondente, sendo o imposto repartido entre 

o ente federado de origem da mercadoria ou bem com o Estado de 

destino, a quem compete cobrar do contribuinte a diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual. Melhor esclarecendo: se uma 

mercadoria ou bem tem saída de qualquer um dos Estados 

 
afinal existe um Pacto na federação, o que corresponde dizer que todos têm o 

dever de cooperar com os demais entes. Reiteradamente o Supremo Tribunal 

Federal - STF tem decidido que o Pacto federativo clama pela preservação do 

equilíbrio horizontal na federação e a prévia deliberação dos Estados-membros 

para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, declarando 

inconstitucional aqueles em que não se observe a regra da unanimidade.  V. 

2.345/SC; ADI 3.674/RJ; ADI 3794/PR; ADI 3803/PR; ADI 4152/SP; ADI 

4.276/MT.  
471 E veja que para o Estado de São Paulo, a alíquota corresponde a 18% quando na 

grande maioria de outros Estados a alíquota é de 17%. 
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nordestinos, indo para a região Norte, 12% do imposto pertencerá ao 

Estado de origem e 5% para o local de consumo, no caso a região 

Norte. Mas se essa mercadoria sai da região Sul ou Sudeste (exceto o 

Espírito Santo), o imposto recolhido na origem corresponde a 7% e a 

diferença (que é 10%) pertencerá ao local de destino.  

 Para que isso seja possível a legislação exige que as 

alíquotas internas nos Estados não sejam inferiores àquelas previstas 

para as operações interestaduais e constitucionalmente fixadas pelo 

Senado federal, à exceção se houver convênio no âmbito do CONFAZ 

onde todos os Estados e o Distrito Federal concordem com a sua 

alteração472. Os convênios são normas complementares para dirimir os 

conflitos entre os entes federados e uma vez aprovados, para terem 

eficácia precisam ser ratificados pelas Assembleias Legislativas de 

cada Estado. Tais instrumentos visam promover a harmonização das 

 
472 A Carta de 1988 permitiu nas “Disposições Transitórias” que os Estados e o 

Distrito Federal pudessem fazer uso do convênio para viabilizar as regras do 

ICMS até que fosse editada uma Lei Complementar para regular esse imposto, 

fato que veio ocorrer somente em 2006. Desde aí se criou a cultura entre os entes 

federados que sempre recorrem ao instrumento do convênio para solucionarem 

os conflitos que surgem no âmbito da Federação. MACHADO também tem o 

entendimento de que os Estados e o Distrito Federal podem realizar convênios 

para tratar de questões pertinentes a isenções, incentivos e benefícios fiscais, 

relativos ao ICMS e suas alíquotas. V. MACHADO, Hugo de Brito, « Curso de 

Direito Tributário ». São Paulo, Malheiros, 2014. No entendimento de 

ALEXANDRE para que ocorra a revogação parcial ou total de Convênio, é 

suficiente a anuência de 4/5 dos representantes presentes na reunião do 

CONFAZ. No entanto as decisões deliberadas perdem a sua eficácia caso não 

seja observado o quórum de representação, isso valendo tanto para a concessão 

de benefícios quanto para a sua revogação. V. ALEXANDRE, Ricardo, « Direito 

Tributário esquematizado ». 7ª edição, Rio de Janeiro, Editora Método, 2013, p. 

223. Ver também Recurso Extraordinário 767115/DF, DJ de 10.010.2013, da 

Ministra Carmen Lúcia, invocando as Súmula 282 e 356 do Supremo Tribunal 

Federal. A Ministra entendeu que a concessão de benefício fiscal não pode 

prescindir do Termo de Acordo Regime Especial firmado entre os Estados. 
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normas e procedimentos do ICMS e dependem da decisão unânime 

dos Estados quando o tema se referir a benefício fiscal.  

Com a globalização assistiu-se na década de noventa a 

derrocada dos tradicionais estabelecimentos que atuavam no comercio 

varejista, pois cederam espaço, por força das novas tecnologias, a 

outro padrão que passou a orientar as relações de comercio473. O certo 

é que a internet conferiu maior rapidez e eficiência às atividades 

relacionadas à compra ou venda de bens e serviços pela via eletrônica 

e, ademais disso, a agilidade e disponibilidade com que o produto 

chega às mãos do consumidor. Esse processo também tem sido 

facilitado pela redução dos tradicionais custos do estabelecimento, tais 

como o pagamento de despesas com aluguel, mobiliário, funcionários, 

dentre outros. 

No Brasil, as operações interestaduais realizadas no comércio 

eletrônico também têm gerado uma série de problemas para as 

 
473 A propósito o Comunicado nº. 95 do IPEA sobre as vendas on-line no Brasil. 

Estudos do IPEA – Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (2011) apontam 

que de 2003 a 2008 o crescimento de varejistas que vendiam pela internet foi da 

ordem de 365%. Em 2009 havia 73 milhões de internautas que utilizavam os 

serviços de venda on-line, o que representa 14,1 milhões de compradores pela 

internet. As regiões que são preponderantemente consumidoras são as que mais 

utilizam o sistema eletrônico devido a escassez de produção na sua região e, 

também, pelas facilidades oferecidas pelos grandes conglomerados varejistas, 

localizados na sua maioria, nas regiões Sul e Sudeste. Estudos de KUBOTA & 

MILANI (2011) apontam que em termos regionais, o Sudeste é a região que 

concentra o maior número de empresas que adotam a prática de comércio 

eletrônico (64,75% para 2011). Já as empresas da Região Norte, são as que 

apresentam a menor participação em termos de comércio eletrônico (2,36%). 

CARVALHO BATISTA, Daiane, « A Guerra Fiscal Interestadual do ICMS no 

Comércio Eletrônico ». In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, nº 96, 2012. 

Disponível em: < http://www.ambito-

jurídico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura& artigo_id=10993& 

revista_caderno=26 >. Acesso em abril de 2019.  
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administrações tributárias no que se refere aos princípios Inter 

jurisdicionais de tributação com base na origem e no destino da 

mercadoria ou bem. O ICMS interestadual incide quando as 

mercadorias são produzidas ou importadas noutro Estado e 

comercializadas para contribuintes ou consumidores localizados no 

Estado de destino. Sendo as compras realizadas pela internet o fato 

gerador ocorre apenas na origem e nessa circunstância o exercício da 

competência tributária pertence unicamente ao Estado de origem da 

mercadoria, sendo aplicada a alíquota interna.  

Ocorre que a repartição de receitas entre os Estados acontece 

somente na hipótese em que o deslocamento interestadual da 

mercadoria tem como destino uma pessoa física ou jurídica que exerça 

com habitualidade atividades que caracterizem comércio, melhor 

dizendo, um contribuinte inscrito no Cadastro Geral da Fazenda - 

CGF. Em face disso nas operações envolvendo comércio eletrônico a 

repartição de receitas entre os Estados pode ocorrer somente na 

hipótese em que o destinatário seja um contribuinte do imposto ou 

mesmo quando se possa caracterizar a operação de natureza mercantil, 

situações em que se aplicam as alíquotas interestaduais para 

compensar as alíquotas internas de cada Estado, fazendo-se uso do 

mecanismo do débito e crédito474. 

 
474 Com base no princípio de origem, as mercadorias e serviços circulam de um 

Estado para outro incorporando nos seus respectivos preços os impostos pagos 

ao Estado exportador. No entanto, é preciso que o Estado de destino aceite os 

créditos gerados no outro, permitindo que os impostos pagos no primeiro sejam 

deduzidos nas operações subsequentes, realizadas no âmbito do seu território. 

Essa seria a forma mais evoluída do ponto de vista da integração, no entanto 

demanda um rigoroso controle no que diz respeito aos incentivos e benefícios 

fiscais e a uniformização de alíquotas. Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado & 
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Em face de conflitos que podem surgir nas questões 

relacionadas à repartição de receitas tributárias do ICMS, alguns 

estudiosos, dentre eles NAVARRO COELHO, não descarta a 

possibilidade dos Estados subnacionais quererem proteger suas 

economias, para isso instituindo fórmulas com um viés 

discriminatório e que limitam a aquisição de mercadorias provenientes 

de outros Estados da federação475. E como um dos exemplos mais 

concretos pode ser citado o Protocolo ICMS nº. 21, de 1º/04/2011476 

do Conselho Nacional de Política Fazendária que dispôs sobre a 

tributação interestadual no comércio eletrônico. Através desse 

 
SANTIAGO Igor Mauler, « A Harmonização dos IVAs do Brasil para o 

Desenvolvimento Produtivo ». In: VV. AA. IVA para o Brasil: contributos para 

a Reforma da Tributação do Consumo. Org. por Oswaldo Othon de Pontes 

Saraiva Filho, Sérgio Vasques e Vasco Branco Guimarães. Belo Horizonte, 

Fórum 2007, p. 546. 
475 Para o autor o artigo 152 trata-se de uma vedação destinada aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios impedindo-lhes de adotarem medidas de 

natureza discriminatória, pelo tratamento diferenciado às mercadorias e bens em 

razão de sua origem. É a Constituição que proíbe a quaisquer dos entes federados 

instituírem normas que limitem as liberdades do cidadão e do contribuinte, 

especialmente no que se refere à aquisição de mercadorias em outros Estados. Cf. 

NAVARRO COELHO, Sacha Calmon, « Curso de Direito Tributário », Forense, 

1999, p. 305.  Nessa mesma linha o artigo 11 do Código Tributário Nacional - 

CTN, vedando aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecerem 

qualquer diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua origem ou 

destino e em consonância com o com o princípio da livre circulação de bens ou 

serviços no âmbito do território, guarda total conformidade com o princípio da 

liberdade de tráfego de pessoas e bens por meio dos tributos interestaduais ou 

intermunicipais. Cf. ANDRADE, Rita de Cássia, « Da uniformidade da 

tributação no Brasil e as concessões de benefícios fiscais como causa includente 

do desenvolvimento nacional », p. 9.  
476 Atuando como signatários do Protocolo ICMS nº 21/2011, os Estados da Região 

Norte, dentre eles Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Na 

Região Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe. Na Região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e 

Distrito Federal. Na Região Sul, apenas o Estado do Espírito Santo.      
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instrumento os Estados instituíram a cobrança da denominada “carga 

liquida”, para se referir à parcela do ICMS devido nas operações 

interestaduais, hipótese que vem alcançar não só os contribuintes 

inscritos no CGF, mas também as pessoas físicas e jurídicas não 

contribuintes do imposto sempre que adquirirem mercadorias noutros 

Estados da Federação.   

Muito embora o Brasil se encontre politicamente dividido em 

Estados e subdividido em Municípios, seu território deve funcionar 

como um mercado sem fronteiras, onde as pessoas, os bens, os 

serviços e os capitais podem circular livremente porque o país é único. 

A regra é que todos os cidadãos brasileiros possam estudar, 

estabelecer moradia, fazer compras, trabalhar ou viver em qualquer 

ponto do país, usufruindo de todos os produtos em quaisquer lugares 

que se encontrem instalados. Por isso mesmo, com base no princípio 

da não-discriminação, a Carta de 1988 veda aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios (CF/88, art. 152) estabelecer barreiras fiscais 

dentro do território nacional. 

Conforme já reportado nas linhas anteriores, o Protocolo 

dispõe que nas operações interestaduais o valor do ICMS deve ser 

calculado, deduzindo-se da base de cálculo o imposto devido ao local 

de origem: sete por cento para mercadorias ou bens oriundos das 

regiões Sul e Sudeste, exceto o Estado do Espírito Santo; doze por 

cento para as mercadorias ou bens procedentes das regiões Norte, 

Nordeste ou Centro-Oeste, incluindo o Estado do Espírito Santo. 

Considerando que os Estados mais ricos concentram os principais 
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centros de distribuição no comércio eletrônico, consequentemente irão 

obter uma maior arrecadação477. 

Por isso mesmo os Estados localizados nas regiões menos 

desenvolvidas do país e signatários do Protocolo ICMS nº 21/2011, 

reclamaram argumentando que as atividades comerciais realizadas 

através da internet passaram a figurar como um processo novo que 

alterou substancialmente o procedimento ordinário de efetivação das 

compras. Por suposto isso implicou em relevante perda de receitas e 

com impactos negativos nos seus respectivos orçamentos, já que em 

tese no comércio eletrônico o Estado de origem se apropria da 

integralidade do ICMS referente à venda ao consumidor final não 

contribuinte do imposto478. O protocolo acima mencionado gerou 

centenas de ações judiciais e já tinha sido objeto de controvérsia no 

julgamento das Ações Direta de Inconstitucionalidade – ADI de nº. 

4.565-MC e 4.705-MC, ambas do relator o Ministro Joaquim Barbosa. 

No entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF o 

Protocolo ICMS nº. 21/2011, que instituiu o sistema de tributação 

diferenciada de bens, foi criado unilateralmente por alguns dos entes 

federados. A cobrança do ICMS pelo Estado de destino do bem ou 

 
477 Com efeito, se a operação mercantil ocorre no Estado de São Paulo, é ele quem 

está apto para arrecadar o tributo, exceto nos casos de importação de mercadorias 

ou bens do exterior por pessoa física ou jurídica porque nesse caso o ICMS será 

devido ao Estado onde estiver localizado fisicamente o destinatário final da 

mercadoria. A propósito, os  Recursos Extraordinários (REs 474267 e 439796) 

tratando da constitucionalidade da incidência do ICMS nas importações de bens 

por pessoas jurídicas não-comerciantes. V. Lei Complementar nº 114/2002. 
478 Se bem na ADI 4.628 os Estados já haviam arguido que a forma de aquisição de 

bens ou serviços pela internet teria contribuído para elevar o nível de 

desigualdade regional, já que a cobrança na origem trouxe impactos negativos na 

arrecadação do ICMS. 
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mercadoria adquirida em outra unidade da federação por consumidor 

final e não contribuinte do imposto contraria a disciplina 

constitucional do ICMS, porque os Estados não podem instituir leis 

que limitem a liberdade de tráfego das pessoas e violando o pacto 

federativo (artigo 150, V e 152 da Constituição Federal); ademais o 

Protocolo ICMS nº. 21/2011 enseja também problemas relacionados à 

bitributação, porque o imposto cobrado pelos Estados destinatários 

também já foi recolhido no Estado de origem; o Protocolo ICMS nº 

21/2011 ofende também o princípio da reserva de resolução ao Senado 

Federal, que é quem tem poderes para estabelecer as alíquotas nas 

operações interestaduais.  

O Protocolo ICMS nº 21/2011, teve sua inconstitucionalidade 

declarada no ano de 2014 pelo Supremo Tribunal Federal. Essa visão 

do Supremo forçou a revisão da regra constitucional e no sentido de 

valorizar o pacto federativo foi editada a Emenda Constitucional – EC 

nº. 87/2015, instituindo o princípio de destino como regra na 

tributação do ICMS nas operações interestaduais envolvendo a 

compra de mercadorias e serviços vendidos à distância por internet, ou 

telefone, mas que ainda aguarda a regulamentação dos Estados. 

O princípio origem aplicado no ICMS permite que cada 

Estado tribute as riquezas geradas em seu território, mas isso 

necessariamente não implica que o ICMS seja considerado um 

imposto sobre consumo, porque a Constituição adota certos princípios 

especiais em relação à competência dos Estados. Nessa perspectiva e 

visando a harmonização é que em relação às operações interestaduais 

parte da receita proveniente das vendas interestaduais é partilhada 

entre o Estado de origem e o de destino através do mecanismo do 
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diferencial de alíquota, evitando-se que a mercadoria seja duplamente 

tributada, melhor dizendo na origem e no destino. 

Em princípio a intenção do constituinte foi permitir que os 

bens oriundos de outros Estados da Federação pudessem concorrer em 

igualdade de condições nos locais para os quais fossem destinados e 

por isso mesmo nas operações interestaduais criou-se um mecanismo 

no qual se  o destinatário da mercadoria for contribuinte do imposto 

aplicam-se as alíquotas de 7% quando a mercadoria tiver sua origem 

nos Estados do Sul e Sudeste (menos o Estado do Espírito Santo). No 

entanto, se nessas operações as mercadorias têm a sua origem nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (incluindo o Estado do 

Espírito Santo) aplica-se a alíquota de 12%, valendo essa mesma regra 

quando as operações envolverem quaisquer uns dos Estados 

localizados nessas regiões. 

O sistema misto de tributação no comércio interestadual tem 

gerado uma série de problemas na federação brasileira e um deles é a 

evasão de receitas porque sendo diferenciadas as alíquotas entre a 

origem e o destino as mercadorias começam a passear pelo Brasil 

afora com o intuito de ganhar créditos: no Estado exportador as 

empresas se veem estimuladas a realizar operações interestaduais 

fictícias com a finalidade de se beneficiar da alíquota reduzida; já no 

Estado de destino os contribuintes tendem a instituir mecanismos que 

propiciem o aumento do seu crédito fiscal e tal circunstância tem 

alimentado o surgimento de empresas unicamente com o intuito de 

comercializar notas fiscais em processo de operações fictícias. 
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O vetor da guerra fiscal é a alíquota interestadual do ICMS, 

pois quem efetivamente arca com os subsídios concedidos à empresa 

são as Secretarias de Estados onde os bens são consumidos e não o 

Tesouro do Estado que concedeu o benefício fiscal. Como a alíquota 

pode afetar o orçamento do Estado destinatário da mercadoria a Lei 

Complementar 2475, determinou que os favores fiscais do ICMS só 

podem ser concedidos por meio de Convênios aprovados pelo 

Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, e desde que 

ratificados por todos os Estados da Federação. A regra da 

unanimidade, objetiva impedir a guerra fiscal, pois o poder de veto de 

qualquer um dos Estados é, pelo menos teoricamente, suficiente para 

tornar sem efeito os benefícios concedidos pelos demais. Por isso a lei 

torna ineficaz, porque representam esses créditos um ônus para o 

Estado destinatário da mercadoria, por isso muitos Estados glosam os 

créditos referentes às entradas de mercadorias com incentivo fiscal de 

ICMS concedido a revelia do CONFAZ. A manobra dos Estados é 

revogar a legislação declarada inconstitucional para logo em seguida 

criar uma lei idêntica àquela que foi revogada. Por isso é necessário 

que se crie um mecanismo para coibir essa manobra, concedendo 

efeito transcendente às decisões do Supremo. Isso significa que o 

Supremo determinando que seja proibido criar uma legislação com 

roupagem informal diferente, mas cujo mérito já foi decidido pela 

Suprema Corte. 

O outro grave problema está relacionado à redistribuição de 

receitas entre os Estados produtores e o Estado em que a mercadoria 

será consumida, onde porque a sistemática favorece o mercado 

externo em detrimento do interno. Veja por exemplo que o modelo 

privilegia a importação de mercadorias e serviços de terceiros países e 
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o exemplo mais concreto é o caso de importação de produtos europeus 

por parte de quaisquer uns dos Estados localizados na região nordeste, 

porque qualquer deles pode se beneficiar da alíquota integral do 

imposto que corresponde a 17%. O governo cearense, por exemplo, se 

adquirir produtos do Estado de São Paulo será obrigado a aplicar o 

diferencial de alíquota, quer dizer, ficará apenas com 10% do imposto 

porque 7% pertencerão ao Estado de São Paulo.   

III.5.4. A taxação do ICMS sobre os serviços elétricos e os de 

telecomunicações e suas repercussões na justiça fiscal. 

O Estado tem o dever jurídico de atuar positivamente visando 

à melhoria nas condições de vida da população ou a infraestrutura do 

país e, centrado nesses objetivos, precisa obter recursos para a 

realização dessas funções, fazendo-o fundamentalmente através dos 

tributos, que constitui por excelência a sua principal fonte de receitas. 

Da mesma forma que o Estado está obrigado a garantir o bem comum 

da população, deverá fazê-lo sem cometer arbitrariedades ou desvios e 

neste aspecto, o princípio do não confisco constitui uma das 

limitações do poder estatal, que não pode fazer uso de tributo 

excessivamente oneroso penalizando bens essenciais que constituem o 

patrimônio do contribuinte. Ao contrário, o Estado deve atuar com o 

sentido ético da justiça, extraindo recursos de quem tem condições 

econômicas para pagá-los479 sem agredir princípios sedimentados na 

ordem jurídica constitucional. 

 
479 A arrecadação para que seja justa ela deve ser uniforme e igual para todos. 

Exatamente é por isso que a igualdade do tributo não consente que o rico e o 

pobre paguem a mesma quantidade por conta do sacrifício que cada um pode 

suportar, sendo por isso necessário diferenciar aquilo é necessário para a vida 
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Assim, ao Estado cumpre o papel de mediador nas relações 

entre o Fisco e contribuinte, o que equivale dizer que a relação 

jurídico-tributária enfeixa uma multiplicidade de direitos e deveres 

para os sujeitos que dela fazem parte e as tensões subjacentes a todas 

as etapas da tributação mais refletem uma indissociável correlação 

entre o poder-dever de tributar480 porque de um lado, precisa satisfazer 

as necessidades públicas e do outro, garantir os direitos fundamentais, 

protegendo o patrimônio das pessoas. Noutras palavras, o Estado se 

estrutura basicamente no binômio de encargos: satisfação das 

necessidades públicas mediante a cobrança de tributos e a 

 
daquilo que se constitui supérfluo e sobre o que deve recair o imposto. V. 

YEBRA MARTUL-ORTEGA, Perfecto, « Repaso Histórico de la Justicia Fiscal 

». In VV. AA. Estudios jurídicos en memoria de don César Albiñana García-

Quintana. Coord. por Marta Villar Ezcurra, Antonio Martínez Lafuente, César 

Albiñana Cilveti, Pedro Manuel Herrera Molina. Vol. 1, 2008, p. 298. 
480 No campo da imposição tributária o poder de tributar decorre expressamente da 

Constituição Federal, onde o Estado, no exercício do seu poder somente pode 

atuar mediante lei, essa como expressão do povo, porquanto delegou poderes ao 

Poder Legislativo para assim fazê-lo. Com efeito, a Carta de 1988 dispõe no seu 

artigo 1º, parágrafo único que [...] Todo poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Para 

SOUSA, o Estado enquanto sistema organizado de serviço público tem as suas 

fontes de renda vinculadas diretamente ao seu poder uno, indivisível e 

incontrastável, representado pelo seu poder de império. No entanto esse poder 

pertence ao Estado Federal como um todo, sendo repartido sob a forma de 

competências tributárias às pessoas politicamente criadas pela Constituição 

Federal. Cf. SOUSA, Rubens Gomes, « Estudo de Direito Tributário ». São 

Paulo, 1950, p. 266. Isso significa que as pessoas jurídicas de direito público que 

integram a Federação recebem da Constituição não o poder, porquanto este é 

inerente à soberania do Estado Federal, recebendo tão somente competências 

impositivas para a instituição de tributos, o que o fazem mediante leis. Em linha 

de pensamento oposta NAVARRO COÊLHO expressando que o poder de 

tributar pertencente às várias pessoas políticas é uno por vontade do povo, mas 

apenas dividido entre as pessoas políticas que formam a Federação. Cf. 

NAVARRO COÊLHO, Sacha Calmon, « Manual de Direito Tributário ». 2ª. 

edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2002, pp. 4-5. 
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legitimidade na cobrança desses encargos, em face do que sofre 

limitações constitucionais.  

Se por um lado é função primordial do Estado suprir as 

necessidades das pessoas através da entrega de bens e da prestação de 

serviços, também não menos verdade é que o homem precisa viver 

com dignidade e por isso mesmo o respeito ao mínimo existencial, 

dotado de carga axiológica que tem por fundamento o princípio da 

justiça, que ao lado do princípio da igualdade devem nortear a 

tributação. A Constituição fala que o pagamento dos tributos deve ser 

proporcional a capacidade de cada brasileiro e por isso mesmo para 

que a tributação seja justa, os que ganham mais tem que pagar mais e 

os que ganham menos devem pagar menos ou até ficar imunes ou 

serem isentos481.  

A ideia de que todo ser humano deve ser tratado de forma 

igual ganhou força com o advento das leis escritas, no entanto, foi 

somente durante a Idade Média que teve início a elaboração do 

 
481 Interessante que a Carta de 1988 consagra o princípio da capacidade 

contributiva, reputando-o como essencial enquanto critério para o alcance da 

justiça fiscal, que ao lado da seletividade visa assegurar maior tributação para 

aqueles que auferem maiores rendimentos ou detém maior patrimônio e/ou 

consomem produtos menos essenciais. Quanto à renda e ao patrimônio, isso 

corresponderia, em tese, maior progressividade dos tributos levando em conta a 

situação de cada indivíduo, entretanto em relação aos bens e serviços, os 

impostos acabam gravando de forma mais onerosa a renda de pessoas e famílias 

que destinam maior parte dos seus ganhos ao consumo. In « Sistema Tributário: 

diagnóstico e elementos para mudança », Sindicato Nacional dos Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil, 2011, p. 8. No Brasil, 70% da receita 

arrecadada têm origem nesse tipo de tributação, retirando o governo maior parte 

dos recursos dos impostos incidentes sobre a entrega de bens e a prestação de 

serviços e o curioso é que a população de baixa renda é quem suporta o peso dos 

impostos indiretos incidentes sobre itens considerados essenciais à população. 
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princípio da igualdade na sua essência, quando o ser humano passou a 

ser analisado na sua substância. E partindo da máxima de que o fim 

natural de todos os homens é a realização de sua própria felicidade, 

então à humanidade incumbe o dever de favorecer tanto quanto 

possível o fim do outro e nessas relações considerar as aspirações dele 

como se suas fossem482. 

Em tese, qualquer tributo incidente sobre os recursos 

destinados a garantia das necessidades básicas do indivíduo e 

fundamentais para a sua sobrevivência deveria ser considerado 

inconstitucional, valendo ressaltar, no entanto, que a capacidade 

contributiva haverá de surgir somente após o preenchimento das 

necessidades básicas. Por isso, com muita propriedade, LOBO 

TORRES expõe que as condições iniciais da liberdade que possam 

justificar a não tributação do mínimo vital haverá de coincidir com a 

não-capacidade contributiva, servindo como balizamento do mínimo 

existencial, mas não como seu fundamento483, reputando-se existente a 

 
482 No âmbito internacional, a garantia de proteção do indivíduo passou a ser 

reconhecida como uma forma de garantia da paz perpétua entre as nações e que 

surgiu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), na qualidade 

de marco maior do movimento da internacionalização dos direitos humanos, 

passando a constituir tema de legitimo interesse da comunidade internacional. V. 

COMPARATO, Fábio Konder, « A afirmação histórica dos direitos humanos », 

4ª edição, 2ª tiragem, São Paulo, Saraiva, 2006, p. 23. Nesse sentido, a 

Declaração Universal constitui um projeto de transformação da ordem social e 

internacional com inspiração nos direitos humanos, obrigando aos indivíduos, 

aos povos e ao próprio Estado, limitando o princípio da soberania nacional e 

instituindo novos princípios que inspiram a realidade internacional, tal qual o 

princípio da não-discriminação, dos direitos econômicos e sociais e com base no 

princípio da interdependência dos direitos. V. MARTÍNEZ DE PISÓN, José, « 

Derechos Humanos: historia, fundamento y realidad ». Zaragoza, Egidio 

Editorial, 1997, p. 214. 
483 A Carta brasileira de 1988, não dispõe de qualquer previsão constitucional acerca 

da não-tributação do mínimo existencial, resultando esse entendimento mais por 
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capacidade contributiva somente em face das riquezas acima do 

mínimo vital484.  

O respeito à exigência desse princípio vai de encontro à ideia 

de imposição única, porque a aptidão para contribuir é limitada. Por 

isso se diz que a pluralidade impositiva em conexão com o princípio 

da capacidade econômica haverá de exigir, no primeiro plano, à 

coordenação técnica entre os impostos, onde com base em critérios 

coerentes se gravará, de forma equilibrada, as riquezas, evitando o 

excesso de tributos que atentem contra a capacidade econômica. 

Quando se estabelecem elos entre a capacidade econômica e a 

coordenação tributária, o imposto recai sobre o contribuinte travestido 

de múltiplas facetas, seja na forma da imunidade, isenção, crédito 

 
força da interpretação sistemática de diversos dispositivos constitucionais 

(artigos 5º, incisos XXXIV, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVI; 150, inciso VI, 

alínea “c”; 153, § 4º, 198; 203; 206, inciso IV, todos da Constituição Federal de 

1988. No mesmo sentido as imunidades de que trata os artigos 5º, incisos XIII, 

XXXV, LII, LV e 226). A doutrina brasileira reputa o respeito ao mínimo 

existencial como um dos direitos fundamentais e nesse sentido, v. TORRES, 

Ricardo Lobo, « Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário - Os 

Direitos Humanos e a Tributação: Imunidades e Isonomia », Rio de Janeiro: 

Renovar, 1999, p. 163-164. v. 3. Fazendo ainda alusão ao mesmo autor, consulte 

« O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais », RDA, vol. 177, pp. 32 e 

36. Em razão da capacidade contributiva é que a tributação da renda deve manter 

isentas as parcelas de gastos referentes ao mínimo existencial da família, não 

sendo possível tributar despesas com moradia, gastos com energia elétrica para 

subsistência, porque se referem ao mínimo existencial.  
484 Porque a satisfação das necessidades básicas do indivíduo não expressa aptidão 

para contribuir. V. SAINZ DE BUJANDA, Fernando, « Reflexiones sobre un 

sistema de derecho tributario español: examen crítico de la legislación tributaria 

de un quinquenio (1957-1962) ». Revista de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Madrid, nueva serie, v. 7, nº. 16/17, 1963, pp. 181-185. Já no 

plano jurídico levando-se em conta a situação da empresa, torna-se necessário 

satisfazer as necessidades mínimas operacionais e de produtividade para que 

possam sobreviver como célula econômica, porque somente depois disso é que 

passam gozar de aptidão para manipulação dos recursos produtivos. 



CAPÍTULO III.  Na busca de um ICMS como modelo de referência: limitações e dificuldades à harmonização dos IVAS no Brasil 

411 

presumido, remissão, porque o que se visa é adequar à aptidão de cada 

um para contribuir com os gastos públicos485.  

A não tributação do mínimo existencial também se manifesta 

nos impostos indiretos – entre eles os impostos sobre o consumo, 

fazendo incidir o ônus da forma mais justa possível, quando o 

princípio da capacidade contributiva passa a ser instrumentalizado 

pela regra da seletividade, adotando-se obrigatoriamente alíquotas 

seletivas em razão da essencialidade do produto ou serviço ou mesmo 

isentando gêneros alimentícios e outras mercadorias de primeira 

necessidade da população486. Se bem a “essencialidade” deva ser 

interpretada não apenas no sentido estrito - necessidade básica – 

porém alcançar tudo aquilo que seja pressuposto a um padrão mínimo 

de vida, impondo-se uma tributação menos gravosa na 

comercialização de gêneros voltados para esse fim487.  

 
485 ROMERO GARCÍA, Felipe, « El valor sistema tributario: acerca de su 

integración entre los principios de la imposición». Servicio d Publicaciones de la 

Universidad de Cádiz, 2005, p. 236.  
486 Na verdade o princípio da seletividade pode se operar através de várias técnicas 

que alteram em termos quantitativos o peso da carga tributária, seja em função da 

aplicação de alíquotas diferenciadas, pela utilização de distintas bases de cálculo 

e/ou mesmo pela concessão de incentivos fiscais. No entanto, a seletividade 

torna-se mais facilmente alcançável através do mecanismo de variação das 

alíquotas. Nesse sentido, consulte CARRAZZA, Roque Antônio, « ICMS ». 5ª 

edição, São Paulo, Malheiros, 2011, p. 491. No momento histórico atual não se 

pode em sã consciência questionar a essencialidade da energia elétrica, bastando 

suficiente imaginar o que representaria hoje um blackout de 24 horas ao processo 

produtivo e na vida do cidadão. Cf. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito, « 

A tributação da energia elétrica e a seletividade do ICMS ». Revista Dialética de 

Direito Tributário, São Paulo, 2008, pp. 70-77. 
487 Desse modo, a seletividade, permite que o Estado desonere a tributação de 

produtos considerados essenciais, seja por questões de saúde como é o caso dos 

remédios, seja por composição da cesta-básica (tais como os alimentos), ou 
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Vale lembrar que no antigo imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias – ICM, não era observada a 

regra da seletividade já que se tratava de um imposto uniforme, 

dispondo de uma alíquota única que incidia indistintamente sobre 

todos os produtos, vedada a discriminação por espécie de 

mercadoria488. Quer dizer, o imposto tinha finalidade meramente 

arrecadatória e visava quase que exclusivamente angariar receitas para 

os Estados, pois independentemente dos artigos serem de primeira 

necessidade ou mesmo de luxo, a alíquota era igual para todos. 

Entretanto, com o intuito de se resguardar o mínimo existencial, foi 

que através do I Convênio ICM/CONFAZ do Rio de Janeiro (1967), 

os Estados decidiram isentar desse imposto os artigos de primeira 

necessidade. 

Esta situação foi alterada com a promulgação da Constituição 

de 1988, em face de outorga concedida aos Estados que passaram a 

dispor da faculdade de manter um regime uniforme de imposto ou 

instituir um novo, com alíquotas diferenciadas em razão da 

essencialidade dos produtos e serviços a serem tributados. Veja, por 

 
aqueles perniciosos como é o caso do cigarro e álcool considerados prejudiciais à 

saúde. O ideal é que o imposto pago por cada indivíduo lhes fosse adequado e 

útil, no entanto em face do que é impossível medir o proveito individual para 

cada um deles, a conclusão a que se chega é que deve pagar mais aquele que 

dispõe de maiores recursos, porque esse, em maior medida, é quem se beneficia 

das ações do Estado. Cf. NIETO MONTERO, Juan José, « El principio de 

capacidad contributiva en la jurisprudencia constitucional ». Revista de Derecho 

Financiero y de Hacienda Pública, volumen 45, nº 238, 1995, p. 954. 
488 O modelo de taxação não levava em consideração o critério de graduação 

conforma a essencialidade da mercadoria ou do serviço, a exemplo do que 

ocorria com o Imposto sobre Produto Industrializado – IPI, que já estipulava que 

o imposto seria seletivo em função da essencialidade do produto.  Cf. artigo 22, § 

4º da Constituição de 1967. V. também o artigo 153, § 3º, I, da Constituição 

Federal de 1988. 
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exemplo, no ICMS, enquanto as alíquotas gerais oscilam entre 17% e 

18% nos diversos Estados, a taxação para serviços essenciais, como o 

da energia elétrica, as alíquotas se equiparam àquelas aplicadas para 

produtos nocivos ou supérfluos, citando, por exemplo, a bebida 

alcoólica, as armas, munições, fumo, cigarro e até mesmo 

combustível, onde as alíquotas podem alcançar os 32%489.  

No Brasil a taxação sobre o consumo da energia elétrica pode 

ocorrer de forma distinta em cada um dos Estados federados, 

considerando como critério para fixação de alíquotas a finalidade e 

quantidade consumida. Não é à toa que as variações no ICMS sobre a 

prestação de serviço de energia elétrica domiciliar ocorrem numa 

escala entre 0%, 19%, 20%, 21%, 27%, 29%, 31% ou 33,5%490 e no 

caso do Ceará, se considere o acréscimo de dois pontos percentuais 

referente ao adicional do Fundo Estadual de Combate e Erradicação 

da Pobreza – FECOP.  

 
489 Chama atenção, nesse aspecto, a profusão de alíquotas incidentes na tributação 

do ICMS, totalmente fora do padrão daquelas cobradas nos países 

desenvolvidos, pois enquanto nesses existem duas ou no máximo quatro 

alíquotas, na Federação brasileira é quase que impossível contar a quantidade de 

alíquotas para o ICMS, porque um mesmo bem pode ser tributado de forma 

distinta, dependendo do Estado ou do município em que será consumido. Sobre o 

tema consulte LEITÃO PAES, Nelson, « O custo da ineficiência da tributação 

indireta brasileira ». Revista Brasileira de Economia das Empresas, 2013, pp. 67-

84. 
490 Os dados extraídos da ABRADEE apontam alguns Estados da federação 

brasileira em que a taxação do ICMS sobe consumo de energia elétrica é superior 

ou igual àquela cobrada para o consumo de jóias, perfumes, combustível, dentre 

outros. Nesse sentido, consulte ABRADEE - Associação Brasileira de 

Distribuição de Energia Elétrica. Mapa de alíquotas do ICMS residencial no 

Brasil para o ano de 2015.   
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Se por um lado temos pautado no âmbito do ICMS a regra da 

seletividade com base na ideia daquilo que é essencial à pessoa (e não 

naquilo necessariamente supérfluo), não seria razoável imaginar que 

essa energia elétrica seja menos necessária que a generalidade das 

mercadorias gravadas a uma alíquota de 18%. Tem-se, pois, que a teor 

das disposições constitucionais instituídas no artigo 155, § 2º, III, a 

referida cobrança estaria violando o preceito constitucional em função 

da essencialidade da mercadoria ou serviço posto que a energia 

elétrica não pode ser considerada um bem supérfluo. 

Desde a perspectiva do processo de integração econômica, 

alertamos igualmente que a seletividade no ICMS enquanto fenômeno 

tributário implica também interdependência entre os sistemas jurídicos 

dos Estados-partes que integram o MERCOSUL, devendo por isso 

mesmo se atentar para os reflexos diretos e indiretos derivados do 

sistema de taxação sobre energia elétrica, sendo necessário superar 

problemas no âmbito da legislação brasileira em face do que há 

diferentes modalidades no sistema de tributação e desde a perspectiva 

de harmonização é preciso haver coerência e coesão dentro da ordem 

jurídica dos diversos Estados-partes que compõem o bloco.  

A luz desse conceito e cotejando a neutralidade como um 

contraponto, tem-se que a tributação do ICMS perpassa por um 

conjunto de dificuldades com vistas à operacionalização de um novo 

regime porque dispondo de alíquotas diversificadas491, tornaria 

 
491 Por isso mesmo há quem atribua ao ICMS um imposto, não necessariamente 

sobre o consumo, porque não capta globalmente o perfil do consumo de cada 

contribuinte. Seria então um imposto com tendência sobre o consumo, visto que 

tem como pressuposto o fato da sua incidência ocorrer sobre o ciclo da cadeia 

produtiva. O comerciante, muito embora antecipe o ônus financeiro do imposto, 
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complexa a tarefa de harmonização, especialmente considerando a 

diversidade de tratamentos dispensados por cada Estado, onde São 

Paulo, Santa Catarina e Paraná, por exemplo, estabelecem a 

seletividade como um critério de conveniência e em função da 

essencialidade das mercadorias, diferentemente no Rio Grande do Sul 

onde a seletividade é obrigatória no âmbito de todo esse Estado492.  

Se bem medidas de caráter discriminatório encontram 

legitimidade nos valores constitucionais, assentados na regra da 

seletividade, uma análise mais completa não deverá também perder de 

vista a utilidade, o valor e a justificativa da neutralidade, que 

igualmente passa a constituir um bem protegido pelo sistema em face 

da necessidade de se preservar a igualdade e a isonomia entre todos. 

Isso obviamente porque a falta de eficiência poderá impor um elevado 

ônus à sociedade, porquanto será essa quem haverá de suportar o 

preço de produtos mais caros e de pior qualidade, alinhando nesse 

conceito como perdedores tanto o consumidor quanto os diversos 

agentes econômicos493.  

 
mas quem suporta a carga da mercadoria é o consumidor final. Cf. GRECO, 

Marco Aurélio, « Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei Tributária ». São 

Paulo, Dialética, 2001, p. 33.  
492 A Constituição não determina de que forma o princípio da seletividade deva ser 

instrumentalizado, tampouco quais as mercadorias e serviços são essenciais, 

estabelecendo apenas que o ICMS poderá ser seletivo em razão da essencialidade 

do bem ou serviço, abrindo margem para que os Estados e Distrito Federal não 

apliquem o princípio da seletividade do ICMS a muitos bens e serviços que são 

essenciais a sociedade. Essa tarefa deixou-a a cargo dos operadores do direito, a 

quem compete valer-se dos postulados da hermenêutica e da razoabilidade para 

alcançar o fim pretendido pelo constituinte.  
493 Basta que consideremos a hipótese de um industrial que necessite de insumos 

para a produção local. Do ponto de vista do custo, a decisão mais correta será 

aquela que recomenda a aquisição de produtos mais baratos e, nesse cenário, 
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O apego ao mero formalismo da interpretação literal do texto 

constitucional (artigos 153, IV, § 3º, I; e o artigo 155, II, e § 2º, II da 

Constituição Federal de 1988) tem induzido a que a grande maioria 

dos doutrinadores argumente que a seletividade em função da 

essencialidade insere-se no limite da discricionariedade por parte dos 

Estados federados, porque a esses lhes compete eleger que 

mercadorias e/ou serviços podem dar suporte à concretização do 

preceito constitucional. Na situação posta, qual seja, a tributação do 

ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, os Estados têm 

reputado como inadequado o critério de discrímen para classificá-la 

como um bem supérfluo, rechaçando a invocação das normas de 

direito público que lhe atribuem o caráter de essencial.  

Nos impostos indiretos a seletividade é um critério através do 

qual o legislador busca dar consecução à justiça fiscal. Nesse aspecto, 

quanto mais essencial for um produto ou um serviço para a sociedade, 

menor deverá ser a alíquota a ser aplicada e vice-versa. A seletividade 

atuará como um instrumento no sentido de nivelar diferenças 

excessivas no consumo de diversas classes ou mesmo frear o consumo 

de produtos indesejáveis a saúde das pessoas. A seletividade em 

função da essencialidade significa, portanto, que no ICMS as alíquotas 

incidirão sobre os bens na razão inversa de sua superfluidade.  

 
uma interferência clara no sistema econômico poderá encarecer o seu produto 

final, que igualmente ficará mais caro, refletindo em perdas e custos adicionais 

por todo o sistema econômico. Para POSSEBON DA SILVA, toda vez que a 

tributação deixa de ser neutra, ela desloca o comportamento do mercado para 

fora do seu ponto de eficiência máxima, influenciando o comportamento dos 

agentes econômicos. Cf. POSSEBON DA SILVA, Rafael Vega, « A 

extrafiscalidade no ICMS: seletividade, essencialidade, neutralidade e efeito 

indutor das normas tributarias à luz da Constituição federal de1988 ». Tese de 

Mestrado em Direito da PUC-SP, São Paulo, 2015, p. 90. 
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Toda atividade que de algum modo é necessária ou 

indispensável à satisfação da coletividade geral e fruível 

singularmente pelo cidadão, tem a natureza de serviço público e como 

tal assume relevância perante a ordem jurídica. Desse modo torna-se 

inconcebível o Estado inseri-la no rol de atividades suntuosas ou 

supérfluas, como é o caso do fornecimento de energia elétrica, lançado 

em programas do governo como um serviço de cunho essencial494.  

As normas devem se inserir no contexto econômico, político 

e social por que passa o país onde o ICMS, de regra, não poderia 

esbarrar no conceito mínimo daquilo que seja essencial. Sendo a 

energia elétrica considerada mercadoria, a aplicação da técnica haverá 

que ser observada e nesse sentido, CARRAZZA, defende o caráter 

obrigatório, consistente igualmente no dever constitucional, 

obrigando, peremptoriamente, a todos495. Ao contrario sensu se estaria 

admitindo que o Estado pudesse violar pela via reflexa, outros valores 

fundamentais protegidos pelo sistema, tal qual o princípio da 

capacidade contributiva. 

Se a justiça fiscal encontra na progressividade um critério 

para se atingir a igualdade no imposto de renda, todavia no âmbito do 

ICMS inexiste uma fórmula capaz de mensurar a capacidade 

econômica do contribuinte porque, efetivamente, se desconhece quem 

será o destinatário final da mercadoria ou do serviço, restando 

dificultoso mensurar essa capacidade. A graduação das alíquotas 

 
494 O Programa “Luz para todos” lançado em 2003, com grande impacto nas áreas 

rurais, tinha como desafio acabar com a exclusão elétrica no país e se propunha a 

levar a energia a 228 mil famílias da zona rural. V. Decreto nº4.873/2003. 
495 V. CARRAZZA, Roque Antônio, « ICMS ». 5ª edição, São Paulo, Malheiros, 

2011, p. 361.  
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impositivas seria então uma forma de assegurar o equilíbrio, no qual 

as taxas menores deveriam corresponder, em tese, aos produtos 

essenciais à vida da população, tal como ocorre com os itens que 

compõem a cesta básica; quanto aos artigos supérfluos ou aqueles 

considerados nocivos, a esses haveria de corresponder uma maior 

taxação.  

No que toca a tributação do ICMS sobre a prestação do 

serviço de energia elétrica, tem-se que em pleno século XXI a energia 

elétrica tornou-se um bem de consumo essencial, indispensável às 

necessidades básicas do cidadão, tal como é a moradia, a alimentação, 

a educação, a saúde, a segurança, o transporte496. A lógica demanda 

então que a prestação desse serviço fosse tributada pelas Unidades 

federadas recorrendo ao uso de alíquotas menores e não se fazendo 

uso da alíquota mais alta, superior àquela aplicada para produtos 

supérfluos e precisamente tal circunstância permite que elas padeçam 

de vicio de inconstitucionalidade, pelo desrespeito ao princípio 

imposto pela Lei Maior.  

Ao que parece, a atuação do legislador na escolha e definição 

da alíquota se encontra no campo da discricionariedade497, elegendo a 

 
496 Se bem o conceito de essencialidade deve abarcar todas as necessidades que 

constituem pressupostos para que o cidadão tenha um padrão de vida no mínimo 

decente. Em sentenças proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes, a não redução 

das alíquotas do ICMS para a prestação dos serviços de energia elétrica encontra 

seu fundamento na necessidade de evitar lesão à ordem pública, pelo efeito que 

teria na arrecadação do tributo e consequentemente no orçamento dos Estados.  
497 TJ-ES- Agravo Regimental. Mandado Segurança AGR100080019829 ES 

1000800198 29 (TJ-ES) Data de publicação DO de 16/03/2009 Ementa: 

TRIBUTARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA 

DO ICMS SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E 

TELECOMUNICAÇÕES PRODUTOS ESSENCIAIS OFENSA AO 
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alíquota mais alta em razão do benefício econômico, voltado para a 

arrecadação dos Estados ao incluir a energia elétrica no conceito de 

mercadoria supérflua, esbarrando nas limitações de ordem jurídica de 

natureza constitucional. Nesse aspecto tem o legislador o dever de 

apreciar se o ato legislativo guarda pertinência com a finalidade 

política, social ou econômica instituído na Lei Maior. No caso da 

prestação de serviços referentes à energia elétrica torna-se 

injustificável sejam os mesmos taxados com alíquotas superiores 

àquelas fixadas para produtos considerados supérfluos. 

As taxas aplicadas sobre a energia elétrica é um fator 

dificultoso no processo de integração do MERCOSUL, pois muito 

embora nos demais Estados que compõem este bloco as taxas do IVA 

incidentes sobre o consumo de energia elétrica domiciliar sejam 

aparentemente uniformes – num patamar de 27% - no Brasil sendo as 

 
PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDA 

DISCRICIONÁRIA DO PODER PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 155, 

2º, III E V, DA CF/88. PRECEDENTES. MATÉRIA SEDIMENTADA NESTE 

E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. 1. O princípio da seletividade 

refere-se à discricionariedade concedida ao legislador para que no momento da 

determinação da alíquota de uma determinada mercadoria ou serviço fosse 

estabelecida de acordo com a sua importância, a fim de distinguir as essenciais 

daquelas supérfluas; 2. A redução da alíquota do ICMS sobre o serviço de 

energia elétrica e de telecomunicações de 25% para 12% é mera 

discricionariedade do Poder Legislativo, em consonância com o Poder 

Executivo, baseando-se verdadeiramente em critérios sócio-políticos 

econômicos. 3. Os Estados federados no âmbito da competência tributária que 

lhes é atribuída pela Carta Magna tem a liberdade de determinar as alíquotas 

mínimas e máximas do ICMS, obedecidos aos limites fixados pelo Senado 

Federal (CF, artigo 155, 2, III e V). 4. A ingerência do Judiciário na fixação das 

alíquotas de tributos estadual atuando como legislador positivo representa grave 

ofensa ao princípio da separação dos poderes, norma fundamental da República 

Federativa do Brasil. 5. Negar provimento ao recurso. 
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alíquotas do ICMS calculadas por dentro498, então no acerto final a 

alíquota geral, que é de 18%, haverá de corresponder a 21,95%; já a 

alíquota de 30% aplicada para a energia elétrica corresponderá a 43%, 

circunstância que desde o ponto de vista da racionalidade exercerá 

também sua influência na tomada de decisão dos agentes econômicos. 

E nesse caso, a pressão exercida pelo ICMS atuará em prejuízo do 

crescimento econômico do país, afetando o fluxo do capital e do 

investimento. 

III.5.5. A reforma do ICMS visando à construção de um IVA para 

o Brasil. 

De há muito se discute propostas visando implementar a 

reforma tributária no Brasil com o que se pretende reunir os impostos 

sobre consumo, hoje fragmentados nas esferas federal, estadual e 

municipal e instituir um imposto único, a semelhança do Imposto 

sobre o Valor Agregado – IVA. Busca-se aproximar o sistema 

tributário brasileiro ao dos demais países do MERCOSUL e permitir 

sua convergência às melhores práticas internacionais. Lá se foram 

mais de duas décadas, inúmeros debates, avanços e recuos e o Brasil 

prossegue com um sistema repleto de distorções e extremamente 

regressivo.  

 
498 Apesar do que a Lei Complementar nº. 87/96, artigo 13, § 1º, I, tenha autorizado 

a inclusão do ICMS na base de cálculo desse imposto, algumas correntes 

doutrinarias têm se manifestado pela inconstitucionalidade desse dispositivo, 

porquanto a integração da alíquota na própria base de cálculo estaria 

desvirtuando o modelo constitucional desse imposto,  que deixa de ser sobre o 

valor da operação mercantil para se transformar num imposto sobre imposto. V. 

CARRAZZA, Roque Antônio, « ICMS ». 5ª edição, São Paulo, Malheiros, 2011, 

p. 325. No entanto, para o STF tem sido pacífico o entendimento de que o ICMS 

pode ser incluído na sua própria base. V. RE 212.209 RS Rel. Min. Marco 

Aurélio; RE 582.461 SP, Ministro Gilmar Mendes. 
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A reforma tributária tomou impulso no ano de 2019, 

inserindo-se na pauta dos debates dos Presidentes da Câmara e do 

Senado Federal, que definiram como uma das prioridades duas 

propostas – as PECs de nº 45/2019 e a 110/2019, que são frutos de 

experiências passadas associadas a novas ferramentas que tem por fim 

contornar os conflitos e apresentar mecanismos para uma regra de 

transição que permita a migração para um novo modelo de tributação 

e partilha de recursos através do Imposto sobre Bens e Serviços – IBS. 

As duas propostas compartilham uma ideia similar no que se refere 

aos principais problemas da tributação que é a fragmentação dos 

impostos sobre bens e serviços.  

As duas propostas priorizam uma regra de transição para a 

migração do atual sistema para o novo IBS e para o Imposto Seletivo, 

este último com incidência sobre bens específicos, dentre eles o 

combustível, bebidas, álcool, tabaco etc. A PEC nº 45/2019, da 

Câmara federal, visa basicamente unificar os cinco principais tributos 

que incidem sobre bens e serviços: o imposto sobre produtos 

industrializados – IPI, previsto no artigo 153, inciso IV, da CF/88, que 

é de competência da União; o Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - o ICMS, estabelecido no artigo 

155, inciso II, de competência dos Estados Membros e do Distrito 

Federal e o Imposto sobre Serviços - ISS, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, conforme estatui o artigo 156, inciso 

III.  

a) Sobre a unificação dos impostos sobre consumo no Brasil  
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A PEC nº 45/2019 e a PEC nº 110/2019, do Senado federal 

pretendem substituir o modelo fragmentado de impostos sobre o 

consumo, que hoje é administrado de forma autônoma pelos entes da 

federação. Será instituído o IBS, um imposto cujas bases serão bem 

mais amplas. A PEC nº110/2019 é bem mais abrangente e inclui 

outros quatro impostos e, precisamente, o Imposto sobre Operações 

Financeiras – IOF, a Contribuição sobre Intervenção no Domínio 

Econômico sobre operações realizadas com combustíveis, CIDE 

combustíveis e o PASEP 

A unificação dos tributos federais, estaduais e municipais é 

inquestionavelmente um dos pontos mais relevantes das propostas de 

reforma tributária porque permite corrigir uma das mais graves 

distorções que existem no sistema tributário brasileiro, que é a 

fragmentação das bases tributáveis, que tem reflexos na sistemática 

subtrativa – o direito à dedução dos créditos do contribuinte. O IVA 

aplicado na maioria dos países apresenta uma estrutura que em alguns 

pontos coincidem com a do ICMS brasileiro, mas também se distancia 

em razão da abrangência dos fatos geradores: o IVA permite que se 

tribute todo o consumo, que engloba a transmissão de bens e a 

prestação de serviços; já o ICMS é bem mais restrito e com o novo 

IBS a abrangência dos fatos geradores serão muito maiores que a do 

ICMS; o novo imposto permitirá ao contribuinte aplicar o mesmo 

critério que o IVA utiliza na sistemática de débitos e créditos; no IVA 

os serviços prestados geram um débito que não tem correspondência 

nos débitos do ICMS. 

E para que o Brasil adote essa mesma sistemática será 

necessário readequar a sua legislação e nesse caso as duas propostas 
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da reforma tributária – que institui o IBS vislumbra essa possibilidade. 

A unificação dos tributos federais, estaduais e municipais dentro da 

estrutura do IBS permitirá corrigir a distorção que existe no atual 

ICMS. 

b) A uniformidade de tratamento através da Lei 

Complementar  

As normas que regem o IBS serão uniforme em todo o país, 

conforme assinalam ORAIR & GOBETTI e serão instituídas mediante 

lei complementar. Nesse propósito, vale ressaltar o valor das leis 

complementares facilitando a harmonia dentro do sistema de 

impostos. São elas que definem de forma clara que regras vão reger a 

obrigação tributária, os fatos geradores, as hipóteses ensejadoras do 

nascimento da obrigação tributaria, delimitam a base de cálculo, às 

normas relativas as isenções e reduções, enfim elas minimizam as 

áreas de atrito entre diferentes entes jurídicos.  

Pois bem, com o IBS não seria diferente porque as regras 

gerais do atual ICMS também são veiculadas através de lei 

complementar. Elas constituem um importante mecanismo de 

harmonização até mesmo porque sendo o ICMS um imposto de 

caráter nacional faz-se necessário que as normas relacionadas a sua 

instituição, arrecadação e cobrança sejam uniformizadas em todo o 

país. No entanto a excessiva liberdade que tem os Estados para 

legislar sobre um imposto que transcende as suas fronteiras 

jurisdicionais, combinada com o desprezo pelas regras de 

harmonização do ICMS através da Lei Complementar nº 24/1975, tais 

circunstâncias tem contribuído para gerar o estado de insegurança 

jurídica no país.  
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Pela PEC nº 45/2019, o IBS será uniforme em todo o 

território nacional, competindo a União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios exercerem suas competências 

exclusivamente no que se refere à administração de suas alíquotas, 

ficando vedada a concessão autônoma de isenções e quaisquer outros 

benefícios tributários por parte dos Entes federativos. O IBS, 

regulamentado por lei complementar, irá dispor de um Comitê Gestor 

Nacional, composto por representantes dos três entes da federação e 

ficará responsável pela gestão do imposto no que se refere à definição 

de critérios para a cobrança, a fiscalização e operacionalização da 

repartição de receitas entre os Entes federativos. 

A PEC nº110/19 proposta mantém a legislação uniforme no 

território nacional e sua regulamentação fica a cargo de um Comitê 

Gestor do IBS, integrado apenas por representantes dos Entes 

subnacionais, ficando excluída a União federal. 

c) Sobre a autonomia dos entes federados  

Na situação do atual ICMS, cada um dos Entes federados 

exerce de forma autônoma a gestão dos seus impostos, edita seus 

regulamentos, no entanto a PEC nº 45/19 inaugura um sistema que 

contempla a subdivisão do IBS em bases compartilhadas – e 

administrada individualmente no âmbito federal, estadual e municipal. 

Para alguns, essa proposta fere o pacto federativo porque reduz o grau 

de liberdade dos Entes federados retirando deles a autonomia para 

gerir seus orçamentos. No contra-argumento os defensores da PEC nº 

45/2019 alegam que a proposta do IBS resguarda a autonomia do 

orçamento porque os Estados e Municípios com liberdade, tendo o 
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direito de administrar de forma individualizada as suas alíquotas. A 

proposta restringe, mas não elimina a autonomia dos entes federados. 

Eles continuarão com liberdade para estabelecer as suas alíquotas 

O que diferencia a PEC nº45/2019 da PEC nº110/2019 é que 

esta última delega competência aos governos estaduais. Os Estados 

subnacionais assumem relevante posição no sistema de subdivisão de 

competências, assumem responsabilidade pelo compartilhamento de 

receitas do IBS com os demais Entes O efeito imediato dessa proposta 

é que ela aloca uma parcela expressiva da arrecadação federal para o 

cofre dos Estados e só para que se tenha ideia, em termos 

proporcionais ao PIB de 2016, a arrecadação do atual ICMS, que 

corresponde a 6,6% passaria para aproximadamente, 11,2%.  

O ponto crítico da PEC nº110/19 diz respeito a perda de 

autonomia dos Municípios e a forte dependência das transferências 

intergovernamentais. Os Estados subnacionais ganham outra vez, pois 

absorvem o Imposto sobre Serviços – ISS, que atualmente é da 

competência dos Municípios. E consoante a proposta, procede-se a 

compensação pelas transferências intergovernamentais do imposto 

sobre propriedade. Mas considerando que atualmente o Imposto sobre 

Propriedade já é da competência dos Municípios, qual fonte de 

recursos iria cobrir essa perda? A solução encontrada pela PEC nº 

45/2019, que prevê um sistema de compartilhamento das atribuições 

entre os três entes federados encontra-se tecnicamente com um melhor 

formato.  

A Constituição previu os fundos constitucionais e a 

consequente a repartição dessas receitas entre a União, os Estados e 
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Municípios. O perfil nacional do IVA não compromete a autonomia 

financeira dos entes federativos em face da concentração da atividade 

tributária e a relação de dependência de um ente em relação aos 

demais. 

d) Sobre a unificação de alícuotas 

Sob o ponto de vista da multiplicidade de alíquotas, o sistema 

de tributação sobre consumo do Brasil é  extremamente complexo. 

Um país com dimensões continentais, uma estrutura federativa que 

dispõe de vinte e sete unidades federadas, um Distrito federal e 

aproximadamente 5.570 municípios. Cada um dos Entes federados 

dispõe sobre seus regulamentos, suas alíquotas - que são diferenciadas 

em função das mercadorias e do local em que ocorre a operação. 

Inclua nesse pacote os regimes diferenciados de tributação e as 

obrigações acessórias. Todos esses aspectos corroboram para que o 

atual sistema de impostos se torne extremamente complexa e de difícil 

administração. O que dizer então dos custos operacionais de uma 

empresa que atue no mercado nacional e tenha que se submeter à toda 

a parafernália de legislações? Mas não é só isso. Essa complexidade se 

vê agravada pelo conflito de competências do ICMS e do ISS, esse 

último de competência dos Municípios e do Distrito Federal499. E não 

são poucos os conflitos porque há uma confusão generalizada na hora 

de especificar o que seja mercadoria e o que seja serviço 

 
499  A Lei Complementar nº 116/2003 elenca todos os serviços que configurem 

hipóteses do fato gerador do ISS. A doutrina tem se posicionado pela 

competência dos Municípios e do Distrito Federal sobre todos os serviços que 

não se encontrem inseridos no âmbito da competência do ICMS, mas a 

jurisprudência consolidou o entendimento contrário por entender que restam 

excluídos do âmbito de competência do ISS todos os serviços que não estejam 

contemplados na referida lei. 
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Os ganhos ou perdas de receita provenientes do desvio de 

alíquotas serão atribuídos ao Ente que as instituiu que tem autonomia 

restrita para gerir seus orçamentos. O critério utilizado para 

estabelecer a alíquota de referência - 26,9% - leva em consideração as 

estimativas da arrecadação atual correspondendo a soma das 

contribuições/impostos federais (e deduzidos os ganhos de receita com 

o novo IS); as alíquotas de referência do IBS, que corresponde ao total 

arrecadado pelos Estados; e a alíquota do IBS municipal, que 

corresponde ao total de ISS de cada Município500.  

A alíquota do IBS será de 26,9%, a das mais altas do mundo. 

O ideal é que a reforma se propusesse a tornar o sistema tributário 

mais redistributivo estabelecendo alíquotas diferenciadas em função 

da essencialidade dos bens e serviços. Brasil é um país com maior 

concentração de renda do mundo e os impostos sobre bens e serviços 

são claramente regressivos, incidindo proporcionalmente sobre a 

renda dos mais pobres. Mas não se pode afirmar que a uniformização 

das alíquotas do IBS sobre bens e serviços tornará o sistema tributário 

brasileiro mais regressivo. No entanto, a revisão de alíquotas especiais 

e isenções, como as que incidem sobre a cesta básica e medicamentos 

podem ter impacto relevante e reduzir o poder de compra de famílias 

de baixa renda. 

e) A adoção do princípio de destino para operações 

interestaduais e intermunicipais 

 
500  Entre os países que fazem parte da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, a Hungria lidera a lista dos países com a 

maior das alíquotas de IVA, que corresponde a 27%. Já em países como o 

Canadá (5%); o Japão (8%) e a Australia (10%) as alíquotas do IVA se situam 

num patamar bem distante daquelas praticadas nos países europeus.  
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O regime adotado para as operações interestaduais no âmbito 

do ICMS ou intermunicipais no caso do ISS segue a seguinte 

sistemática: parte ou a totalidade da arrecadação incidente sobre as 

operações interestaduais cabe ao Estado ou Município de origem. As 

alíquotas diferenciadas abrem espaço para fraudes; permitem que as 

unidades federadas façam uso do benefício fiscal como instrumento 

para atrair investimentos e promover o desenvolvimento regional. Foi 

isso o que se assistiu ao longo dos anos na federação brasileira, uma 

corrida predatória entre os Entes federados, maculando o sentido de 

cooperação pelo uso do benefício fiscal. Os efeitos nocivos dessa 

política tem repercutido no conjunto da federação e com 

consequências imprevisíveis para a deterioração das bases tributarias.  

As duas propostas reformam o atual modelo de arrecadação 

ao introduzirem o IBS baseado inteiramente no princípio do destino. 

A proposta da Câmara define que nas operações interestaduais e 

intermunicipais incidirá a alíquota do Estado e do Município de 

destino e o imposto pertencerá ao Estado e/ou Município de destino. A 

cobrança do IBS será feita de maneira centralizada em todo o país e 

suas receitas serão distribuídas a cada ente federado na proporção do 

saldo líquido entre créditos e débitos do imposto atribuído a cada um 

deles.  

O IBS irá dispor de uma alíquota única para todas as 

operações interestaduais com bens e serviços e independentemente da 

unidade federada a que se destine501. As receitas provenientes serão 

 
501  Com a alteração do dispositivo constitucional proposto pela PEC 45/2019, o 

artigo 152 da Constituição passaria a ter a seguinte redação: “Art. 152 – A. Lei 

Complementar instituirá o Imposto sobre Bens e Serviços, que será uniforme em 
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alocadas no Estado de destino do bem ou serviço e pode ser cobrado 

pelo Estado de origem e repassado ao Estado de destino. Essa 

migração tem o potencial de promover uma significativa 

redistribuição de receitas em benefício dos governos estaduais e 

municipais que concentram proporcionalmente mais consumidores e 

são desfavorecidos pelo critério baseado na origem.  

As duas propostas de reforma tributária impedem a concessão 

de benefícios fiscais. a) Nas operações interestaduais a eliminação do 

regime hibrido – e com alíquotas diferenciadas - favorece o fim da 

guerra entre os Estados. As receitas do IBS passam a ser alocadas no 

Estado e/ou Município de destino e b) a legislação uniforme no 

território nacional veda a concessão autônoma de benefício fiscal. Os 

Entes federados perdem autonomia para conceder benefício fiscal o 

que corresponde a inexistência desse instrumento como política 

regional. O uso do benefício fiscal pode até ser permitido como 

instrumento de desenvolvimento regional, mas no âmbito do direito 

financeiro. 

f) O mecanismo de transição para evitar perdas para os Estados  

Para suavizar a trajetória das receitas as propostas propõem 

mecanismos de transição gradual pois quanto mais rápida for a 

transição, maior risco para os orçamentos das unidades federados 

beneficiados pelo atual modelo. 

 
todo o território nacional, cabendo a União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios exercerem sua competência exclusivamente por meio da 

alteração de suas alíquotas. 
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A PECs nº 45/2019 prevê um período de transição de oito 

anos, sendo o IBS introduzido com uma alíquota de 1% e em 

compensação a alíquota do Cofins será reduzida ocasionando perdas 

na arrecadação em montante igual a estimativa de ganho de receitas do 

IBS. Nos oito anos subsequentes as alíquotas do PIS IPI ICMS ISS 

serão gradualmente reduzindo até zerarem no último ano da transição 

e paralelamente as alíquotas do IBS serão majoradas para repor em 

cada ano de transição a estimativa de perda de receita ocasionada pela 

redução das alíquotas dos tributos. 

g) A constituição de fundos para e equalização das disparidades 

regionais  

Para lidar com o risco de perdas de receitas, a PEC nº 

45/2019 contém um dispositivo que determina a constituição de um 

fundo com a finalidade de reduzir disparidades de receitas per capita 

entre os Municípios. No entanto essa proposta não fornece qualquer 

detalhamento sobre as fontes de recursos e os critérios para sua 

alocação.  

A proposta do Senado - PEC nº 110/2019 – é sensível ao 

tema da política de desenvolvimento regional ao incluir um 

dispositivo determinando a constituição de dois fundos para equalizar 

as disparidades de receita per capita entre os Entes federados (um 

estadual e outro municipal). A proposta converge para algum dos 

fundamentos da Carta Política de 1988, que é a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, a correção dos desequilíbrios e 

disparidades regionais.  
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Os recursos dos fundos serão destinados a investimentos em 

infraestrutura. No entanto a proposta do Senado não esclarece de que 

forma se dará a operacionalização dos fundos e não indica quais as 

fontes de recursos para esse fim.  

Na União Europeia a existência dos fundos estruturais, a 

exemplo do FEDER e FSE, constituíram uma parcela considerável do 

orçamento comunitário e atuaram como instrumento da política 

financeira para promover a coesão econômica e social. Tais fundos se 

inserem dentro dos pilares de sustentação recolhidos pelos Tratados 

porque um dos objetivos da União Europeia é reduzir os desequilíbrios 

e atenuar as diferenças regionais entre os Estados-Membros.  

h)  A incidência monofásica do IS: regime de substituição 

tributária? 

A PEC nº 45/19, da Câmara federal, institui o Imposto 

Seletivo – IS, com finalidade extrafiscal para estimular ou 

desestimular o consumo de determinados bens e serviços, a exemplo 

do cigarro e bebidas alcoólicas.  

A PEC nº110/19, do Senado federal, também prevê a criação 

de um Imposto Seletivo – IS, de competência federal e regulamentado 

por lei complementar, de incidência monofásica sobre bens e serviços 

específicos. A reforma nada dispôs acerca dessa sistemática de 

cobrança, que configura outra das distorções do sistema tributário, que 

afasta a regra da não cumulatividade  pela incidência monofásica, ao 

tributar antecipadamente na própria origem, mediante a figura da 

substituição tributária para frente, toda a cadeia produtiva; ou 

instituindo a incidência monofásica para determinados produtos sem 

levar em consideração o valor futuro da operação.  
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A proposta do Senado apenas dispõe que o imposto teria 

função arrecadatória. Em face da eliminação dos tributos de 

competência da União federal, esta sofreria perda de receitas 

estimadas em 5,7% do PIB. Essa perda seria parcialmente neutralizada 

com alocação de receitas provenientes da taxação de produtos, dentre 

eles o petróleo e seus derivados, combustíveis e lubrificantes, gás 

natural, energia elétrica, serviços de telecomunicação, bebidas não 

alcoólicas e veículos automotores novos502, todos na base tributável do 

novo IS. Nessa circunstância as estimativas cairiam para 2% do PIB.  

A proposta do Senado estabelece um sistema de partilha dos 

novos impostos extremamente complexo. As receitas do Imposto 

Seletivo federal serão compartilhadas com os governos estaduais e as 

receitas do IBS estadual são compartilhadas com os Municípios e com 

a União federal. No entanto uma cota federal do IBS estadual dá 

origem a novos repasses para os governos municipais e outro pedaço 

para os governos estaduais. Dado que a extinção do Imposto sobre 

Serviços - ISS representa perdas para os Municípios, a forma de 

compensá-los seria mediante a ampliação de transferências 

governamentais, sendo redirecionadas receitas de outros impostos da 

competência dos Estados503.  

 
502  ORAIR, Rodrigo Octávio & GOBETTI, Sergio Wulff, « Reforma Tributária e 

Federalismo Fiscal: uma análise das propostas de criação de um novo imposto 

sobre o valor adicionado para o Brasil ». Texto para discussão 2530, IPEA, Rio 

de Janeiro, 2019, p. 34. 

503  No caso o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, de 

competência dos Estados; e o Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, 

que será integrado ao Imposto de Renda, na competência da União federal.  
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CAPITULO IV. 

 

HARMONIZAÇÃO LEGISLATIVA TRIBUTÁRIA NA UNIÃO 

EUROPÉIA E NO MERCOSUL: UM ENFOQUE COM BASE 

NO IMPOSTO SOBRE O VALOR AGREGADO 

IV.1. A livre circulação de bens e serviços e o princípio da não 

discriminação fiscal: uma tendência no sistema europeu 

O Estado social de Direito tende a se expandir e criar uma 

homogeneidade entre os diferentes países504, tornando possível - 

particularmente nos processos de integração - a instituição de um 

sistema comum que corresponda a distintos valores que não podem ser 

dissociados do universo jurídico, personificando conceitos, onde a 

liberdade e a igualdade, por exemplo, como valores que são 

universais, valem para inspirar critérios como o da justiça social, o da 

 
504 As desigualdades sociais, à repartição dos ganhos de produtividade na classe 

empresarial, as discrepâncias nos rendimentos salariais, a elevação do nível de 

desemprego, todos esses fatores concorreram para o surgimento do Estado Social 

de direito. O que assistimos nessa linha do tempo foram mudanças de caráter 

político e econômico, contrariando a sustentação do Estado de bem-estar social. 

V. LUCAS VERDÚ, Pablo, « La lucha por el Estado de Derecho ». Italia, 1975, 

p. 13. A autonomia dos países se vê afetada pela necessidade que têm de 

colocarem em marcha o plano de metas fiscais, em face de compromissos 

assumidos perante as instituições supranacionais, efetivando recortes nos 

orçamentos que afetam as áreas sociais.  Na verdade, é o mercado quem regula 

os governos, impondo as regras na política econômica e social e por sua vez 

LAMON DE ESPINOSA acrescenta que nessa tarefa de redistribuição os 

mesmos tendem sempre a beneficiar aqueles grupos com maior capacidade de 

mobilização. V. LAMON DE ESPINOSA, Emilio, « Estado de Bienestar y 

sociedad del bienestar ». Dickinson, Madrid, 202, pp. 186-188.  
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redistribuição de renda, o da solidariedade porque o Estado, 

constitucionalmente, tem o compromisso de legitimar a efetivação dos 

direitos fundamentais do homem e atento, nesse ambiente, às 

interações do convívio social. 

Enquanto ordem jurídica, o Estado representa a realização 

concreta da liberdade e da razão humana, constituindo por excelência, 

o instrumento de ação coletiva, não obstante com as suas limitações 

porque nós, seres humanos também somos imperfeitos e o nosso 

“querer” nem sempre se identifica com o do outro e muito menos com 

a vontade geral505. Vale, nesse aspecto, identificar quem seria o “nós” 

que constrói o Estado e utiliza-o como instrumento para alcançar os 

seus objetivos porque nos países mais desenvolvidos o Estado 

democrático e social existe não apenas porque assim quiseram seus 

governos, mas porque a sociedade internamente se democratizou 

contribuindo para que de alguma forma a desigualdade diminuísse, 

embora nas sociedades mais modernas trabalhadores e os pobres 

continuem até hoje com menos voz ativa que as elites na definição e 

nos rumos da ação de seus governos. 

Com a globalização o capitalismo fecha um novo ciclo de seu 

desenvolvimento histórico, alternado por momentos de crise e 

expansão e tendo a seu serviço a hegemonia do neoliberalismo, 

traduzido no modelo de economia cujo mercado, livre e unificado 

possa garantir o impulso natural do homem à competição. Nesse 

 
505 Cf. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, « Assalto ao Estado e ao mercado, 

neoliberalismo e teoria econômica ». Dossiê Crise Internacional II, vol. 23, São 

Paulo, 2009, pp. 7-8.  
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sentido o critério da desregionalização506, que ao proclamar a 

necessidade de desvinculação da tutela do Estado nacional, faz cair 

por terra os conceitos de fronteiras e mercados nacionais formando um 

novo conceito – o de “mercado único”, superando as barreiras e os 

limites geográficos pelas facilidades proporcionadas pelos acordos 

multilaterais e através dos processos de integração.  

Com efeito, o estabelecimento de alianças tem sido uma das 

características da modernidade priorizando-se relações quase que 

exclusivamente econômicas, inclusive com os países antissocialistas 

porque independentemente do regime ditatorial ou do credo, o que 

interessa são os benefícios nos negócios transfronteiriços. A própria 

historia tem se encarregado de comprovar o resultado de transações 

que geraram consequências de singular importância pela 

interdependência dos mercados507 e que naturalmente projetaram seus 

 
506 E que provoca efeitos sobre a vida social, pela diminuição do papel 

desempenhado pelo Estado nacional que agora deixa de atuar como mentor e 

responsável pelo desenvolvimento econômico e social porque quem exerce o 

domínio e dita as regras sobre a economia mundial é o capital financeiro, é ele 

quem dita os objetivos da agenda política e econômica dos governos. Cf. com 

BELLO DE SOUZA, Donaldo, « Globalização: a mão invisível do mercado 

mundializada nos bolsos da desigualdade social ». Boletim Técnico do SENAC, 

vol. 22, 1996, pp. 3-12. Sob o aspecto da integração, a globalização econômica 

pode representar, aparentemente, um retrocesso para o Estado em termos de 

competência e controle dos serviços no âmbito de seu respectivo território. Isso 

se considerarmos algumas das exigências próprias do mercado interior, que para 

facilitar a liberdade de circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital, 

impõe a redução e ou liberação de controles, inclusive o alfandegário. V. LINDE 

PANIAGUA, Enrique, « Libertad de establecimiento de los prestadores de 

servicio en la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior ». Revista 

de Derecho de la Unión Europea, nº 14, 2008, p. 84. 
507 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, « El Derecho económico internacional de 

la globalización ». In: Guerra y Paz (1945-2009). Obra homenaje al Dr. Torres 

Bernárdez, Bilbao, 2010, pp. 197-236. 
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efeitos pelo aumento das exportações e importações de produtos e de 

serviços, pelo deslocamento, através das fronteiras, de trabalhadores e 

profissionais ou mesmo por conta da maior circulação do capital, 

fechando o ciclo que movimenta todo o processo da produção das 

riquezas. 

A economia sem fronteiras representou também a ruptura 

com o Estado de bem-estar social, que se viu superado pelo 

neoliberalismo num contexto econômico e social com desgaste de sua 

soberania508, associado ao crescente poder e mobilidade das empresas 

e dentro de uma sociedade impregnada nos matizes de uma cultura 

atrelada ao consumismo, seduzida pela estratégia de marketing 

difundida nas facilidades do crédito ofertadas pelo sistema 

financeiro509. A estratégia global não corresponde aos interesses 

 
508 Particularmente no campo monetário e financeiro, porque essas ordens 

mundialmente se auto regulamentam. Enquanto isso o Estado-nação, cujo papel 

vai se diluindo no imenso mercado global, deixando de atuar como principal ator 

das relações internacionais. V. JACKSON, John Hughlings, « Soberanía, la 

OMC y los fundamentos cambiantes del Derecho internacional ». Marcial Pons, 

Madrid, 2009, p. 50. 
509 Essa é a lógica do mercado, que se opõe a qualquer tipo de intervenção estatal, 

exceto nas ações que no longo prazo possam resultar benéficas ao lucro de seus 

negócios. No caso da América Latina, basta um olhar atento para compreender o 

conjunto de reformas liberais empreendidas por seus governantes, através das 

privatizações, porque os resultados deixaram claro que o objetivo das políticas 

governamentais não era, especificamente, o redirecionamento do Estado para as 

áreas sociais, mas transferir os ativos e empresas públicas para o controle 

privado. E também no plano político porque conforme aponta IANNI, as 

organizações multilaterais, tal como o FMI, o BIRD, a OMC, é que possuem 

capacidade para atuar em concordância e em oposição aos governos nacionais, 

isso não só em termos de recursos monetários, mas também em face dos 

instrumentos jurídico-político que podem orientar e induzir a política fiscal, 

principalmente nos países subdesenvolvidos, periféricos ou no mercado 

emergente, todos suscetíveis às orientações da Santíssima Trindade do 
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comuns e o Estado, em prol das expectativas do negócio abdica de 

políticas que atendam as demandas da nação, aceitando, tacitamente, 

as consequências sociais dela decorrente, quando a marginalização e a 

pobreza assumem novas proporções.  

Com base no “princípio universal” organizador do mercado 

as economias nacionais se convertem em mundiais, estreitando suas 

relações com diferentes graus de intensidade (no campo monetário, 

financeiro, comercial, industrial, tecnológico) disso resultando um 

conjunto de dependências e solidariedades, a imposição de padrões e 

uma cultura cada vez mais uniforme. A abertura e integração dos 

mercados regionais e/ou mundiais fazem parte desse resultado, 

figurando como elementos estruturais e idôneos para ampliar a 

demanda e adaptá-la a oferta crescente e diversificada de bens e 

serviços no contexto de uma economia aberta cujas leis e regras do 

mercado buscam assegurar melhores condições de competitividade e a 

livre concorrência510. 

 
capitalismo global. V. IANNI, Octavio, « A era do globalismo ». Civilização 

brasileira, Rio de Janeiro, 2004, p. 125.  
510 A interdependência dos sistemas econômicos é que tem contribuído na superação 

do modelo de Estado sustentado nas características da territorialidade e para 

facilitar o diálogo com os demais Estados, fazendo interagir o direito nacional 

com o de outros Estados, seus sistemas econômicos, políticos e suas estruturas 

sociais. FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, « El Derecho económico 

internacional de la globalización ». In: Guerra y Paz (1945-2009). Obra 

homenaje al Dr. Torres Bernárdez, Bilbao, 2010. Como consequência dessas 

interações - direito interno e internacional – o critério na repartição de 

competências tributárias, os convênios para evitar a dupla tributação 

internacional, a uniformização de princípios, regras e métodos, sobretudo no 

caso dos impostos indiretos já que afetam a livre circulação de mercadorias e a 

prestação de serviços. O deslocamento desse espaço de poder para além da esfera 

estatal até hoje continua sendo um dos maiores desafio para o Estado. Cf. 
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Ao mesmo tempo confirmam-se tendências de proximidade 

entre os sistemas – o nacional e o internacional - para atender as 

exigências próprias do processo da globalização, com a fragmentação 

geográfica das bases produtivas, onde a perspectiva de crescimento 

tira proveito das facilidades proporcionadas pelos acordos de 

cooperação territorial. No intento de superação dos problemas 

particulares de cada região, assiste-se, desde as distintas instâncias 

governamentais o estabelecimento de alianças no âmbito transnacional 

e inter-regional, onde diferentes atores articulam planos comuns 

transfronteiriços visando promover a coesão econômica e social511, 

buscando se beneficiar das facilidades proporcionadas pela maior 

mobilidade na circulação de bens e serviços, capital e das novas 

tecnologias512. 

 
FERRAJOLI, Luigi, « Pasado y futuro del Estado de Derecho ». Revista 

Internacional de Filosofía Política nº 17, Madrid, 2001, pp. 31-45. 
511 Se bem as autoridades regionais e locais também se deparem com enormes 

dificuldades na hora de por em marcha a execução das atividades cooperativas 

no âmbito de seus respectivos territórios, isso em decorrência das diferenças 

existentes legislação e nos procedimentos adotados por parte dos Estados a que 

pertencem. V. PONTE IGLESIAS, María Teresa & PUEYO LOSA, Jorge 

Antonio, « La cooperación Galicia-Norte de Portugal en el nuevo entorno 

jurídico del tratado hispano-portugués sobre cooperación transfronteriza entre 

entidades e instancias territoriales y de los instrumentos de cooperación ínter 

territorial de la Unión Europea ». Revista Jurídica da Universidade de Santiago 

de Compostela, vol. 15, nº 1, 2006, pp. 130-131. 
512 A livre circulação de mercadorias originária dos Estados-membros figura como a 

primeira das quatro liberdades fundamentais do mercado interno, sendo garantida 

pela eliminação das barreiras físicas, técnicas e restrições quantitativas e medidas 

de efeito equivalente. Daí o considerável esforço dos Estados europeus no 

sentido de harmonizar sua respectiva legislação tornando inaplicáveis as 

disposições nacionais que pudessem configurar um obstáculo ao exercício das 

liberdades, estabelecendo regras comuns para todos os Estados-membros para 

garantir a livre circulação de mercadorias e o respeito aos objetivos do Tratado. 

Disponível em 
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O processo de construção de tais espaços, com 

desdobramento nos blocos econômicos e nos acordos de cooperação 

regional conforme já mencionado passa a abranger importantes 

experiências, tal como a sucedida no bloco europeu e no seu entorno 

os pactos firmados por diversos países e em diferentes continentes513, 

com implicações na política econômica e social em matéria de livre 

circulação, porquanto sob o aspecto fiscal se proíbem distinções por 

 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.3.1.2.html. Acesso 

em 26 de abril de 2019. 
513 Os acordos bilaterais ou multilaterais são resultados dessa tendência mundial de 

integração do comércio internacional, tanto que atualmente existem vários 

blocos, tendo o europeu como pioneiro.  Já nas Américas temos os acordos 

firmados no âmbito da ALCA, NAFTA, MERCOSUL, Pacto Andino, Caricom; 

na Ásia, o ASEAN e a APEC; no continente africano a União Africana - UA e a 

Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento – SADC. Nos 

acordos o principal objetivo é estimular o aumento das trocas comerciais entre os 

seus participantes, onde nas Zonas de Livre Comércio, por exemplo, a principal 

intenção é estimular o aumento das trocas comerciais entre os seus participantes, 

para isso lançando mão de uma política que prevê a eliminação na cobrança de 

taxas, tarifas e outros impostos que possam incidir sobre os produtos e serviços 

nas operações de importação e exportação. O fenômeno também se inclui nas 

chamadas Uniões Aduaneiras, porquanto o comércio entre os seus integrantes 

passa a ser livre e sem quaisquer restrições, no entanto a pauta aduaneira única 

para os países integrantes traz consigo uma série de restrições ao comércio com 

países terceiros. Nessa etapa, os países que fazem parte do grupo, para evitar a 

prática protecionista ou mesmo discriminatória dão inicio ao processo de 

harmonização das normas referentes à livre circulação de pessoas, bens, serviços 

e capitais; a União Econômica e Monetária constitui o estágio mais avançado no 

processo de formação dos blocos econômicos, e nesse aspecto na União 

Europeia se tem o seu maior expoente. Cf. GARCÍA VILLAREJO, Avelino, « 

Los Retos Fundamentales  de la Integración Económica. La experiencia Europea 

». In: MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica , 

Lex Nova, Valladolid, 1998, pp.72-81; SERRANO ANTÓN, Fernando, « 

Experiencias y Perspectivas en los Procesos de Armonización Tributaria 

(especial referencia a América Latina y a la Unión Europea) ». Revista de 

Contabilidad y Tributación del Centro de Estudios Financieros, nº 194, Madrid, 

1999, p. 57. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.3.1.2.html
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razão de nacionalidade514, recorrendo os Estados às normas de direito 

internacional para vetar discriminações entre pessoas ou produtos em 

razão de tratamento desigual515. Os nacionais de um Estado “A” não 

podem receber em outro Estado “B” um tratamento desigual daquele 

que é aplicado aos nacionais desse último Estado se se encontram 

sobre as mesmas condições. 

 
514 No caso da União Europeia, o princípio da não discriminação restou enunciado 

no Tratado de Funcionamento da União Europeia – TFUE, previsto também na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. V. também a Convenção Modelo da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - CMOCDE, que é modelo seguido 

pelas Convenções de Dupla Tributação – CDT, celebrado entre vários Estados.  
515 Se bem nem toda discriminação ou diferença de tratamento que afete situações 

comparáveis merece reprovação do Direito Comunitário, sendo acolhidas 

disposições normativas que estabeleçam exceções sempre que prevalecer o 

interesse legítimo do Estado-Membro, esse em nome do interesse público 

atuando a favor da moralidade, da segurança, da proteção da saúde e vida das 

pessoas, dos animais, da natureza, da proteção do patrimônio histórico, artístico e 

cultural, da proteção da propriedade industrial e do comércio. É bem verdade que 

o principio da não discriminação comporta exceções, mas desde que no critério 

adotado não se vá além do necessário para alcançar os objetivos que justifiquem 

a exceção. A universalização do princípio da igualdade, através da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), atribui a todo cidadão o direito de 

concorrer, com o estabelecimento de regras iguais para todos, seja para proteger 

ou punir. Decorre, como manifestação desse principio, a necessidade de se 

conceder tratamento igual entre pessoas que se encontrem em iguais 

circunstâncias, o que noutras palavras implica na proibição de se conferir 

tratamento desigual entre sujeitos que se encontrem numa mesma situação. A 

proibição de discriminar atua desse modo, como um complemento técnico do 

principio da igualdade, operando no sentido de tornar sem efeito quaisquer 

diferenças no tratamento normativo, seja por questões pessoais, de raça, sexo, 

ideologia e/ou riquezas, partindo do principio de que todos se encontram nas 

mesmas circunstancias. CERDÁ MARTÍNEZ-PUJALTE, Carmen, « Los 

principios constitucionales de igualdad de trato y de prohibición de la 

discriminación: un intento de delimitación ». Cuadernos Constitucionales de la 

Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 50-51, Valencia, 2005, p. 196. 
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Nesse particular, o princípio da não discriminação assume o 

papel de garante nas liberdades de estabelecimento e na prestação de 

serviços porque sendo as sociedades livres, as mesmas devem se 

estabelecer donde estimem mais conveniente aos seus interesses516. 

Com base em tal assertiva é que no âmbito da União Europeia 

justificaram-se todas as medidas tendentes a suprimir as 

discriminações com base na nacionalidade, à liberdade de 

estabelecimento e a prestação de serviços para que se operassem todas 

as condições para facilitar o fluxo do comércio no âmbito do mercado 

interno, fazendo cair por terra os mecanismos de controle interno e/ou 

vedando manobras discriminatórias de caráter fiscal517.  

 
516 Conforme os artigos 26º (o mercado interno), artigos 49º ao 55º (o direito de 

estabelecimento) e artigos 56º a 62º (da prestação de serviços) do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia – TFUE. 
517 E aqui o fator fiscal, materializado pelas diferenças entre os tipos impositivos, os 

regimes diferenciados de tributação, as deduções, bonificações, dentro outros, 

enfim, toda forma de beneficio fiscal com capacidade para afetar a localização 

dos fatores produtivos. Com efeito, num ambiente internacional com economias 

cada vez mais integradas o fator fiscal pode aparecer de uma forma ou de outra 

como alimento de manobras da política fiscal dos distintos Estados, não somente 

na perspectiva de realização do investimento, mas também na sua própria 

estrutura. Daí a necessidade dos Estados se manterem eficientes do ponto de 

vista fiscal, valendo-se da harmonização como forma de evitar a sangria na 

arrecadação originada pela fuga do capital, provocada, em parte, pela 

incorporação de regimes fiscais mais favoráveis. V. RUIBAL PEREIRA, Luz 

Maria, « La compatibilidad de los regímenes fiscales privilegiados en la UE con 

los criterios contenidos en el Código de Conducta y las normas sobre ayudas de 

Estado ». In “Las medidas antibuso en la normativa interna española y en los 

Convenios para evitar la doble imposición internacional y su compatibilidad con 

el Derecho Comunitario, por IEF, Madrid, 2002, pp. 207-238. Nesse mesmo 

sentido as normas Forais reguladoras do Imposto sobre Sociedade de Álava (nº 

24, 1996, de 5 de julho), em Vizcaya (nº 3, 1996, de 26 de junho), Guipúzca (nº 

7, 1996, de 4 de julho), estabelecendo uma lista de benefícios - créditos fiscais na 

forma de redução da cota do Imposto sobre Sociedade e Imposto de Renda, tudo 

com vistas a atrair investimentos para seus territórios, citando, dentre elas, a 
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A criação do mercado interno exigia das autoridades 

comunitárias porem fim a todos os obstáculos à livre circulação de 

mercadorias, estabelecendo uma política capaz de gerar facilidades no 

comércio entre os países integrantes da união aduaneira, pelo maior 

fluxo nas entradas e saídas de bens. Na concretização de tais objetivos 

deveriam os Estados-Membros se abster do exercício de seus direitos 

de aduana e/ou de por em prática quaisquer medidas que pudessem 

afetar, direta ou indiretamente, o potencial do comércio 

intracomunitário, sabido que as divergências na legislação interna de 

cada um deles poderiam ensejar desigualdades, prejudiciais aos fins da 

integração518. 

O princípio geral da não discriminação, ao lado de outros 

direitos fundamentais, assumiu particular importância na realização do 

espaço livre comunitário, incorporando-se a política geral da União 

como mecanismo complementar da política comercial (aduaneira) e 

motivado pela política de concorrência. Com a realização do projeto 

de Mercado Único europeu suprimiram-se as fronteiras internas, 

abolindo-se as barreiras e os controles aduaneiros relativamente a 

todas as operações efetuadas entre os Estados-Membros (1993) e, 

 
Daewoo Electronics Manufacturig Espanha S/A – DEMESA; a Empresa 

Ramondin S/A, dentre outras, mas que foram anulados, posteriormente.  
518 Os obstáculos até poderiam ser aceitos desde que para atender exigências 

imperativas relacionadas à eficácia dos controles fiscais, a proteção da saúde 

pública, a lealdade nas transações comerciais e por questões motivadas à defesa 

dos consumidores. V. STJCE, de 20 de fevereiro de 1979, Rewe-Zentral (Cassis 

de Dijon), Assunto 120/78, fundamento jurídico 8. Na percepção das autoridades 

comunitárias as disparidades nas legislações nacional relativas aos tributos 

poderiam constituir um obstáculo à comercialização dos produtos dentro do 

mercado interno.  
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naturalmente, esse avanço foi possível por conta da harmonização do 

Imposto sobre Valor Acrescentado – IVA e dos Impostos Especiais.  

Por outro lado vale também ressaltar a ação interventiva do 

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias - TJCE, porquanto no 

labor interpretativo dos preceitos contidos no tratado da CE concorreu, 

através de sua jurisprudência, para o sucesso do projeto europeu, 

conferindo efetividade à integração. Nesse sentido, basta verificar que 

às características originarias, subsumidas da interpretação literal do 

Tratado de Roma e aos complementos institucionais somaram-se 

outras, forjadas nos acórdãos proferidos pelo tribunal de Luxemburgo 

que ao sancionar as discriminações por razões fiscais contribuiu para o 

avanço do projeto de integração, garantindo o exercício das quatro 

liberdades fundamentais519.  

A ideia de criação de um Mercado Interno foi, 

historicamente, um dos fundamentos do projeto de construção 

europeia e o Tratado de Roma já previa o estabelecimento desse 

mercado assentado na livre circulação das mercadorias, dos serviços, 

dos capitais e das pessoas entre os Estados-membros. Com efeito, na 

 
519 O Tratado de Roma (1957) ao estabelecer regras fiscais comuns consagrou o 

princípio geral da não discriminação e assim o fez, precisamente, através dos 

artigos 95º e seguintes, proibindo a qualquer um dos Estados-membros fazer 

incidir direta ou indiretamente sobre produtos originários de outros Estados-

membros imposições internas superiores àquelas aplicadas aos produtos 

nacionais. Nesse aspecto, clarividente a relevância do processo de harmonização 

do Imposto sobre Valor Agregado – IVA e dos Impostos Especiais, condição 

essencial à concretização do mercado interno, de modo a assegurar a livre 

circulação de mercadorias e demais fatores produtivos em condições normais de 

concorrência. O Tratado de Maastricht altera substancialmente o conteúdo da 

liberdade de circulação estendendo os efeitos da liberdade de circulação não só 

entre os Estados-Membros, mas também entre países terceiros.  
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sua fase gestacional a atual União Europeia foi inspirada pelo desejo 

de manutenção da paz e estabilidade, devendo trazer a prosperidade 

para seus povos, quando na década de sessenta com o fim das 

barreiras comerciais seus países assistiram suas economias 

fortalecidas pela eliminação – entre si - dos direitos de aduana, das 

restrições quantitativas ademais da proibição de medidas de efeito 

equivalente520. A harmonização dos impostos indiretos surgiu, assim, 

como uma primeira das medidas adotadas por parte das autoridades 

comunitárias, optando-se num segundo momento por estender a 

liberdade na circulação do capital a países terceiros521.  

 
520 Nesse sentido, a liberdade de circulação das mercadorias, estabelecimento, 

pessoas e capitais assume protagonismo no Tratado que instituiu a Comunidade 

Econômica Europeia - TCEE, através da supressão de restrições quantitativas 

entre os Estados membros. Cf. com a Terceira Parte do TCEE, em “Políticas da 

Comunidade”, o Titulo I dedicado à livre circulação de mercadorias e a União 

Aduaneira, regulamentada nos artigos 25, 26 e 27. No capítulo II, normas 

dispondo sobre proibições e restrições quantitativas entre os Estados membros, 

artigos 28, 29, 30 e 31. Consultar também o artigo 23 do Tratado da Comunidade 

Europeia, o artigo 4º, inciso 7, do Regulamento CEE 2913/92 do Conselho, de 

12 de outubro de 1992, que aprova o Código Aduaneiro Comunitário. A 

Jurisprudência desenvolvida pelo Tribunal de Justiça teve importante impacto no 

combate às medidas discriminatórias aplicadas no espaço comunitário, sobretudo 

quando se trata da importação de produtos originários de outros Estados-

membros. 
521 Um dos principais objetivos da Comunidade Econômica Europeia - CEE era o 

estabelecimento de um mercado unificado entre os países membros, no qual a 

livre circulação de mercadorias fosse uma realidade e mediante a existência de 

uma tarifa única aduaneira frente ao mercado exterior, estendendo-se 

posteriormente esse principio à livre circulação de capital, a mão de obra e aos 

serviços. O artigo 3 do Tratado  da Comunidade Europeia enumera os 

instrumentos necessários, apontando entre eles a eliminação dos direitos de 

aduana e das restrições quanto à entrada e saída de mercadorias, assim como 

medidas de efeito equivalente (quaisquer disposições legislativas, 

regulamentarias e administrativas que visem impossibilitar as importações, 

dificultá-la ou encarecê-la mais que a venda da produção nacional). A proibição 

desses direitos e taxas de efeito equivalente tem como o fim assegurar a livre 
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Parece singular essa questão de estender os benefícios da 

liberdade de circulação do capital a países que não participam do 

projeto comum de associação e tal medida pode até ser justificada em 

face da impossibilidade de se manter no mercado universal barreiras e 

controles nos fluxos financeiros. Se bem a razão mais convincente 

também poderia ser a vontade dos Estados-membros de instituírem 

uma moeda única, com credibilidade e projeção no mercado 

financeiro mundial e, provavelmente, sensíveis à ideia de estabilidade 

nas relações jurídicas com distintos países entenderam por bem – em 

nome da segurança jurídica - estender nessa seara as proteções 

antidiscriminatórias.   

A liberdade de circulação, o direito de estabelecimento, a 

livre concorrência e a não discriminação passaram então a constituir, 

juntamente com o exercício de outras liberdades, alguns dos pilares 

abrigados pelo texto fundamental, assentados na cláusula de 

igualdade522. Por suposto que as autoridades comunitárias, a 

 
circulação de mercadorias no interior da Comunidade Europeia, porque se devem 

descartar todos os obstáculos com o objetivo de realizar o livre mercado entre os 

Estados-membros. Visando a consolidação desse mercado as autoridades 

adotaram um conjunto de medidas para facilitar os intercâmbios comerciais, 

sendo abolidos os controles de natureza alfandegária e não alfandegária, ademais 

da rigorosa cobrança do principio da lealdade nas regras de livre concorrência. 

Cf. LÓPEZ DOMINGUES, Ignacio, « El proceso de integración de los mercados 

financieros en Europa ». REAN nº 59, Bogotá, 2007, p. 92.  
522 Dela derivam um elenco de outros direitos fundamentais e a interpretação de 

textos nacionais e internacionais, inclusive a Constituição dos Estados Membros, 

que foram posteriormente se incorporando aos Tratados comunitários. FREIXES 

SANJUAN, Teresa, « Derechos Fundamentales en la Unión Europea ». ReDCE, 

nº 4, Madrid, 2005, pp. 43-86. Muito embora sejam amplas as discussões 

envolvendo a “não consagração do principio, arrestado na cláusula da não 

discriminação”, o tema figura no centro dos conflitos no âmbito do ordenamento 

jurídico comunitário. Nesse intento, a Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça 

têm se debruçado e julgado diversos casos nos quais se discute a violação do 
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semelhança do que acontecera com outros direitos fundamentais – em 

particular as discriminações que se produziram em razão do sexo e da 

raça - tinham convicção dos problemas que poderiam advir 

relacionados à questão da origem. Nesse intento, a preocupação com a 

questão fiscal como fator distorcivo nas regras concorrenciais e nesse 

particular a harmonização de conteúdos legais523, ao lado de 

princípios, como o da generalidade e o da igualdade passaram a 

integrar a agenda comunitária524. 

A exigência do princípio da igualdade, traduzido na regra da 

generalidade, supõe a edição de leis sem afronta ao princípio da 

 
principio da não discriminação por parte de diversos Estados-Membros da UE, 

porque o que se deseja é melhorar a concorrência dentro do espaço comunitário.  
523 É bem verdade que o Relatório Neumark apresentado no âmbito da Comissão 

Europeia constituiu o primeiro grande esforço de harmonização fiscal da UE, 

entretanto um dos avanços mais significativos ocorreu com o Tratado de 

Maastricht (1992), incentivando os Estados-Membros a harmonizarem os seus 

sistemas fiscais.  
524 No contexto de Mercado Comum as denominadas liberdades fundamentais 

implicavam na liberdade de circulação, no direito de estabelecimento, na livre 

concorrência e na não discriminação em razão da origem nacional ou mesmo 

quanto ao exercício dessa liberdade. Nesse particular, o Tribunal de Justiça da 

União Europeia procurou fornecer os critérios operativos na utilização desses 

princípios como fundamento de suas decisões a partir de procedimentos 

previstos, dentre eles a “questão prejudicial” e o “recurso direto”, derivando daí 

um elenco de direitos fundamentais destinados às Constituições dos Estados-

Membros os quais posteriormente – e através de sucessivas reformas – foram se 

incorporando aos seus respectivos ordenamentos. A propósito, v. CÁMARA 

VILLAR, Gregorio, « Los derechos fundamentales en el proceso histórico de 

construcción de la Unión Europea y su valor en el Tratado constitucional ». 

Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 4, 2005, p. 43. As normas 

comunitárias compõem uma relação tripartite nos Tratados firmados no âmbito 

da União Europeia, são dotadas de eficácia direta e vinculante contempla uma 

relação tripartite nos Tratados comunitários, obrigam tanto a União quanto aos 

Estados-Membros.  
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isonomia525, requerendo a observância de critérios diferenciadores de 

situações já que determinadas condições ou qualidades podem 

interferir no curso do processo. Nesse particular, a igualdade de todos 

perante a lei configura uma exigência que se impõe ao próprio 

legislador no sentido de proibi-lo de editar normas configuradoras de 

privilégios a esse ou aquele contribuinte, porque a autoridade tem no 

seu oficio o dever de atuar de forma isenta, abstendo-se de práticas 

que possam produzir situações de favoritismo526.  

A adesão dos diversos países à União Europeia supôs 

também limitações ao poder tributário dos Estados-Membros, na 

medida em que esses tiveram seus ordenamentos afetados por atos 

provenientes das instituições comunitárias, valendo-se as autoridades 

das diretivas e outros instrumentos para materializar a harmonização 

fiscal527, eliminando-se, consequentemente, as distorções ou quaisquer 

 
525 No enunciado de Neumark, o princípio da generalidade da imposição exige, por 

uma parte, que se submetam à tributação todas as pessoas (físicas e jurídicas) 

com capacidade de pago e que se encontrem tipificadas por uma das razoes 

legais que dão nascimento a obrigação tributaria, sem que se leve em conta 

critérios extraeconômicos, tais como nacionalidade (jurídica), estado civil, classe 

social, religião e que por outra parte, em se tratando de impostos, não se admitam 

exceções quanto à obrigação tributária subjetiva e objetiva por razões de política 

econômica, social, cultural e sanitária ou por imperativos técnicos. In 

NEUMARK, Fritz, « Principios de la imposición ». Instituto de Estudios 

Fiscales, Madrid, 1994, p. 84. 
526 Cf. TIPKE, Klaus. « A necessidade de igualdade na execução das leis tributárias 

». Traduzido por Luís Eduardo Schoueri. In: VV.AA., “ Direito Tributário: 

homenagem a Alcides Jorge Costa”. Vol. I, São Paulo, Quartier Latin, 2003, pp. 

364-365. E não exclui o tratamento diferenciado, sempre quando haja 

fundamento suficiente e razoável para excluir a arbitrariedade, permitindo o 

tratamento desigual para situações diferenciadas. V. MIRANDA PEREZ, 

Armando. « El principio de no discriminación fiscal en la Jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ». Madrid, 2003, p. 43.  
527 Há que se ponderar, no entanto, à existência de outras condicionantes, tal como a 

regra da unanimidade em matéria fiscal, que igualmente tem limitado os avanços 
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medidas protecionistas, representadas pela cobrança discriminatória de 

tributos no âmbito interno ou mesmo desde a perspectiva de 

neutralidade, fazendo da harmonização um instrumento para 

incrementar a competitividade e/ou para garantir a livre concorrência.  

IV.2. As políticas nacionais de incentivos: coordenando os 

instrumentos fiscais a serviço dos objetivos comunitários 

O Estado necessita obter recursos econômicos para financiar 

os gastos públicos, obtendo-os fundamentalmente através dos 

impostos que são pagos por seus cidadãos, os quais são obrigados por 

lei a entregar parte de seu patrimônio, contribuindo para a sustentação 

das arcas públicas de acordo com sua capacidade econômica e 

mediante um sistema tributário justo528, inspirado em princípios 

 
da harmonização fiscal, deixando uma ampla (senão excessiva) margem de 

discricionariedade aos Estados-membros e por suposto, dificultando a 

concretização dos objetivos da política econômica nacional com aquelas 

previstas no Direito Originário da União Europeia. Os Estados-membros têm 

sido reticentes em ceder espaço para a harmonização de normas de caráter fiscal, 

sendo livres, na prática para aumentar a carga tributária, porquanto nas normas 

de harmonização os limites se operam somente no que diz respeito às alíquotas 

mínimas por eles fixadas. V. CÁMARA BARROSO, María del Carmen. « La 

insuficiente armonización de la imposición energética en el ámbito de la Unión 

Europea. El caso español ». In VV. AA., Competencia Fiscal y sistema 

tributario: dimensión europea e interna. Navarra, Aranzadi, 2014, p. 417. 
528 Diz-se que um sistema é qualificado, quando se vê integrado por um conjunto de 

componentes no qual se articulam e interagem os seus elementos, cujo conteúdo 

não é um conglomerado de figuras tributarias, senão uma diversidade de 

modalidades sistematizadas e dispostas de modo coerente de acordo com uma 

serie de princípios vetores amparados pela Constituição. A coerência supõe a 

acomodação do coletivo tributário aos princípios, critérios ou objetivos. V. 

GARCÍA AÑOVEROS, Jaime & CALERO GALLEGO, Juan. « Manual del 

Sistema Tributario Español: los tributos en España ». Madrid, Civitas, 2000, pp. 

13-14. 
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constitucionais como o da igualdade e da progressividade. Assim, os 

tributos atuam como instrumentos servem para satisfação das 

necessidades públicas ou se colocam a disposição da política 

econômica do governo, que prioritariamente deve atentar para os 

princípios de justiça, da generalidade, da igualdade, progressividade, 

realizando de forma equitativa a distribuição da carga tributária529. 

Ao lado de tantos outros, o princípio da generalidade 

constitui um princípio básico que visa à consecução do objetivo 

primário de justiça, a primeira condição para realizar a igualdade na 

imposição. Sistema tributário justo é aquele no qual ocorre uma 

repartição equitativa da carga dos impostos, ou seja, todos contribuem 

proporcionalmente – e de acordo com a sua capacidade de pagamento. 

Nessa lógica, reiterando o caráter da impessoalidade, o tributo tem 

alcance sobre todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas e dado 

que podem ser criados por lei, somente um ato da mesma natureza 

pode dispensar o seu pagamento, nessa sintonia FERNÁNDEZ 

BRENES aponta que são proibidos privilégios e isenções de natureza 

fiscal, pelo que se veda dispensa de pagamento de qualquer espécie 

tributária530.  

 
529 A lei tributaria hão de ser aplicadas a todos os contribuintes que se encontrem 

nas mesmas circunstâncias contempladas pelo legislador quando esse estabeleceu 

a regra de direito. De sorte que os impostos sejam pagos por aqueles que se 

enquadrem na situação objetiva contemplada pela norma. Sobre o tema, vide 

FERREIRO LAPTZA, Juan José, « Curso de Derecho Tributario. Parte Especial. 

Sistema Tributario: los tributos en particular ». Ed. Marcial Pons, Madrid, 2003, 

p. 14. 
530 Proíbe-se a isenção de impostos quando esta não é concedida de forma geral a 

todo contribuinte que se encontre em igualdade de circunstâncias. Quer dizer 

sempre que todos realizem um fato gerador dessa circunstância deriva a 

obrigatoriedade de contribuir, não sendo permitido o benefício da isenção. V. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

450 

Conforme assinala PONT MESTRES, o princípio da 

generalidade proíbe privilégios, isto é a exoneração caprichosa e 

injustificada do imposto. Todos os sujeitos estão obrigados a 

cumprirem a carga impositiva e como tal devem ser tratados de forma 

igual, sendo excluídos quaisquer privilégios ou discriminações531 em 

razão do lugar de nascimento, religião ou raça, bastando que a 

situação do sujeito coincida com aquela descrita como fato gerador do 

tributo para sujeitá-lo porque os impostos não podem ter destinações 

especiais, são instituídos em favor de toda uma nação. Dir-se-ia, 

assim, que o princípio da generalidade não permite o estabelecimento 

de exonerações individuais ou de um grupo, exceto nas situações que 

se encontrem justificadas pelo próprio ordenamento e, concretamente, 

pela Constituição.  

A ideia do Poder Público promover o desenvolvimento social 

e econômico de um país e/ou oferecer auxílios e ajudas aos seus 

indivíduos não é algo tão recente e o que visa, na verdade, é 

impulsionar e estimular a realização de determinadas atividades, 

consideradas de interesse público e que possam proporcionar algum 

benefício econômico em favor de seus cidadãos e o desenvolvimento 

econômico e social do país. Trata-se de um mecanismo cuja finalidade 

principal é fomentar o desenvolvimento das atividades produtivas 

 
FERNÁNDEZ BRENES, Silvia, « Las exoneraciones y desgravaciones 

tributarias a la luz de los principios constitucionales ». Foro constitucional 

IBEROAMERICANO, nº 8, 2004. E, explicitamente, ao atuarem em conjunto 

princípios como o da igualdade, capacidade econômica e progressividade se 

concretizam um outro princípio que é o da generalidade. V. RODRÍGUEZ 

BEREIJO, Álvaro, « Los principios de la imposición en la jurisprudencia 

constitucional española ». Civitas, nº 100, Madrid, 1998, pp. 594-595.  
531 Vide PONT MESTRES, Magín., « La justicia tributaria e su formulación 

constitucional ». Ed. Civitas, nº 31, 1981, p. 373. 
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privadas, tal como a indústria, o comércio, as exportações, o turismo, 

a agricultura, a educação, dentre outros. Desse modo, inserem-se nas 

atividades de fomento as ajudas estatais, que visam promover o 

desenvolvimento através da construção de moradias populares, 

atividades culturais, a estrutura para parques agroindustriais em 

determinadas zonas, tudo partindo de um juízo de valoração por parte 

da Administração e que visa, obviamente, atender as políticas 

públicas532.  

Nesse sentido, a figura da isenção tributária tem grande 

importância na ordem jurídica de um país, inserindo-se dentre as 

políticas fiscal, econômica e social, porquanto se trata de um 

instrumento jurídico cujo objeto principal é gerar equidade onde não 

existe. Vale, assim, como instrumento para incentivar certas áreas da 

economia, evitar problemas que propiciem perdas na arrecadação de 

impostos, assim como o prejuízo de contribuintes cujos ingressos ou 

residência se localizem em diversos países e através desse instrumento 

elimina-se, por questões de segurança, conveniência ou política 

econômica, a regra da generalidade, deixando determinados fatos 

imponíveis fora do campo de incidência.  

Na dimensão comunitária as medidas postas são válidas 

sempre que possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento 

regional mediante o favorecimento de uma atividade que tenham 

 
532 Na União Europeia a grande maioria dos Estados aplica o regime de incentivos 

fiscais nas atividades de investigação e desenvolvimento, seja reduzindo a base 

tributária ou operando deduções concedidas na forma de créditos fiscais, se bem 

existes outras modalidades. V. SERRANO ANTÓN, Fernando, « Los incentivos 

fiscales por actividades de investigación y desarrollo en la Unión Europea: una 

nota ». Papeles de Economía Española, nº 81, 1999, p. 211. 
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impacto local e com incidência na erradicação de desvantagens dentro 

de regiões, constituindo um aspecto fundamental – e sob a ótica da 

integração - que tais estímulos não tenham caráter discriminatório. 

Têm-se como válidas, por exemplo, as ajudas de caráter social 

concedidas ao consumidor individual sempre que a sua outorga ocorra 

sem qualquer discriminação baseada na origem do produto; as ajudas 

destinadas a favorecer a economia de determinado território; os 

benefícios que visam promover o desenvolvimento de determinadas 

atividades533 e sempre que não contrariem a ordem comunitária. 

Em face dos avanços no processo de construção da União 

Europeia pode-se constatar que as políticas fiscais dos Estados–

membros têm sido utilizadas como único mecanismo para realizar as 

políticas econômicas nacionais e com a entrada do euro como moeda 

única, a integração econômica e monetária aumentou neles a 

responsabilidade, exigindo maior esforço e o compromisso com outros 

componentes das políticas econômicas como forma de preservar, 

 
533 E seguindo a própria lógica do capitalismo cumpre-se o ideário neoliberal, 

influenciando os mecanismos que possam atenuar as contradições impostas pelas 

crises cíclicas de superprodução e superacumulação. Nessa perspectiva as ajudas 

passam a ter grande utilidade dentro da política econômica e social e desde o 

contexto de cidadania, muito embora possam provocar prejuízos ao mercado 

comum. O benefício fiscal atua, assim, como um instrumento privilegiado no 

domínio da política econômica e social, contribuindo para a sustentabilidade dos 

regimes obrigatórios e facultativos nomeadamente no campo social, a exemplo 

dos fundos de pensão, o regime público de capitalização, os planos relacionados 

às despesas de saúde), todos influenciados por um conjunto de reduções, 

isenções ou deduções fiscais. Em relação ao imposto sobre Valor Agregado – 

IVA, encontramos um conjunto de isenções ou taxas reduzidas em matéria de 

prestação de serviços médicos ou em relação aos medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos. V. CAMPOS AMORIM, José, « Benefícios fiscais em 

matéria de proteção social ». I Congresso Internacional de Ciências Jurídico–

Empresariais, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Leiria, 2012, p. 192.  
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fundamentalmente, o equilíbrio no orçamento e no desenvolvimento 

de suas políticas estruturais, assegurando no ambiente 

macroeconômico a sua compatibilidade para alcançar os fins 

enunciados no Tratado da União Europeia.   

No epicentro das distintas políticas nacionais as questões 

orçamentárias precisam fazer frente ao processo de 

internacionalização das economias, caracterizada pela abertura 

comercial, a liberdade do movimento de capitais e o desenvolvimento 

de novas tecnologias. Pois bem, nesse marco de economia globalizada 

a concorrência fiscal entre os distintos Estados adquire importância 

cada vez maior, porquanto resulta numa prática prejudicial a si mesmo 

e intrinsecamente danosa para os demais Estados posto que afeta 

inevitavelmente as suas economias e particularmente quando adotam 

medidas fiscais que reduzem a sua carga tributária como forma de 

atrair os investimentos estrangeiros534.  

No marco da União Europeia, na realidade, pode-se constatar 

que os Estados-membros tem utilizado sua política tributária para 

realizar uma forte concorrência fiscal de caráter lesivo e desleal, 

 
534 Em face do atributo da soberania os Estados, esses ao desenharem suas normas 

tributárias, geralmente não levam em consideração os efeitos dessas normas em 

outros países, disso resultando a importância da harmonização fiscal e 

coordenação, como instrumentos fundamentais para conferir - e desde uma 

perspectiva internacional – maior coerência entre as normas tributárias. Se bem é 

certo que a busca dessa coerência faz parte do esforço conjunto, no entanto isso 

tem ocorrido de forma muito limitada do âmbito da União Europeia. Sobre a 

concorrência desleal, consulte ROSEMBUJ ERUJIMOVICH , Tulio Raúl, « La 

competencia fiscal lesiva », Revista Impuestos, Año nº 15, nº 1, 1999, p. 16. 

Entende-se por concorrência fiscal o processo através do qual determinada 

jurisdição adota em conjunto de medidas tributárias visando melhorar sua 

posição competitiva na intenção deliberada de atrair ou reter em seu território as 

bases impositivas móveis.  
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conduzindo a uma degradação fiscal com importantes efeitos 

negativos sobre as receitas fiscais de outros Estados membros e isso 

tem interferido na distribuição de recursos dentro da União Europeia, 

afetando as condições de competitividade e com reflexo na política 

econômica ou social535. Com efeito, no plano estritamente fiscal a 

jurisdição sempre acaba se beneficiando da mobilidade dos impostos, 

seja pelo incremento de suas receitas, pelo aumento de suas bases ou 

pela geração de emprego.  

O normal é que as jurisdições sempre queiram incrementar a 

sua arrecadação o que pode ocorrer pela ampliação de suas bases, no 

 
535 A concorrência fiscal perniciosa é um dos temas que figura no centro das 

discussões sobre política tributária, tendo sido fruto de intensos debates 

realizados pelos representantes dos Estados-Membros, que reunidos em sede do 

Conselho em 1º de dezembro de 1997, que mediante compromisso adotaram o 

Código de Conduta sobre a Fiscalização de Empresas, instrumento que visa 

combater a concorrência desleal no seio da União Europeia. A luta contra esse 

tipo de concorrência insere-se dentre os objetivos da União e pretende reduzir as 

distorções existentes no mercado único, impedindo não só a erosão das bases 

impositivas, mas também servir como norte orientando as políticas fiscais para 

reduzir o nível de desemprego e promover o crescimento econômico. Sobre o 

tema, vale conferir RUIBAL PEREIRA, Luz, « La compatibilidad de los 

regímenes fiscales privilegiados en la Unión Europea con los criterios contenidos 

en el Código de Conducta y las normas sobre ayudas de Estado », in VV. AA. 

“Las medidas antiabuso en la normativa interna española y en los convenios para 

evitar a doble imposición internacional y su compatibilidad con el derecho 

comunitario”, Coordenado por SOLER ROCH, María Teresa & SERRANO 

ANTÓN, Fernando, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2002, p. 209. Sem 

falar que nos momentos de crise as receitas também se vêem afetadas pelo 

comércio electrônico. A era digital tem facilitado muitas empresas, porquanto as 

multinacionais as estabelecerem  suas atividades produtivas em pontos 

geograficos distantes de seus clientes, criam-se oportunidaades para a 

minimização da carga tributaria. Sobre o tema, vale igualmente conferir 

SERRANO ANTÓN, Fernando, «El informe sobre erosión de bases imponibles 

y traslación de beneficios de la OCDE: origen y implementación en un marco 

internacional y globalizado », Revista de la Facultad de Derecho, nº 72, 2014, 

pp. 46-47. 
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entanto uma ampla concessão de benefícios pode refletir na queda de 

suas receitas que pode ser compensada, por exemplo, pelo incremento 

de emprego, fruto da atração de novas empresas produtivas e que por 

sua vez, reflete também no aumento das contribuições sociais. E, 

igualmente, sob o ponto de vista fiscal, pode ser bastante vantajoso 

que uma jurisdição aplique determinado regime unicamente para bases 

procedentes de outras jurisdições para desse modo não incorrer nos 

riscos de perda de arrecadação de suas bases próprias. 

A concorrência fiscal submete as jurisdições a uma tensão 

que pode gerar uma tendência a reduzir os recursos disponíveis para 

as mesmas. Desse modo, se somos partidários de uma econômica 

intervencionista, tenderemos a ver a concorrência fiscal como uma 

inimiga. Mas se preferirmos uma economia mais liberal enxergaremos 

a concorrência fiscal um instrumento de eficiência do sistema. Se bem 

parte da doutrina considera que a concorrência fiscal esta a serviço dos 

interesses políticos e econômicos minoritários lobbies em detrimento 

do bem estar da maioria da sociedade. As atraentes medidas fiscais 

converteram-se, assim, para o investidor numa excelente alternativa e 

um passo a mais para migrarem para os tradicionais paraísos fiscais.  

No contexto em que a globalização imprime um novo ritmo 

às economias e considerando a mudança de paradigma do setor 

empresarial, claro está que num modelo de economias integradas as 

distorções fiscais precisam ser eliminadas para permitir, desde a 

perspectiva internacional, maior coerência dos sistemas. Conscientes 

quanto à necessidade de enfrentamento dessas questões, as instituições 

comunitárias têm empreendido todos os esforços no sentido de 

eliminar a concorrência fiscal desleal, especialmente no que se refere à 
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tributação do setor empresarial, que tem sido o mais beneficiado e 

diante de uma política que tem afetado duramente o orçamento dos 

Estados-membros, pela perda de receitas536.   

Desde essa perspectiva, o combate às práticas lesivas resulta 

fundamental o que pode ser instrumentalizado pela interação de 

normas e mediante os acordos de cooperação internacional, para 

permitir o estancamento da sangria provocado pelo efeito de políticas 

fiscais indutoras levadas a efeito no âmbito dos Estados-membros. 

Isso porque no contexto de crise econômica há jurisdições que de 

forma abusiva lançam mão de construções jurídicas artificiosas, 

editando normas cujas figuras impositivas são ordinariamente 

diferentes daquelas contidas na estrutura tributária dos demais 

Estados, com alíquotas bem inferiores ou então tornando nula a 

tributação e nesse particular é que o traslado do benefício fiscal pode 

provocar efeitos devastadores sobre as demais jurisdições.   

As inconsistências provocadas pela disparidade nos 

ordenamentos jurídicos tributários terminam provocando situações 

indesejáveis, visto que a concorrência fiscal lesiva reaparece e 

desaparece em função de medidas unilaterais levadas a cabo por parte 

 
536 Nesse caso os operadores econômicos adotam suas decisões, que são orientadas 

de modo exclusivo e/ou prioritariamente pelas diferenças de tributação entre 

jurisdições, tornando-se o componente fiscal o fator clave nessa decisão, a 

exemplo, as diferenças de tratamento fiscal entre jurisdições e fácil mobilidade 

das bases tributárias. Nesse aspecto, concorrem, entre si, diferenças significativas 

entre os regimes fiscais de diferentes jurisdições, quando o incentivo se opera 

tanto em relação ao local originário das bases tributárias ou no local de traslado 

dessas bases. Sobre o tema, consulte RUIBAL PEREIRA, Luz, « Fraude y 

competencia fiscal desleal en el proceso de armonización europea ». In VV. AA. 

Temas de Derecho Penal Tributario. Coord. por GARCÍA NOVOA, César & 

LÓPEZ DÍAZ, Antonio. Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 174. 
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de cada um dos Estados-membros, o que gera consequências desde o 

ponto de vista da segurança jurídica. É exatamente isso o que justifica 

a necessidade de se dispor de organizações supranacionais para que 

através das instituições comunitárias se possam estabelecer um plano 

de ação que possa contribuir para conter as medidas abusivas 

praticadas pelas jurisdições537. E, sem dúvida, a harmonização da 

legislação será o instrumento mais adequado.  

E, precisamente, até os dias de hoje, a União Europeia 

convive internamente com uma grande contradição: a existência de 

um mercado único e uma moeda única contrastando com distintas 

políticas fiscais. Se bem na sua essência essa circunstância não seria 

de todo negativa, pois é possível que alguns de seus Estados-Membros 

simplesmente pretenda diminuir a pressão fiscal e desse modo, através 

da concorrência atrair investimentos e/ou captar recursos. Por isso é 

que os Estados mais desenvolvidos da União sempre foram 

resistentes, no âmbito da administração direta, contrários à ideia da 

harmonização porque não pretendem oferecer medidas impositivas 

mais vantajosas para seus contribuintes. 

E, finalmente, pode-se concluir que a proliferação dos 

incentivos fiscais dá margem para que se reflita sobre os efeitos 

indiretos da concorrência fiscal internacional, pelos riscos que o 

mecanismo representa na política de bem estar dos países que 

aderirem a esse tipo de política, já que em última instância, todos 

acabarão sendo afetados, em maior ou menor proporção, pela perda de 

 
537 Vide GARCIA VILLAREJO, Avelino, « El modelo europeo de integración 

monetaria y la convergencia real ». Revista de Estudios Europeos, nº 23, 1999, 

pp. 3-4. 
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receitas. Tal circunstância sugere um marco de vigilância 

supranacional, formado por instituições cuja finalidade seria 

estabelecer as linhas de atuação no âmbito comunitário para combater 

as medidas relacionadas à concorrência fiscal prejudicial.   

IV.3. Algumas notas sobre o processo de harmonização do IVA na 

União Europeia 

O Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade Europeia - 

CE, teve como um dos seus principais objetivos, senão o único, a 

consecução de um grande Mercado Comum no âmbito europeu, no 

qual restassem abolidas as restrições comerciais e fosse possível 

assegurar o livre movimento dos fatores produtivos entre os Estados-

Membros. A criação desse Mercado implicava, necessariamente, na 

supressão de todas as barreiras comunitárias existentes na CEE e o 

estabelecimento de uma política comercial comum frente a terceiros 

países, findo o qual se seguiu um período transitório (1958-1970)538, 

no qual diversos objetivos deveriam ser alcançados, dentre eles a 

 
538 Assim que logo nas primeiras etapas do processo de integração da CEE uma das 

maiores preocupações das autoridades comunitárias eram com as políticas fiscais 

e tributárias, centradas, precisamente, nos impostos alfandegários (impostos de 

importação e exportação). Ao longo de 12 anos levou-se a cabo na CEE quase 

todo o programa de abertura de mercados nacionais, com o que em 1968 foram 

suprimidos os direitos comuns aduaneiros. Se bem nessa etapa ainda não podia 

se falar na existência de um mercado comum em face da existência de controles 

nas fronteiras que diferenciavam as trocas dentro da CEE e as trocas internas. 

Sobre o tema, consulte MATA SIERRA, Maria Teresa, « La armonización fiscal 

en la Comunidad Europea ». Lex Nova, Valladolid, 1996, p. 32.  
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harmonização das estruturas impositivas vigentes nos Estados-

Membros539. 

Para a plena realização do Mercado Único era fundamental 

que se promovessem reformas das normas fiscais no âmbito da 

legislação doméstica dos Estados e nesse sentido, num primeiro 

momento o Informe Neumark observou a necessidade de se eliminar 

em todos os países os impostos em cascata540 até então vigentes, 

dentre eles o imposto sobre volume de negócios, inconveniente e com 

caráter altamente distorcivo, a serem substituídos por outro imposto – 

 
539 E partindo dessa consideração, a tarefa de harmonização fiscal, entendida não 

como um fim em si mesmo, senão como um meio para alcançar os fins 

pretendidos pelos Tratados, porquanto as desigualdades na estrutura dos sistemas 

fiscais poderiam afetar, em determinadas circunstâncias, as condições de 

competitividade dentro do Mercado. Para SÁIZ, a delimitação do campo de 

atuação da harmonização tributária aparece fortemente condicionada a espécie de 

distorção contra o qual se queria lutar. Por conseguinte haveria de se especificar, 

previamente, o seu conteúdo, posto que a harmonização fiscal poderá ser 

diferente segundo o ponto de partida. Entre os extremos, que vão desde a 

proposta de harmonização fiscal até o processo integrado que leve em conta a 

unificação das políticas fiscais e financeiras, existem numerosas posturas, dentre 

elas a que concebe a harmonização fiscal como uma luta contra os obstáculos 

que dificultam a obtenção do mercado interior e nesse aspecto se encontra numa 

posição intermediaria. A tendência é que se conceba a harmonização fiscal como 

uma aproximação da carga fiscal global e das estruturas dos sistemas fiscais, essa 

seria a postura mais adequada. CALLE SÁIZ, Ricardo, « Reflexiones fiscales. 

La adaptación impositiva de España a Europa y sus repercusiones económico-

sociales ». Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980, p. 47. 
540 A exceção da França, que implantou um imposto do tipo IVA em 1954,  a grande 

maioria dos países da então Comunidade Econômica Europeia aplicava sobre as 

operações de venda um imposto multifásico e em cascata. Tais impostos 

apresentam inconvenientes pela ausência de neutralidade com relação ao 

comércio exterior. Daí a necessidade de se eliminar esse tipo de imposto e 

proceder à aproximação dos sistemas tributários dos Estados membros para 

tornar possível o alcance dos objetivos do Mercado. V. VALLEJO ESCUDERO, 

Mercedes. « Un análisis de los diez años de funcionamiento del IVA en España 

». Revista Vasca de Economia, nº 38, 1997, p. 156. 
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e, precisamente, o Imposto sobre Valor Agregado – IVA, plurifásico e 

de natureza não cumulativa, que garantisse a neutralidade fiscal nos 

intercâmbios intracomunitários. Evidentemente que a implantação 

desse imposto não se realizou de uma única vez, senão de forma 

paulatina no âmbito de todos os Estados, tendo início na Dinamarca 

(1967) e finalizando em 1973 com a Itália e o Reino Unido541.  

 Um fator decisivo, que impulsionou o processo de 

harmonização do IVA foi a decisão do Conselho Europeu, de 21 de 

abril de 1970, que substituiu os tradicionais recursos próprios da 

Comunidade, posto que as contribuições já não restavam suficientes 

para financiar suas despesas, prevendo-se, a partir de então, uma 

terceira fonte de recursos para financiar o orçamento comunitário, 

constituído por um percentual do IVA calculado sobre as receitas de 

cada Estado. Disso resultou a necessidade de se estabelecer bases 

uniformes em todos os Estados-Membros, como forma de 

homogeneizar os critérios na determinação das respectivas bases 

tributarias, constituindo esse fato o embrião que motivou a Sexta 

Diretiva de IVA de 1977. 

 
541 Desse modo, no âmbito da designada primeira fase de harmonização comunitária 

do IVA foram adotadas as Primeiras e Segundas Diretivas do Conselho, de 11 de 

Abril de 1967 – a Primeira Diretiva, determinando a obrigatoriedade dos 

Estados-Membros incorporarem o IVA como o imposto sobre o consumo e 

proporcional ao preço dos bens e serviços, segundo o método de dedução do 

imposto, fixando o 1º de Janeiro de 1970 como o prazo máximo para os Estados-

Membros adotarem esse imposto que se tornou realidade apenas em 1973. A 

Primeira Diretiva limitou-se apenas a implantar o IVA na CEE e a Segunda 

Diretiva, efetivamente, foi que constituiu o embrião do primeiro sistema comum 

de IVA definindo elementos característicos desse imposto (sujeito passivo, base 

impositiva, alíquotas, isenções, regimes especiais, dentre outros aspectos) 

permitindo uma grande discricionariedade aos Estados-Membros no que se 

refere a alguns elementos do imposto a exemplo a graduação das alíquotas e a 

determinação das bases impositivas. - mais tarde acolhido pela Sexta Diretiva. 
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E, do mesmo modo que aconteceu com as duas Primeiras 

Diretivas, nem todos os países puderam cumprir os prazos 

inicialmente fixados pela Sexta Diretiva, que, igualmente, foi 

prorrogada em sucessivas ocasiões. Se bem o que se buscava através 

dessa Diretiva era a definição de uma base uniforme sobre a que se 

aplicaria o imposto, o importante era assegurar a incidência sobre as 

mesmas bases, fixando-se regras comuns em matéria de incidência 

objetiva e subjetiva, as hipóteses de isenções do IVA, planificando-se 

o caminho que posteriormente conduziria à harmonização.  Entretanto 

durante as discussões e no largo processo para a sua aprovação os 

trabalhos se viram paralisados a princípio dos anos 80 em 

consequência da recessão econômica que afetou os Estados-Membros, 

quando esses anteciparam os seus interesses individuais em prejuízo 

dos interesses comunitários542. 

Conforme reportado, a adoção do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado - IVA pelos países do Mercado Comum Europeu foi 

vital para o sucesso da integração no espaço comunitário. O Tratado 

de Roma (1957) bem como os tratados subsequentes que contribuíram 

para a construção da União Europeia, não definiram uma política 

 
542 A Sexta Diretiva deixava pendentes algumas questões de especial interesse 

destacando grandes divergências entre os sistemas nacionais nos Estados-

Membros e outras questões pendentes de resolução. Seria necessário alcançar 

uma maior proximidade entre alguns elementos do imposto e evitar situações de 

dupla imposição ou mesmo a simplificação de formalidades aduaneiras. V. 

BARRUSO CASTILLO, Begoña, «Un Análisis de las Propuestas de Reforma 

del IVA en el ámbito de la Unión Europea: del Régimen Transitorio al Régimen 

Definitivo ». Tesis Doctoral dirigida por D. Juan José Rubio Guerrero, 

Universidad Complutense de Madrid, 1999, p. 49. A Diretiva 2006/112/CE do 

Conselho, de 28 de novembro de 2006, estabelece o Sistema Comum do Imposto 

sobre Valor Acrescentado (v. DOUE de 11 de dezembro de 2006) e sofreu 

alterações.  
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tributaria comum, contendo apenas “disposições fiscais” (artigo 90º a 

93º) que tratam de problemas relacionados à coordenação tributária e 

a necessidade de harmonização dos impostos indiretos sobre vendas e 

consumo (do tipo TVA – Taxe sur la Valeur Ajoutée) e os existentes 

sobre o movimento de negócios e sobre consumos específicos (Droits 

d’accise ou excise tax), atribuindo à Comissão Europeia poderes de 

iniciativa em matéria de harmonização tributária. 

Desde o primeiro momento as autoridades comunitárias 

tiveram consciência de que as diferenças entre os sistemas tributários 

vigentes nos Estados-Membros poderiam provocar distorções fiscais 

que poderiam dificultar o cumprimento dos objetivos do Tratado. O 

informe de Neumark (1962), que deu origem a Primeira Diretiva CEE, 

de 1967543 já apontavam a necessidade de que o tributo não afetasse 

no mercado comunitário as condições de concorrência e propugnava 

os critérios básicos para a harmonização fiscal.  

A CEE pretendeu dar um passo a mais, dando 

prosseguimento às orientações contidas no Livro Branco (1985), cuja 

proposta era a aplicação do principio da imposição na origem e a 

aprovação de um conjunto de medidas que complementassem a 

harmonização das bases impositivas, a saber, a redução das isenções, 

aproximação das alíquotas e regulação de aspectos ainda pendentes do 

imposto. Tais avanços se consolidaram anos depois através da Ata 

 
543 O Relatório Neumark, de 1962, traçava as características fundamentais do IVA e 

propugnava critérios básicos para a harmonização: um imposto geral sobre 

consumo de bens e serviços; multifásico, incidindo sobre todo o ciclo de 

produção até o consumo final; não cumulativo, mediante o critério subtrativo tax 

on tax, a base de cálculo correspondente ao preço. A Segunda Diretiva CEE 

(1967), avançou no delineamento da estrutura e nos métodos de aplicação do 

imposto. 
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Única Europeia – AUE, caracterizando a terceira fase de 

harmonização, com o que converte-se em obrigação jurídica a 

consecução do Mercado Interior, definindo-o como um espaço sem 

fronteiras e que garante a livre circulação de mercadorias, pessoas, 

serviços e capitais, tudo a ser concretizado em 31 de dezembro de 

1992544.  

As Propostas do pacote Cockfield traçavam as linhas gerais 

do sistema de harmonização e tinham por objeto a adequação do 

Imposto sobre Valor Agregado sobre o novo cenário em que haveria 

de se operar a abolição das fronteiras fiscais, pretendendo uma maior 

aproximação dos impostos, sobretudo no que se referem às alíquotas 

impositivas, por ocasião da supressão das fronteiras fiscais. A 

proposta previa também um sistema de compensação financeira, cujo 

objetivo seria impedir que uma vez implantado o princípio de origem 

e uma vez desaparecidos os controles de fronteira os Estados 

pudessem sofrer importantes perdas na sua arrecadação545. 

 
544 O Ato Único Europeu vem confirmar o objetivo do mercado interno, 

introduzindo no Tratado o art. 80º A, nos termos do qual se determina que até 

1992 o mercado comunitário devera passar a ser um mercado único, ou seja, “um 

espaço sem fronteiras internas em que a livre circulação de mercadorias, pessoas, 

serviços e capitais se fara de acordo com as disposições do Tratado”. “Acta 

Única Europea”, DOCE, L núm. 169, de 29 de junho de 1987. O texto íntegro da 

ata pode ser encontrado também no Bulletin of the European Community, 

supplement 2/1986. V. também Noticias CEE nº13, de 1986. 
545 V. GÓMEZ CASTAÑEDA, Juan, «Armonización Fiscal y Convergencia 

Económica en el Proceso de la Unión Europea: un balance actual ». Revista de 

Derecho Financiero de Hacienda Pública, vol. 41,  nº219, 1991, pp. 1151-1174. 

Com a abolição das barreiras fiscais, a proposta previa a tributação na origem e a 

dedução no destino entretanto surgiram controvérsias com a adoção dessa 

medida porque os países com que superávit se beneficiariam e os países 

deficitários se prejudicariam na balança comercial. Apesar do que a Comissão 

cogitou a criação de uma câmera de compensação para repassar aos países 
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Para a implantação do principio jurisdicional de tributação na 

origem seria necessário proceder a uma maior aproximação das 

alíquotas do IVA. E o ideal seria a existência de uma única alíquota, 

no entanto como a maioria dos Estados utilizavam uma alíquota 

normal e outra reduzida o pacote deixou liberdade aos Estados-

Membros tendo em conta as suas circunstâncias e suas necessidades 

orçamentárias para utilizar a alíquota que considerassem mais 

oportuna. 

Considerando que com a chegada do prazo previsto pela Ata 

Única Europeia (1993) ainda não se encontravam preenchidos os 

requisitos necessários à aplicação do principio da imposição na 

origem (aproximação dos tipos impositivos, a existência de um 

sistema de compensação, o intercâmbio de informação e a cooperação 

administrativa estreita entre os Estados-Membros) o Conselho tendo 

em conta as ultimas propostas apresentada pela Comissão e as 

recomendações do Conselho ECOFIN optou por implantar um regime 

de tributação transitório que como o próprio nome indica, teria 

vigência temporal limitada a quatro anos cujo objetivo fundamental 

seria permitir a supressão das fronteiras entre os Estados-Membros e 

facilitar a adoção do principio de imposição na origem, nada se tendo 

avançada quando a esse tema546. 

 
deficitários o excedente dos impostos, os Estados-Membros foram contrários a 

esse método, implantando-se um período transitório em que a tributação ocorre 

no destino. 
546 O regime transitório, caracterizado fundamentalmente pela manutenção do 

principio de imposição no destino para as operações efetuadas entre sujeitos 

passivos do imposto e com a aplicação da tributação na origem quando o 

adquirente se trata de um particular. A reunião do Conselho ECOFIN de 17 de 

maio de 1989 formulou um conjunto de propostas no sentido de harmonização 
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No âmbito da fiscalidade indireta – e basicamente no que se 

refere ao IVA e aos impostos especiais – as autoridades comunitárias 

optaram, desde o primeiro momento, pela estratégia da harmonização 

fiscal, de tal modo que por intermédio das diretivas as instâncias 

comunitárias ditavam as normas comuns que deveriam ser aplicadas 

por todos os Estados-Membros.  Não obstante, no que se refere aos 

impostos diretos, decantaram-se pela estratégia da concorrência fiscal, 

entregando as próprias forças do mercado para que pudessem elas 

operar essa aproximação, reduzindo as medidas institucionais, de sorte 

que somente aspectos pontuais foram objeto de harmonização: a 

estrutura e o funcionamento das empresas transfronteriças. 

O fato é que na União Europeia, até o presente momento, a 

harmonização tributária está centrada, basicamente, no domínio dos 

impostos indiretos e os textos normativos aprovados a partir de 1967, 

que instituíram um sistema comum de IVA, constituíram um dos 

principais feitos. Se bem têm ocorrido nos últimos anos esforços de 

harmonização em matéria de imposto de renda das sociedades – no 

entanto restritos a algumas particularidades do tributo, sem que se 

tenha conseguido maiores avanços nas regras gerais de incidência e 

também em matéria de tributação da renda de capital. Na União 

 
das “accisas” para permitir o funcionamento correto do Mercado Único 

substituindo a ideia de alíquota única por outras que se adequassem aos 

interesses nacionais. O Conselho ECOFIN de Outubro de 1994, tendo em 

consideração o prazo de duração de quatro anos previsto para o regime 

transitório, veio a recomendar que fossem empreendidos trabalhos para instituir 

um regime definitivo. Para o efeito, enunciou alguns objetivos, dentre eles a 

simplificação das obrigações administrativas quer para os sujeitos, quer para as 

administrações fiscais; a simplificação considerável da legislação; a manutenção 

do mesmo nível de receitas dos Estados-Membros, sem agravamento dos riscos 

de fraude; a manutenção da neutralidade do imposto em termos concorrenciais. 
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Europeia a coordenação dos impostos de renda continua a ser 

confiada, principalmente, a uma rede de convenções bilaterais para 

evitar a dupla tributação internacional.   

A construção de um sistema tributário uniforme está 

certamente fora dos conceitos que regem a construção do mercado 

comum e de uma união econômica e monetária. Nesse aspecto, muito 

embora não resulte completamente claro qual o elevado grau de 

harmonização dos tributos torne possível a plena realização de uma 

União Econômica e Monetária, todavia é seguro afirmar que sem um 

avanço e um aprofundamento significativo da harmonização não será 

possível aceder a outras etapas da integração. Na medida em que 

existe uma moeda única e uma uniformidade no sistema de regras da 

moeda, as diferenças no sistema fiscal podem se converter num 

importante diferencial, com capacidade para desviar o investimento de 

um país para outro.  

As diferenças entre as leis fiscais nacionais são percebidas 

como uma crescente dificuldade no sentido de consolidar o mercado 

único, constituindo uma das maiores preocupações da Comissão, do 

Parlamento Europeu, dos agentes econômicos e dos particulares pelos 

escassos progressos nesse âmbito. Ademais, existe um claro contraste 

entre a necessidade de se evoluir na coordenação fiscal e as poucas 

decisões adotadas, recordando que os repetidos fracassos se devem a 

existência de dois grandes obstáculos: o requisito da unanimidade que 

se aplica no Conselho em todas as decisões  relacionadas à fiscalidade 
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e a falta de perspectiva global que permita ver os inconvenientes 

econômicos e sociais que supõe a não adoção dessas decisões547.  

IV.4. A utilização das Diretivas como instrumento de 

harmonização fiscal 

O direito da União Europeia se expressa através de um 

conjunto de normas oriundas de vários tratados internacionais e que ao 

longo dos últimos sessenta anos vem configurando as várias 

organizações, produzido pela UE através de seus órgãos e com a 

finalidade de realizar os objetivos assinalados naqueles instrumentos. 

É, pois, fruto da criação dos Estados-Membros, que através de normas 

jurídicas regulam entre si as relações entre os Estados-Membros da 

UE, através dos tratados internacionais e constituído por outras 

normas que criaram a Comunidade e a União Europeia, conferindo 

atribuições, regulando a sua organização e funcionamento por 

intermédio das normas emanadas dos órgãos da União (a Comissão e 

o Conselho), do instrumento das diretivas, das decisões, 

recomendações e jurisprudência548. 

 
547 Com efeito, a harmonização tributária tem sido marcada por essas dificuldades e 

o ritmo relativamente lento tem ocorrido em face de regra no qual prevalece a 

unanimidade nas matérias tributárias. A aprovação de qualquer texto normativo 

nessa matéria deve observar a esse requisito – o que obviamente confere a cada 

Estado-membro o direito de veto sobre as deliberações do Conselho europeu. 

Ademais disso, os sucessivos alargamentos da União – que hoje contam 32 

estados membros - têm provocado, e continuarão seguramente a provocar 

dificuldades crescentes nesse processo decisório. 
548 Os tratados comunitários constituem o vértice do sistema, a lei fundamental das 

organizações comunitárias. Partindo-se da premissa de que tais instrumentos 

foram outorgados pelos Estados-Membros, então representam a sua própria 

Constituição. Sobre esse tema, consulte LIMA FILHO, Francisco das Chagas, 
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Disso resulta que devido aos princípios dos poderes 

atribuídos, qualquer uma das instituições europeias, e com maior 

razão a União, só podem intervir para realizar os objetivos e 

atribuições que decorrem dos Tratados, ou seja, do Direito 

Comunitário originário. Nenhum ato proveniente dos órgãos da 

Comunidade Europeia ou da própria União pode deixar de encontrar 

um fundamento jurídico numa norma do Tratado, ou seja, no Direito 

Comunitário, sobre pena de validade. Em face disso, o direito da 

União Europeia firma-se como parâmetro e como fundamento de 

validade normativa de todo Direito Comunitário, seja originário ou de 

modo especial, derivado dos órgãos da Comunidade e da União 

Europeia. 

Desde o ponto de vista do processo de harmonização 

tributária e, especificamente no que diz respeito ao Imposto sobre 

Valor Agregado – IVA e dos Impostos Especiais, na União Europeia a 

Diretiva foi o instrumento normativo mais idôneo para levar a cabo a 

harmonização dessa legislação num terreno bastante heterogêneo, 

atuando como norma que permitiu as autoridades nacionais fazer a 

 
«A ordem jurídica comunitária europeia: princípios e fontes ». Revista jurídica 

UNIGRAN nº 15, Dourados, Mato Grosso do Sul, 2006. E na conformação do 

direito material, de natureza constitucional, os Estados-Membros da União 

Europeia subscreveram diversos tratados, os quais foram reformados em 

sucessivas ocasiões. Na sequência, os Tratados da União Europeia – TUE, que 

representa o substrato político de toda a União Europeia, firmado em Maastricht, 

em 1992 e formado pelos tratados preexistentes, até então vigentes os Tratados 

constitutivo da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço - CECA, o Tratado 

constitutivo da Comunidade Europeia de Energia Atômica – o Tratado Euratom 

e o Tratado constitutivo da Comunidade Europeia – CE, esse último 

posteriormente batizado com o nome de Tratado de Funcionamento da União 

Europeia – TFUE e integrando as antigas CECA e CEE, agora União Europeia; a 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o Tratado de Lisboa, 

firmado em 2007. 
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escolha dos meios para obter resultados mais homogêneos549, seja na 

uniformização das bases tributárias, na aproximação dos tipos 

impositivos, na aplicação de regimes especiais, nas isenções, enfim, 

recorrendo a mecanismos que, sob a intervenção do Tribunal de 

Justiça da União Europeia, consolidou uma farta jurisprudência 

fundamentada nos princípios que inspiraram os tratados originários, 

tal como o da igualdade, o da não discriminação, da segurança 

jurídica, o princípio da proporcionalidade e as liberdades 

fundamentais no seio do mercado.  

Ainda fazendo alusão ao sistema de fontes, temos as normas 

com caráter geral – e que são diretamente aplicáveis, sendo o caso dos 

tratados e regulamentos e as normas não diretamente aplicáveis, tal 

como no caso das diretivas e decisões, reconhecendo-se o caráter da 

generalidade no que se refere aos primeiros. Sem embargo, a Diretiva 

enquanto ato normativo também pode ser qualificada como um ato de 

caráter geral e que não pode ser prejudicado em face de exceções de 

natureza temporária ou de alcance territorial. Como fonte de direito 

derivado, afeta unicamente os Estados-membros e o reconhecimento 

do princípio do efeito direto vertical para esse tipo de norma vale 

como mecanismo garante na hipótese do não cumprimento da ordem 

comunitária por parte dos Estados550.  

 
549 V. PARRA RODRÍGUEZ, Carmen, « Los sistemas de uniformización del 

derecho europeo en materia de obligaciones y contratos », Ponencias XII 

Jornadas de Dret Catalá A Tossa, Barcelona, 2003. Sobre o tema consulte 

também MENGOZZI, Paolo « Derecho Comunitario y de La Unión Europea », 

Madrid, Tecnos,  2000, p. 472. 
550 Se bem o preceito acrescenta na esfera dos sujeitos os particulares convertendo-

se para os mesmos uma fonte de direitos e obrigações oponíveis em face de 

controvérsias na legislação nacional. Nesse sentido v. MATA SIERRA, Maria 
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E nesse particular, sempre que um terceiro interessado se 

considere lesionado por parte do Estado no seu direito concreto 

reconhecido pelo comunitário devido a inexistência de regulação 

nacional ou bem devido a uma legislação nacional cujo conteúdo é 

contrário a diretiva comunitária551 dependendo das circunstâncias 

deverá recorrer à proteção do ordenamento que tenha supremacia 

sobre o próprio direito nacional, invocando o “efeito direto” da 

diretiva. E certamente isso não impedirá, em nenhum caso, que seja o 

próprio juiz nacional o que invoque de oficio a aplicabilidade da 

norma europeia552. 

A salvaguarda dos direitos que o ordenamento jurídico 

comunitário atribui aos particulares é um dos principais motivos por 

 
Teresa, « El efecto directo de las directivas en la jurisprudencia comunitaria y 

española ». Editorial Tecnos, Madrid, 1994, p. 22. 
551 Isso porque a transposição deverá estar conforme com a diretiva. Nesse aspecto, 

os Estados estão obrigados a transpor com fidelidade o conteúdo da diretiva. A 

transposição conforme decorre do primado do direito da União Europeia, assim 

como dos princípios consagrados no artigo 4º, nº 3 do TUE.  V. Acórdão Inter-

Environnement Wallonie, Proc. C-129/96, col. 1997, p. I-7411. Em face do 

princípio da primazia do direito na União Europeia o legislador estatal tem o 

dever de estabelecer normas acordes com o mandato comunitário; o juiz tem o 

dever de aplicar o direito europeu, que prevalecerá sempre na hipótese de 

conflito entre o direito nacional e o comunitário.   
552 Em função da prevalência do primado das normas comunitárias o juiz nacional 

deve aplicar o direito comunitário sempre que as normas nacionais, anteriores, 

posteriores ou contrarias colidirem com as disposições comunitárias. Por um 

lado o princípio estabelece a primazia no Direito Comunitário, através do qual o 

tribunal julga a sua própria competência enquanto a interpretação das normas 

comunitárias sempre que lhe fora apresentada uma questão oriunda da jurisdição 

nacional permite que o tribunal julgue Isso implica que os órgãos nacionais e os 

órgãos jurisdicionais têm o dever de garantir a plena eficácia do direito 

comunitário. Consulte LIMA FILHO, Francisco das Chagas, « A ordem jurídica 

comunitária europeia: princípios e fontes ». Revista jurídica UNIGRAN nº 15, 

Dourados, Mato Grosso do Sul, 2006. 
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que se tem exigido a  utilização do mecanismo junto aos Tribunais 

Nacionais dele requerendo o reconhecimento do efeito direto das 

diretivas se eventualmente delas derivam direitos concretos e 

individualizados, ainda que o não cumprimento por parte do Estado 

tenha se produzido por falta de tempo material para realizar a 

transposição de referidas normas.  

Em face disso, a transposição parcial, seletiva ou limitada a 

uma parte de determinado território de um Estado-Membro é contrária 

ao Direito da União Europeia. O processo de transposição da diretiva 

para o âmbito do direito interno não exige uma transcrição literal das 

suas disposições numa norma legal específica, podendo ser suficiente 

um regime jurídico, desde que garanta a plena aplicação desse 

instrumento e de forma suficientemente clara e precisa. Na medida em 

que a diretiva cria direitos para os particulares, torna-se necessário que 

eles possam conhecê-la na totalidade para eventualmente invocá-la 

perante os tribunais nacionais.  

No sistema das fontes do direito comunitário a diretiva 

constitui o ato jurídico de que dispõem as instituições europeias para 

aplicar as políticas da União, podendo ser qualificada como ato 

legislativo, utilizada principalmente para a harmonização das ordens 

jurídicas nacionais com as normas de direito da União Europeia. 

Caracteriza-se como um ato interestatal de cooperação553, distinto do 

 
553 Nesse caso, apesar de alguma das instituições comunitárias não disporem de 

competência própria, em algumas hipóteses a ausência desse mecanismo não foi 

voluntário e por isso recorreu-se ao mecanismo da integração de lacunas do 

próprio direito originário. A perspectiva é basicamente institucional e parte da 

premissa de que importantes princípios se articulam nas relações envolvendo o 

ordenamento da União Europeia e o Direito interno, considerando, sobretudo a 

jurisprudência dos Tribunais. V. ROLDÁN BARBERO, Javier y HINOJOSA 
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Regulamento enquanto ato de subordinação, desempenhando uma 

função essencial no sistema de repartição de atribuições entre a União 

Europeia e os Estados-Membros, instrumento jurídico que se revelou 

essencial na concretização das liberdades fundamentais no espaço 

europeu  

O caráter vinculativo das diretivas obrigam os Estados-

Membros quanto aos resultados, sem embargo, deixam liberdade às 

instâncias nacionais na eleição dos meios e da forma para alcançá-los. 

Isso implica que o Estado-Membro estará obrigado a adotar todas as 

medidas necessárias visando o alcance do resultado previsto na 

norma554 e nesse mister sua atuação  mediadora, o que pressupõe que 

no processo de integração das disposições contidas na diretiva o 

Estado-Membro destinatário da norma, tendo presente as suas próprias 

especificidades, adotará as medidas de execução que julgar mais 

adequadas.   

Com efeito, desde que seja respeitado o resultado previsto, os 

Estados-Membros dispõem de certa liberdade na conformação 

normativa, podendo adaptar o texto da diretiva à realidade jurídica, 

econômica e social nacional, apresentando-a como instrumento 

preferencial no processo de harmonização legislativa. Por isso não se 

 
MARTÍNEZ, Luis M., « La Aplicación Judicial del Derecho Comunitario en 

España », R D.C.E, 1997, vol. I, nº 2, pp. 552-560. O artigo 208 do Tratado 

estabelece que se uma ação da Comunidade for considerada necessária para 

atingir, no curso do funcionamento do mercado comum, um dos objetivos da 

Comunidade, sem que o presente tratado tenha previsto os poderes de ação 

necessários para esse efeito, o Conselho, deliberando por unanimidade, proposta 

da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu, adotará as disposições 

adequadas. 
554 A propósito, o artigo 288º do Tratado de Funcionamento da União Europeia. 
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faz necessário a transposição expressa se a ordem jurídica nacional já 

tiver alcançado os objetivos perseguidos pela diretiva. Se o Estado-

Membro estiver obrigado a transpor a diretiva e não cumpriu esse 

dever no prazo por ela fixado coloca-se em situação de 

descumprimento, incorrendo em sanções na conformidade do previsto 

no artigo 226 do Tratado. 

Em face da não transposição da diretiva por parte dos Estados 

membros ou mesmo quando transporta de modo parcial ou ainda 

incorretamente, reunida as condições de que depende o efeito direto de 

qualquer uma das normas comunitárias poderá o particular invocá-la 

jurisdicionalmente contra o outro Estado-Membro inadimplente. 

Assim, o Estado inadimplente poderá assumir a responsabilidade 

pelos danos sofridos pelos particulares, que não se sujeitarão às 

condições restritivas impostas sob o argumento por parte do sujeito 

inadimplente que estar exercendo o poder discricionário, atribuindo a 

responsabilidade ao legislador. 

A solução mais adequada seria que a União Europeia dotasse 

do efeito direto as diretivas, como mecanismo de luta em face do não 

cumprimento por parte dos entes estatais. E como se pode prever, tal 

circunstância se vê agravada  no plano fiscal, dada as dificuldades 

para o legislador europeu, isso em face da regra da unanimidade 

exigida pelos regulamentos, obrigando-os a utilizarem como o 

instrumento preferente no árduo caminho da harmonização fiscal.  
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IV.5. A tributação do Imposto sobre o Valor Agregado - IVA na 

Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, em 17 de 

dezembro de 1994, os países signatários do MERCOSUL reafirmaram 

o compromisso de incorporar aos seus respectivos ordenamentos 

jurídicos as normas criadas pelos órgãos institucionais, atribuindo-se à 

Comissão Parlamentar Conjunta a tarefa de harmonizar a legislação 

dos países integrantes, sendo este o caminho para instrumentalizar a 

integração e gerando, como consequência, o dever por parte de cada 

dos Estados-partes de envidar esforços para a efetiva concreção dos 

objetivos a que se propuseram. De sorte que para continuarem 

usufruindo dos benefícios oriundos do mercado ampliado devem 

eliminar as distorções que afetem a competitividade dos produtos 

comercializados dentro do bloco.  

Desde o ponto de vista interno de cada país, as medidas 

devem ser adotadas por cada um deles, providenciando modificações 

nos seus respectivos sistemas fiscais. Tais providências visam minorar 

os efeitos indesejáveis nas regras de competitividade, eliminando  

pontuais diferenças, com o que se lidará com o mecanismo de 

coordenação. Já a harmonização tributaria implica aproximação dos 

sistemas fiscais, ocorrendo uma modificação interna no que diz 

respeito a estrutura e os impostos adotados, as bases de incidência e 

eventualmente as alíquotas. A harmonização assume relevância e tem 

como finalidade evitar a bitributação, sabido que as diferenças de 

tratamento afetam, de forma direta ou indireta, a composição dos 

preços dos produtos, inclusive a mão-de-obra aplicada no comercio e 

prestação de serviços.  
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Desde a perspectiva de Brasil, o federalismo fiscal pode ser 

visto como uma restrição não tarifaria à livre circulação de 

mercadorias no âmbito do MERCOSUL, sendo este país o único 

dentro do bloco no qual a distribuição das competências tributarias 

encontra-se compartilhada entre os diversos entes federados, dispondo 

cada um deles de poderes para legislar sobre tributos que incidem 

sobre o consumo. No caso do ICMS, a competência para instituir e 

dispor sobre esse imposto cabe aos Estados e ao Distrito Federal555, 

ficando a cargo de tais entes a possibilidade para conceder isenções, 

incentivos e benefícios fiscais, do qual resulta uma multiplicidade de 

normas regendo o mesmo imposto.  

Um dos defeitos mais esdrúxulos do ICMS diz respeito à 

inoperância do sistema de crédito fiscal, sobretudo quando se trata do 

trânsito de mercadorias isentas nas operações interjurisdicionais. A 

propósito, na União Europeia a tônica do processo de harmonização 

da tributação sobre consumo – e para esse efeito nos centramos na 

experiencia de harmonização do IVA – consistiu, essencialmente, na 

neutralidade da tributação sobre as operações realizadas entre os 

Estados-membros e que tinha por fim alcançar a isonomia entre os 

agentes econômicos, sendo determinante para avaliar o grau de 

desigualdade entre os sistemas fiscais a influência e os efeitos que o 

tributo apresenta na composição dos preços.  

Para que se efetive a harmonização faz-se necessário um 

estudo que demonstre as peculiaridades no ordenamento jurídico de 

cada um dos Estados-partes atentando-se às dificuldades que tem cada 

 
555 V. art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988. 
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país para reestruturar seus impostos. E o que de fato existe no 

MERCOSUL é um mero compromisso dos Estados para harmonizar 

seus impostos, porque em matéria tributária não existe sequer um 

tratamento normativo voltado para a estruturação dos tributos dentro 

do bloco, aliás sequer existe um sistema tributário no MERCOSUL. 

A Argentina, o Paraguai e o Uruguai aplicam em nível 

nacional o Imposto sobre o Valor Agregado – IVA, do tipo consumo. 

Trata-se de um imposto geral e uniforme, muito embora se apresente 

de forma distinta no sistema tributário dos países mercosulinos. Mas o 

fato é que tem como característica básica a não cumulatividade, com 

incidência somente no preço final do bem ou do serviço prestado, 

aplicando-se o sistema dos débitos e créditos fiscais para evitar a 

incidência em cascata nas etapas da produção e distribuição. A 

empresa recolhe então apenas o valor agregado consistente na 

diferença entre as vendas efetuadas e a quantidade paga na aquisição 

de material e serviço adquirido de outras empresas. A neutralidade é o 

grande atrativo do modelo de tributação do IVA porque o imposto não 

exerce pressão na formação do preço dos bens e serviços, sendo 

conduzido pelas forças do mercado. 

Na Constituição da Argentina os impostos indiretos são de 

competência exclusiva do Estado federal e os impostos internos de 

competência concorrente entre o Estado federal e as províncias. O 

IVA figura como um dos principais tributos nacionais; é regido por 

uma lei nacional e a receita desse imposto é distribuída entre a nação e 

as províncias nos termos percentuais pré-estabelecidos e de cordo com 
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o regime de coparticipação556. O Imposto sobre Valor Agregado – 

IVA, de competência federal, é regulado pela Lei nº 23.349/1997557 e 

o Imposto sobre Ingressos Brutos, é de competência provincial.  

Da mesma forma que ocorre no Uruguai, o IVA argentino é 

um imposto sobre consumo, quer dizer, permite devolver o crédito 

fiscal originado na compra de bens capital, quer dizer, utiliza o mesmo 

critério para dedução financeira aplicando a mesma técnica subtrativa, 

imposto contra imposto. O IVA incide sobre todas as vendas de bens 

móveis e supõe uma transmissão a título oneroso de tais bens, 

realizada de forma habitual. Integra o conceito de venda a desafetação 

de coisas moveis com destino ao uso ou consumo do titular das 

mesmas e todas aquelas operações que supõem a transmissão do 

domínio do objeto, tais como vendas, permutas, dação em pagamento, 

adjudicações por dissolução de sociedades. 

No que se refere aos serviços, podem ser taxados as locações 

e obras prestados sem relação de dependência, a título oneroso e 

realizado exclusivamente no país, ainda que eles tenham sido 

contratados no exterior. Considera-se igualmente como serviço a 

realização de obras quer seja com ou sem a entrega de material. No 

que se refere às importações, grava-se todas aquelas com carácter 

definitivo que se refiram a bens móveis efetuadas a título oneroso. A 

venda de bens móveis destinados à exportação encontra-se isenta de 

impostos e os impostos pagos pelos insumos e serviços utilizados no 

 
556 Lei nº 20.631, de 1973, sofreu sucessivas alterações. V. Lei nº 25.239, de 

31.12.1999. 
557 Com alterações dadas pelas Leis de nº 24.920/1997; 24.977/1998; 25.063/1998; 

25.239/1999; 25.710/2003 27.346/2016; 27.430/2017; 27.467/2018;  

27.618/2021. 
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processo de fabricação devem ser devolvidos ou compensados com 

débitos fiscais. A importação definitiva de bens sujeita-se à incidência 

do IVA com base no valor do produto importado acrescido dos demais 

impostos.  

As operações relacionadas à exportação de mercadorias e 

prestação de serviços se regem pelo princípio do país de destino. No 

entanto, são gravadas as importações de serviço quando forem 

contratados no exterior para serem utilizados na Argentina e o 

prestador seja um sujeito passivo do IVA. Vale no entanto considerar 

que foi eliminada a possibilidade dos serviços exportados recuperarem 

o  imposto pago nas etapas precedentes do processo de exportação, 

configurando-se o efeito cumulativo do imposto de exportação e com 

repercussões nos custos do exportador. São sujeitos passivos do IVA 

aquele que de forma habitual realiza a venda de coisas móveis ou 

exerce de forma acidental atos de comércio com mencionados bens.  

No que diz respeito à taxa básica do imposto aplica-se o tipo 

impositivo de 21%. Na prestação de serviços de comunicação, 

eletricidade e água potável a alíquota máxima corresponde a 27%, se 

bem a Lei nº 24.631/1997 facultou ao Poder Executivo reduzir as 

alíquotas normais e aplicar taxas reduzidas para produtos da cesta 

básica, composta por frutas, legumes , carnes, derivados, sementes, 

fertilizantes, dentre outros. As desonerações tributárias para bens e 

serviços essenciais a exemplo do pão comum, leite, água, serviços 

médicos, educação e atividades conexas. 

Os impostos sobre os ingressos brutos, estes são de 

competência das províncias e da Municipalidade de Buenos Aires. 
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Trata-se de um imposto que incide sob as transações e que grava de 

forma plurifásica e tem efeito cascata em todas as vendas e serviços 

prestados dentro do seu âmbito de aplicação. O maior problema desse 

imposto é que sua aplicação ocorre sempre em cascata, com incidência 

plurifásica e acumulativa, ademais do que não gera o direito de 

dedução e não permite determinar a incidência dos impostos sobre os 

insumos utilizados na fabricação dos bens e/ou serviços exportados. 

Os impostos seletivos ao consumo se situam no âmbito da 

competência federal, correspondendo a um conjunto de impostos 

monofásicos que se aplicam na fase de produção e importação. São 

impostos sobre o consumo porque permitem a devolução dos créditos 

pagos na aquisição de matérias primas utilizadas no processo de 

fabricação e de impostos internos pagos por outras mercadorias 

utilizadas. Grava as importações e desonera as exportações, exceto os 

artigos suntuários. Como não discrimina o imposto na fatura, isso 

pode gerar problemas para o contribuinte.  

Dentro da estrutura tributária do Paraguai os tributos 

indiretos constituem 78,3% do total da receita tributária, destacando-

se pela ordem de relevância o Imposto sobre o Valor Agregado – IVA 

e os Impostos Seletivos ao Consumo. O IVA encontra-se disciplinado 

pela Lei nº 125, de 09/01/1992558 e se trata-se de um imposto aplicado 

na esfera nacional, plurifásico e não cumulativo, do tipo consumo, 

pois permite deduzir o imposto pago na aquisição de bens de capital, 

aplicando-se a sistemática do imposto contra imposto. Nas operações 

interjurisdicionais aplica-se o princípio do país de destino, 

 
558  Com alterações dadas pelas Leis de nº 2.421/2004 e 4.045/2010. V. também a 

Lei nº 5.538/2015. 
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desonerando as exportações e gravando as importações. Aplica-se ao 

serviço de frete destinado à exportação internacional o mesmo critério 

nas operações de exportação de mercadorias gerando, 

consequentemente, o direito de crédito do IVA atribuído a esse 

serviço, que devem ser recuperados no prazo de quatro anos. 

O IVA incide sobre a alienação de bens e prestação de 

serviços, excluídos os de caráter pessoal e ademais, sobre as 

importações. No conceito de transferência se inclui aquelas realizadas 

a título oneroso ou mesmo a título gratuito, que tenha por objeto a 

entrega de bens com transferência do direito de propriedade ou que 

outorgue a quem os receba a faculdade para dispor como se 

proprietário fosse. No que pertine à prestação de serviços, considera 

aqueles que proporcionem a outra parte benefício ou proveito. E a 

importação entendida como a introdução definitiva de bens no 

território nacional. A liquidação do imposto se opera da mesma forma 

que nos demais países do MERCOSUL, determinando-se o montante 

a pagar mediante a diferença entre débito e crédito fiscal e a taxa 

impositiva básica na ordem de 10%. São sujeitos passivos do imposto 

as pessoas físicas ou jurídicas com ou sem personalidade jurídica que 

tenham realizado operações gravadas que superem um determinado 

montante fixado em lei. São também contribuintes os entes 

autárquicos, as sociedades de economia mista e os importadores, quer 

dizer, aqueles que introduziram de forma definitiva bens no país. 

No Uruguai os impostos sobre consumo estão regulados pelo 

Imposto sobre Valor Agregado – IVA559 e pelo Imposto Específico 

 
559 Lei nº 18.036/2006. 
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Interno – IMESI. As receitas do IVA representam mais de 50% dos 

ingressos do Uruguai. O IVA, um imposto que grava a generalidade 

dos bens e serviços, é do tipo consumo pois permite a dedução do 

crédito fiscal originado pela aquisição de bens de capital e adota o 

método subtrativo sobre a base financeira , quer dizer aplica a 

sistemática de débito menos crédito. Quanto ao princípio de imposição 

adota o princípio do país de destino e grava as importações, 

desonerando as exportações. Permite também as empresas 

exportadoras recuperarem os créditos fiscais em face da aquisição de 

insumos no processo de fabricação dos bens exportados. 

O IVA tem alcance, entre outros, sobre a prestação de 

serviços realizados no âmbito do território uruguaio e, 

particularmente, um dos maiores problemas reside no critério da 

territorialidade, pelos efeitos que tem sobre o e o frete internacional se 

submete a taxação desse tributo apenas no que diz respeito ao serviço 

realizado no território uruguaio. São incluídos no conceito de 

exportação os serviços prestados pelos buques no transporte de bens 

para o exterior, com o que os fretes são taxados a uma alíquota zero. 

Isso equivale a dizer que no exercício de suas atividades será 

permitida a devolução do IVA pago aos seus fornecedores e na 

aquisição de produtos importados usados na prestação dos serviços. A 

empresa pode recuperar de forma direta ou indireta o imposto 

associado as compras, destacado nas faturas. A alíquota do imposto no 

Uruguai é de 22%, sendo umas das mais altas no MERCOSUL e 

instituíram uma alíquota de 10% para os produtos de primeira 

necessidade, dentre eles o pão, os cereais, os medicamentos. Um dos 

maiores problemas na aplicação do Imposto sobre o Valor Agregado é 

a existência de muitas isenções na legislação do Uruguai.  
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O Imposto Específico Interno – IMESI, representa 28% do 

total da arrecadação do Uruguai, sendo o segundo maior imposto em 

matéria de arrecadação. Encontra-se estruturando sob a forma 

monofásica e diferentemente dos demais países do MERCOSUL, a 

tributação não ocorre no momento de sua retirada em aduana, mas no 

primeiro momento em que se efetiva a venda, com taxas que variam 

numa escala entre 5% a 102%. O imposto incide sobre combustíveis, 

tabaco, cigarros, energia elétrica, bebida alcoólica, automotores, 

cosméticos e vinhos, sendo sujeito passivo o agente importador.  

Um ponto central para a harmonização diz respeito à política 

de incentivos fiscais, sendo necessário evitar distorções nas condições 

de concorrência e eliminar tratamentos discriminatórios que atentem 

contra as liberdades dentro do bloco. Através da harmonização 

legislativa tributária procede-se à estruturação do sistema impositivo 

de forma a estabelecer mecanismos que permitam a equidade 

tributária entre os Estados-partes, como é o caso da imposição com 

base no princípio de origem ou destino através dos quais se realiza o 

ajuste fiscal de fronteira; a existência de subsídios, incentivos fiscais, 

isenções, a proteção às exportações, o mecanismo de crédito e de 

compensação entre os impostos. A adoção do princípio da tributação 

no destino ou do princípio da tributação no país de origem traz 

consequências relevantes para a estrutura fiscal dos Estados que fazem 

parte do bloco económico. 

Atualmente aplica-se no âmbito do MERCOSUL o princípio 

da tributação no país de destino onde os bens exportados para outros 

países são desonerados da carga tributária que grava os produtos no 

momento da exportação e que serão tributados no seu destino, 
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respeitando as normas de imposição do país importador. Nessa 

hipótese o país exportador deve garantir a não tributação de suas 

exportações, o que implica dizer que todos os tributos que porventura 

tenham se incorporado a mercadoria ao longo da cadeia devem ser 

restituídos à empresa exportadora. No caso do MERCOSUL o 

princípio da tributação no país de destino contribui para a eliminação 

da dupla tributação e a evasão fiscal, evitando efeitos indesejáveis nas 

condições de concorrência.  

O princípio da tributação no país de destino permite que um 

mesmo produto seja tributado apenas uma vez e que as mercadorias 

oriundas do mercado externo suportem o mesmo peso da carga que as 

mercadorias nacionais. Encontrando-se o mercado comum num 

estágio de integração mais avançado e sem que haja necessidade de 

ajuste de fronteiras, os tributos devem incidir no país de origem, sendo 

esta opção a mais adequada num processo de integração. Não 

obstante, não estará recomendado enquanto não houver harmonização 

legislativa ou existirem grandes variações no sistema tributário dos 

Estados porque dará origem a distorção nas relações dentro do bloco.  

Uma das diferenças identificadas na estrutura do IVA da 

Argentina, Paraguai e Uruguai é que se trata de um imposto do tipo 

consumo, que permite a Constituição de créditos fiscais pela compra e 

venda de bens ou pela prestação de serviços. O ICMS brasileiro adota 

a estrutura de IVA do tipo produto que apesar de ser não cumulativo 

somente proporciona créditos fiscais as atividades inseridas dentro do 

seu campo de incidência ficando de fora a prestação de serviços em 

geral tributada pelo ISS. Outro fator que contribui para a deficiência 
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estrutural do ICMS é que através dele se joga o princípio de imposição 

de origem e de destino, dificultando a eliminação da cumulatividade.  

Observa se que o campo de incidência dos impostos sobre 

consumos - e particularmente no caso do IVA do Paraguai e Uruguai – 

incluem-se bens incorpóreos (direitos), o que não ocorre no ICMS. 

Observou-se que a compra e venda para efeito de tributação no 

consumo foi conceituada de forma diferente nos quatro países. Na 

Argentina caracteriza-se por requerer a transmissão da propriedade e 

ser praticada com habitualidade. No Uruguai a circulação de bens tem 

que ser a título oneroso por qualquer sujeito de direito. No Paraguai 

tributos e alienação de bens a título oneroso ou gratuito ou por 

qualquer sujeito. No Brasil incide sobre a circulação de mercadorias, 

praticada por comerciante profissional. 

O sistema de créditos e débitos, aplicado pelos quatro 

Estados signatários do Tratado de Assunção divergem na medida em 

que na Argentina, no Paraguai e Uruguai todas as operações de 

consumo proporcionam créditos fiscais. No Brasil ocorre a outorga de 

crédito tributário no entanto trata se de um crédito presumido na 

forma de incentivo. Outro aspecto refere-se à base de cálculo, 

enquanto no IVA se grava o valor líquido do negócio jurídico, 

igualando a alíquota nominal e à efetiva, no ICMS o montante do 

imposto faz parte da base de cálculo causando distorções entre a 

alíquota efetiva e a nominal. 

A harmonização tributária no MERCOSUL é uma tarefa 

muito complexa devido à existência de vários fatores, dentre eles o 

excessivo número de impostos, as constantes modificações na 
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legislação tributária, a falta de unificação e coordenação, dentre outros 

aspectos. Tudo dependerá da vontade dos Estados-partes em 

reestruturar seus respectivos sistemas de tributação e nesse proposito 

considere-se o arcabouço normativo do MERCOSUL no qual inexiste, 

propriamente, a condição de obrigatoriedade quanto à harmonização 

da legislação porque seus associados privilegiaram a base jurídica 

intergovernamental, o que corresponde, na prática, a defesa dos 

interesses nacionais.  
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CAPÍTULO V. 

 

A RESPONSABILIDADE DO ESTADO-LEGISLADOR EM FACE 

DE NORMAS TRIBUTÁRIAS DECLARADAS CONTRÁRIAS À 

CONSTITUIÇÃO: UM ENFOQUE COM BASE NO DIREITO 

BRASILEIRO/COM ESPECIAL REFERÊNCIA AO DIREITO DA 

UNIÃO EUROPEIA E REPERCUSSÕES AO MERCOSUL. 

 

No capítulo I deste trabalho ressaltamos que a formação do 

MERCOSUL é resultado de um esforço que desde o princípio visou 

fortalecer a troca de experiencias empreendedoras, instrumento de 

fortalecimento econômico e cultural do bloco, entretanto no curso 

desse processo os acordos e negociações tem se centrado 

prioritariamente na solução de questões econômicas. A convicção de 

que a formação desse bloco poderia dar certo só começou a se efetivar 

no início dos anos 90, quando a Europa caminhava rumo à construção 

do Mercado Único e nesse contexto foi que Brasil e Argentina 

firmaram os primeiros acordos de cooperação no que o comércio entre 

esses dois países dava sinais positivos com a ideia de integração no 

Cone Sul.  

Muito tem se discutido acerca do êxito dessa experiencia em 

face do que a imagem pública do Tratado de Assunção esteve 

associada às expectativas no cidadão e a percepção que tinham 

empresas, investidores e terceiros países em relação MERCOSUL, 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

488 

isto considerando a qualidade e eficácia dos instrumentos legais que 

conduziriam ao processo de integração. Com efeito, na estrutura 

institucional do MERCOSUL a técnica utilizada pelos órgãos 

decisórios – constituídos por representante dos Estados – se baseia 

somente no consenso, o que compromete a eficácia do processo de 

integração560. No que diz respeito ao sistema normativo da União 

Europeia, o processo de incorporação de normas à ordem jurídica dos 

Estados-Membros se articulam sobre dois pilares, os mesmos que 

presidem o funcionamento de um sistema jurídico federal: o princípio 

da primazia e do efeito direto, que mais adiante será objeto de nossa 

abordagem.  

O fato é que tais princípios foram fundamentais na 

consolidação do processo de integração europeia e o Tratado 

Maastricht representou um passo decisivo na transferência de poderes 

e competências às instituições comunitárias. Se bem desde a criação 

da Comunidade Econômica Europeia – CEE e mesmo nas etapas 

posteriores desse processo de integração sempre existiu uma 

preocupação por parte instituições comunitárias de promover uma 

economia solidária. A preservação de valores, a harmonia nas relações 

entre os Estados-Membros e a construção de uma cidadania entre os 

respectivos povos sedimentaram as bases para a estruturação de um 

sistema normativo coerente que possibilitasse a continuidade e 

funcionamento do bloco. Desse modo, o direito comunitário - 

autônomo em relação à legislação dos Estados-Membros - da mesma 

 
560 V. PENA, Felix,« Direito e Instituições no Mercosul: um balanço de conquistas e 

insuficiências ». In: “MERCOSUL e UNIÃO EUROPEIA: Perspectivas da 

integração regional”, por AMBOS KAI & PAULO PEREIRA, Ana Cristina, 

Editora Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2006, p.99. 
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forma que cria vínculos por parte dos indivíduos, também lhes confere 

proteção e garante direitos que se incorporam ao seu patrimônio 

jurídico.  

Para manter a harmonia do sistema as instituições europeias 

criaram mecanismos que garantem tanto o respeito quanto à 

uniformidade das regras estabelecidas e ademais dos princípios já 

mencionados, outro princípio é o da responsabilidade extracontratual 

dos Estados-Membros por violação as normas de direito da União 

Europeia, temas que adiante serão abordados nos subitens do presente  

capítulo.  

V.1. A responsabilidade civil como conceito jurídico 

Inexiste no Estado social e democrático de direito uma 

atividade mais lícita que aquela cuja potestade reside no Poder 

Legislativo e a quem o povo no exercício do sufrágio universal, lhes 

concede a outorga de um mandato político.  Com efeito, a lei é o 

instrumento por excelência que regula, ordena e dirige uma sociedade 

e goza da presunção de legitimidade e certeza superior a qualquer 

outro ato público a menos que se demonstre o contrário em sede 

própria do controle de constitucionalidade na forma do que dispõe a 

Constituição. Sem embargo, não obstante o caráter legítimo e a 

presunção de validade da lei, o próprio Estado no exercício da função 

legislativa pode se converter num agente provocador de danos aos 

seus administrados, tornando muito complexa essa tarefa, dada as 
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repercussões da lei no âmbito econômico, político e jurídico da 

sociedade561.  

No âmbito do direito interno, o princípio da responsabilidade 

civil do Estado por atos legislativos se conecta com o princípio da 

subordinação da Lei a Constituição562. Como resultado desse 

 
561 Sobre a responsabilidade do Estado por atos do Poder Legislativo, MORENO 

FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, « La responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador en materia tributaria y vías para reclamarla ». Editorial Aranzadi, 

Pamplona, 2009, p. 23. O legislador tem toda liberdade na configuração de 

matérias necessárias à existência de uma organização política e obviamente, no 

exercício da potestade legislativa está sujeito à Constituição, representada pelos 

seus preceitos, valores, princípios e jurisprudência constitucional, ademais dos 

convênios e/ou instrumentos internacionais devidamente aprovados por suas 

Casas Legislativas, todos dotados de força e com caráter supralegal. Nesse 

sentido cf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, « La Responsabilidad 

Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho Español ». Thomson Civitas, 

Madrid,  2005, p. 119. Consulte também AHUMADA RAMOS, Francisco 

Javier, « La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

Elementos estructurales: lesión del derecho y nexo causal entre la lesión y el 

funcionamiento de los servicios públicos ». Aranzadi, Navarra, 2004; BUSTO 

LAGO, José Manuel, « La antijuridicidad del daño resarcible en la 

responsabilidad civil extracontractual ». Tecnos, Madrid, 1998. La 

responsabilidad civil de las administraciones públicas, em “Tratado de 

responsabilidad civil”, coord.. de Luís Fernando Reglero Campos, Aranzadi, 

Navarra, 2006, pp. 1.709-1848; LOPES, Ana Maria Dávila, « Os direitos 

fundamentais como limites ao poder de legislar », Sergio Antônio Fabris Editor, 

Porto Alegre, 2001. 
562 Com efeito, no âmbito do direito interno o princípio da responsabilidade civil do 

Estado por atos legislativos vincula-se à Constituição e nesse sentido o artigo 37, 

§ 6ª da CF/88, que manteve a responsabilidade objetiva do Estado e a subjetiva 

do funcionário público, estabelecendo que as pessoas jurídicas de direito público 

e direito privado prestadoras de serviço público serão responsabilizadas por 

danos causados por seus agentes a terceiros, assegurado o direito de regresso ao 

causador, desde que cometido com dolo ou culpa. V. DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella, «Direito Administrativo ». 20ª edição, Atlas, São Paulo, 2007. V. 

MEDEIROS, Ruy, « A decisão de inconstitucionalidade ». Universidade 

Católica de Lisboa, 1999; PITTEN VELLOSO, Andrei, « A temerária 

modulação dos efeitos da pronúncia de inconstitucionalidade em matéria 

tributária ». Revista Dialética de Direito Tributário, nº 157, 2008, p. 9. 
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desdobramento, o princípio da responsabilidade em matéria tributária, 

no qual as leis e atos declarados inconstitucionais serão nulos de pleno 

direito, não podendo produzir qualquer efeito na esfera jurídica. Com 

base nesse postulado e por uma questão de respeito à ordem jurídica, 

as liberdades fundamentais, ao direito de propriedade e a justiça é que 

os valores exigidos injustamente do cidadão-contribuinte – e em 

afronta à Lei Maior – deverão lhes ser restituídos, porque afinal a 

tutela do direito violado pelo Estado também lhe pertence563.  

Transmudando para a esfera pessoal, tem-se, pois, que é 

intuitivo o dever que se tem de responder em razão da prática de ato 

próprio ou por pessoa a quem se representa (ou mesmo em virtude de 

omissão), do qual se tenha originado um dano moral ou patrimonial a 

terceiro564. Nessa linha, a expressão assume a ideia de imputabilidade 

gerada como consequência de um ato, quer seja ilícito ou mesmo 

lícito, bastando que tenha provocado um desequilíbrio na ordem 

 
563 V. PITTEN VELLOSO, Andrei, « A outorga de efeitos as leis tributarias 

inconstitucionais ». Direito Tributário, 2008 

(http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-outorga-de-efeitos-a-leis-

tributarias-inconstitucionais/1859). Acesso em 26 de abril de 2019. 
564 A ideia de responsabilidade encontra sua origem normativa na legislação civil e 

nesse particular, são fundamentalmente importantes os artigos que passamos a 

transcrever, conforme sua redação original. O primeiro deles, o artigo 186, que 

assim dispõe: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito”. Na sequência, o artigo 187, “Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes”. 

Quer dizer, a obrigação passa a ser exigível não somente em razão de atos ou 

omissões próprias, senão também em relação a outras pessoas e nesse conceito, o 

Estado se torna responsável quando obra ou mesmo quando atua através de um 

agente especial. 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-outorga-de-efeitos-a-leis-tributarias-inconstitucionais/1859
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-outorga-de-efeitos-a-leis-tributarias-inconstitucionais/1859
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regular ou natural das coisas565 para assim justificar o dever de 

reparação. O vocábulo “responsabilidade” com origem no verbo latino 

“respondere”, nos remete também a ideia de segurança, a certeza de 

restituição ou mesmo compensação566 porque alguém se constituiu 

garantidor de algo, seja pela assunção de uma obrigação, encargo ou 

contraprestação.  

No sentido jurídico a responsabilidade se encontra atrelada à 

noção de contraprestação, encargo ou obrigação de executar atos 

jurídicos. Nessas circunstâncias, o responsável pela prática de ato que 

atua na conformidade da previsão normativa estaria, em princípio, 

isento da responsabilidade. Não obstante é fundamental que se 

estabeleça a distinção entre obrigação e responsabilidade, a primeira 

delas, consistente num dever jurídico originário, do qual decorre a 

conduta; e a última resultante da violação do dever jurídico.  Em face 

do não comportamento, consistente na conduta de dar, fazer ou deixar 

de fazer, é que surge para o credor o direito de obter a sua satisfação, 

sob pena de o devedor, assim não fazendo, responder com ataque ao 

seu patrimônio.   

A responsabilidade civil traduz, assim, a obrigação de 

reparação dos danos por parte do agente causador com relação à 

pessoa prejudicada, que sofreu violação no seu patrimônio jurídico, 

 
565 V. ARAÚJO, Edmir Netto de, « Curso de Direito Administrativo ». Editora 

Saraiva, São Paulo, 2010, p. 766. 
566 O fenômeno da responsabilidade enquanto dever jurídico, assumido através de 

um contrato, consistente na obrigação de fazer, dar ou não fazer alguma coisa.  

Aquele que se obrigou a satisfazer um encargo deverá ressarcir os danos e 

suportar as sanções legais que lhe são impostas em virtude do não cumprimento 

da prestação convencionada.  Cf. SILVA, de Plácido. Vocabulário Jurídico, 18ª 

edição, Rio de Janeiro, Forense, 2001, p.713. 
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coactando o seu autor a repará-los567. Sem embargo há que se 

considerar a responsabilidade penal, decorrente da culpa do agente 

pelo cometimento de ilícitos descritos na norma, sem deixar de 

registrar, igualmente, que as pessoas jurídicas podem se sujeitar as 

sanções penais, sabido que historicamente tais entidades careciam de 

capacidade. Sem embargo, como um reflexo das preocupações que 

permeiam o ambiente social, agora podem responder criminalmente 

pela falta do dever de vigilância dentro de sua respectiva organização 

e consoante os crimes previstos em lei568.  

Inexiste qualquer dúvida que o Estado, enquanto organização 

jurídico-política do poder, constitui-se como pessoa jurídica titular de 

direitos e obrigações e como tal, se sujeita às mesmas normas a que se 

submetem os seus cidadãos569. O fundamento da responsabilidade 

 
567 Trata-se da obrigação de indenizar, que deve ser imposta a qualquer pessoa, 

bastando seja ela capaz de atuar como sujeito de direitos e contrair obrigações. 

Assim considerando, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito público 

e/ou privado podem ser responsabilizadas civilmente, desde que afetem a esfera 

jurídica de outrem. Nessa seara, a inclusão do Estado como ente responsável, 

porque sendo ou não ilícita a conduta do agente estatal, o Poder público não se 

isenta quanto à obrigação de indenizar. 
568 A Carta de 1988 traz inovações quanto à matéria da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, ao dispor no seu artigo 173, § 5º: [...] Art. 173: A lei sem 

prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica 

estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando às punições compatíveis com a 

sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra 

a economia popular. E no artigo 225, § 3º, menciona: [...]  As condutas e as 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas 

físicas e jurídicas a sanções penais e administrativas independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados. 
569 Sem embargo sobre esse tema existem diferentes concepções, tal qual a da 

irresponsabilidade civil do Estado. Para os adeptos dessa teoria, qualquer que 

seja a circunstância, não se pode atribuir nenhuma responsabilidade ao Estado 

e/ou aos seus funcionários em face dos danos e prejuízos que possam provocar 
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civil do Estado encontra apoio na teoria da igualdade, sustentada por 

TEISSIER e assentada no artigo 1º da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e do Cidadão570, do qual deriva o princípio de que 

não existe motivo para que indivíduos da mesma estirpe gozem de 

benefícios que jamais poderiam ser alcançados pelos demais, 

admitindo-se diferenciações somente quando forem úteis para o bem 

comum.  

A responsabilidade geral do Estado nas suas múltiplas 

facetas, qual sejam, Estado-Administrador, Estado-legislador e 

Estado-Julgador constituem agora um princípio vetor do Estado de 

Direito, que integra o sistema de garantias sociais, políticas e jurídicas 

e caracterizam a política de Estado. O fundamento da responsabilidade 

do Estado é conferir proteção ao direito dos seus administrados, já que 

um Estado de direito irresponsável é uma contradição no que diz 

respeito ao seu próprio termo porque Estado de Direito e 

 
aos particulares. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Nuevo 

Diccionario Jurídico. México, 2001, p. 3369. 
570 Nesse sentido o artigo 1º da Declaração Universal do Homem e do Cidadão 

proclama três princípios basilares: igualdade, fraternidade e liberdade. Essa 

tríade sagrada remonta ao ideal revolucionário francês a partir da ideia trazida 

por esse documento: seria pecado atentar contra a dignidade da pessoa humana, 

dispensando trato o outro indivíduo como ser inferior a pretexto de etnia, 

costume e fortuna pessoal. O que se pretendia era abolir os privilégios, isenções 

pessoais ou regalias de classe. Na Constituição Federal brasileira os artigos 5º, 

incisos XXX e XXXI, o artigo 7º preconizam a igualdade dos indivíduos perante 

a lei e a igualdade na lei. A igualdade perante a lei é denominada pela doutrina 

como igualdade formal se traduz em aplicar a lei da mesma forma a indivíduos 

de uma mesma categoria. Alexandre de Moraes entende como igualdade perante 

a lei aquela que recai sobre o intérprete, o que tem o dever de aplicar a lei e os 

demais atos normativos de maneira igualitária sem diferenciação e sem razão da 

raça, cor, sexo ou condição social. MORAES, Alexandre de, « Direitos humanos 

fundamentais ». São Paulo, Atlas, 2005, p. 81. 
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responsabilidade são conceitos correlatos571. Nesse sentido a doutrina 

de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón & GARCÍA DE 

ENTERRÍA, atribuindo responsabilidade ao Estado por ato próprio, 

quando obra através de funcionário ou mesmo por ato de terceiro572, 

quando esse último atua na condição de agente, porque embora não 

desempenhe cargo, é possível estabelecer o liame da responsabilidade 

objetiva.  

Para ZUÑIGA o maior problema da responsabilidade do 

Estado legislador é quando uma norma jurídica padece de vicio de 

inconstitucionalidade, impondo aos seus destinatários um sacrifício 

pessoal com repercussões no seu patrimônio e simultaneamente 

representando um enriquecimento sem causa para o Estado. Na 

verdade, representa não só uma negação da confiança legítima nos 

atos da Administração Pública, mas porque nega, igualmente, as 

garantias de igualdade de todos perante as cargas públicas e o direito 

de propriedade. Ademais, estão desprovidas de caracteres 

fundamentais da lei, a saber, a generalidade, abstração e certeza, 

 
571  ECHEVERRIA ACUNA, Mario Armando, « Responsabilidad patrimonial del 

Estado Colombiano por el hecho del legislador ». Saber, Ciência y Libertad, 

Cartagena, 2012, p. 5.  
572 Prevaleceu, não obstante, para a doutrina majoritária o entendimento segundo o 

qual a responsabilidade do Estado se encontra restrita à sua atuação por 

intermédio de seus agentes especiais já que se tratando de atos realizados por 

seus funcionários no exercício das funções próprias do cargo inexiste qualquer 

responsabilidade por parte daquele Ente público. V. FERNÁNDEZ 

RODRIGUEZ, Tomás Ramón & GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, « Curso 

de Derecho Administrativo ». Editorial Civitas, 18ª Edición, Madrid, 2017, p. 

360/361.   
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fundamentais para a segurança jurídica e igualdade de todos perante a 

lei573.  

V.1.1. Os fundamentos da responsabilidade civil do Estado: a tese 

indenizatória e tese expropriatória. 

A consecução de uma ordem econômica e social justa implica 

um mandato que vincula tanto o poder público como os cidadãos. 

Com efeito, em relação ao poder público comporta a existência de 

uma potestade colocando o Estado numa posição de superioridade 

com relação aos seus cidadãos, circunstância que lhe habilita a adotar 

as medidas necessárias para alcançar aquele fim. E para os cidadãos 

implica o dever de contribuir a satisfação dos gastos públicos e de 

acordo com sua capacidade econômica, mediante um sistema 

tributário justo e progressivo e no qual cada figura tributária forma 

parte dos instrumentos de que dispõe o Estado para a consecução dos 

fins econômicos e sociais. 

O direito a propriedade se encontra intimamente conectado 

com o dever constitucional de contribuir, razão por que o pagamento 

de tributos não se pode considerar como ingerência indevida sempre e 

quando esse dever esteja amparado legalmente. Com efeito, o sistema 

tributário consagra o princípio do não confisco, este como limite 

explicito a progressividade dos tributos e como forma de garantir o 

direito à propriedade privada ou a liberdade das empresas e a 

 
573 A responsabilidade civil do Estado legislador é uma garantia necessária ao 

Estado de Direito e do império dos direitos fundamentais, tal como são o direito 

de propriedade, o direito de liberdade econômica, o direito ao desenvolvimento 

legislativo com respeito aos direitos fundamentais, que devem subsistir sob o 

aspecto material.  V. ZUÑIGA, Urbina, « Responsabilidad Patrimonial del 

Estado Legislador ». Edición Lexis Nexis, Chile, 2005. 
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economia de mercado, direitos consagrados constitucionalmente (cf. 

artigo 5º, XXII e XXIII da Constituição Federal brasileira) porque o 

Estado tem o dever de restituir o que indevidamente recebeu574, sob 

pena de ingerência originária legitima do Poder Público no direito de 

propriedade privada tornar-se ilegítima, nascendo assim para o 

cidadão afetado o direito a reparação ou a restituição dos danos que 

lhes foram causados. Ora, se uma norma tributaria que legitima a 

obrigação de se efetuar o pagamento de tributo for declarada contrária 

ao ordenamento jurídico no qual está inserida, - por declaração de 

inconstitucionalidade - desaparece o interesse que justificava a 

aludida norma, nascendo a obrigação para o Poder Público de reparar 

os danos ao cidadão pelo dano causado, mediante a restituição da 

quantidade indevidamente ingressada ao amparo da norma declarada 

inconstitucional575, exceto se por razões de segurança jurídica 

 
574 Nasce, assim, o direito à reparação do dano causado e, consequentemente, a 

restituição do indevidamente pago, devendo o Estado reverter o que cobrou 

irregularmente do contribuinte e sua recusa injustificada ao dever de restituição 

configuraria uma ingerência ilegítima ao direito de propriedade, contrariando as 

garantias constitucionais. V. MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, «Vías para 

reclamar la responsabilidad del Estado-legislador frente a las disposiciones 

legales declaradas contrarias a la Constitución o al Derecho Comunitario. El 

Derecho, Revista de Jurisprudencia, nº1, septiembre, 2008. A responsabilidade 

tem origem na atuação de um fato comissivo ou omissivo por parte da 

Administração Pública. Todavia, convém aclarar que o Estado de Direito abarca 

todos os ramos do Poder Público, a quem se pode imputar um dano em virtude 

de uma conduta antijurídica, existindo a responsabilidade derivada de atuações 

ou omissões por parte do Poder Legislativo, que integra também o Poder 

público. 
575 Dado o ilícito legislativo de produzir normas inconstitucionais, deve ser aplicada 

a respectiva sanção, vale dizer, a declaração de sua invalidade. Nesse caso, o 

contribuinte munido de manifestação judicial que reconhece a invalidade do ato 

normativo, bem como os pagamentos que efetuados no passado foram indevidos, 

completo está o antecedente da norma de restituição de tributos 

inconstitucionais, com o que pode dar azo à relação jurídica posta no 

consequente da mesma norma. Cf. LAURENTHS, Thaís Catip, « Restituição do 
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justifica-se a modulação temporal dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, limitando ou impedindo a aplicação retroativa, 

o efeito ex-tunc daquela declaração.  

A tese da irresponsabilidade do Estado em face dos danos 

causados pelo legislador prevaleceu durante muito tempo como um 

dogma, afinal a lei é uma manifestação mais alta da soberania do 

Estado, convertia o Estado Legislador como irresponsável, pelo menos 

desde a ótica da responsabilidade civil do Estado. A tradicional 

divisão do Poder Público (Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário), a obrigação de reparação dos danos causados em razão da 

atividade estatal atribuía-se, em princípio, as lesões patrimoniais 

causadas pela Administração e somente após a segunda metade do 

século XX é que se passou a admitir a possibilidade do Estado reparar 

os danos provocados em razão de atuação de fatos na competência dos 

Poderes Legislativo e Judicial.  

Admite-se, assim, a possibilidade de que a atuação do 

legislador possa produzir danos os quais devem ser objeto de 

reparação, contrapondo-se ao fundamento do princípio da soberania 

parlamentária, defendido pela burguesia nos séculos XVII e XVIII. 

Segundo esse princípio, o Parlamento como órgão depositário da 

 
Tributo Inconstitucional ». Tese de Mestrado da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014. Com efeito, toda norma que impõe obrigações aos seus cidadãos e 

limita o direito dos mesmos sobre seus bens, ainda que exista uma causa de 

interesse geral que a justifique. Pois, na medida em que se produza a extinção do 

suporte legal que legitimava a obrigação ou limitação de direito uma vez sendo 

declarada a sua inconstitucionalidade deverá provocar necessariamente, a 

obrigação do Estado de reparar o dano mediante instituição daquilo que percebeu 

indevidamente ou mediante indenização equivalente ao valor econômico do dano 

ou prejuízo causado. 
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soberania, em razão de sua atuação não poderia ocasionar danos que 

deveriam ser objeto de reparação, porquanto suas decisões foram 

expressão do Poder Supremo do Estado. A ausência do controle de 

constitucionalidade das leis reforçavam essa ideia, conquanto era de 

todo impossível submeter as leis a uma revisão jurisdicional, podendo 

se inferir, desse modo, que a falta ou culpa do legislador, 

caracterizaria, por conseguinte, a falha no serviço,  requisito 

indispensável para apreciação da responsabilidade estatal.   

Era inconcebível que o Estado se visse obrigado a reparar o 

dano causado devido ao exercício de sua autoridade. Com efeito, logo 

após a Segunda Guerra Mundial a generalização do controle de 

constitucionalidade das leis na maioria dos ordenamentos jurídicos e a 

crescente expedição de normas afetaram o número maior de cidadãos, 

implicando em quebra da imunidade do legislador, entretanto essa 

ruptura não se produziu de maneira simultânea para admitir de forma 

generalizada a responsabilidade do Estado legislador. O primeiro 

reconhecimento jurisprudencial da responsabilidade do Estado por ato 

legislativo ocorreu na França (1938) e naquela ocasião ainda não 

existia o controle de constitucionalidade das normas. Isso significa 

que o controle de constitucionalidade não é um requisito que impede o 

reconhecimento da responsabilidade do legislador576. Inclusive um 

estudo do direito comparado nos permite observar que existem 

ordenamentos sem controle de constitucionalidade de leis que 

reconhecem a possibilidade de se responsabilizar o legislador, como é 

o caso da França. 

 
576 AHUMADA RUIZ, María de los Ángeles, « Responsabilidad del Estado por las 

leyes inconstitucionales ». Revista Española de Derecho Constitucional, 62. 

2001, p. 307. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

500 

O poder de interferir na eficácia das leis, acrescentando ao 

seu conteúdo decisões que elas, implicitamente, excluíram o sequer 

consideraram como possível não está a disposição do Tribunal 

Constitucional que tem, no máximo, competência para eliminar do 

ordenamento leis que contrariem a Constituição. A adição de conteúdo 

é um atributo exclusivo do Poder Legislativo, enquanto representantes 

dos interesses do povo e em nenhum sistema constitucional, é possível 

um tribunal emendar leis positivas porque a presença desse fenômeno, 

por si, demonstraria que o sistema de modo algum, seria democrático. 

Tradicionalmente, o princípio da responsabilidade do Estado 

legislador no âmbito da União Europeia foi elaborado de forma 

eminentemente jurisprudencial e inerente ao sistema dos Tratados, 

constituindo a sua base fundamental, cujos fundamentos se encontram 

no antigo artigo 5º do Tratado Constitutivo da Comunidade 

Económica Europeia (o atual artigo 10 do Tratado de Funcionamento 

da União Europeia), que assim dispõe: “Os Estados membros adotarão 

todas as medidas gerais apropriadas para assegurar o cumprimento das 

obrigações derivadas do presente Tratado ou resultante dos atos das 

instituições da Comunidade, facilitando a essa última o cumprimento 

de sua missão. Os Estados membros deverão se abster de todas 

aquelas medidas que possam colocar em risco a realização dos fins do 

presente Tratado”.  

Nesse sentido, existem sentenças do Tribunal de Justiça da 

União Europeia que admitem expressamente a responsabilidade do 

Estado por atos do legislativo contrários ao ordenamento comunitário 

e tal fato decorre do efeito direto, tanto que aquela Corte reconheceu o 

direito à indenização que visa à reparação de danos sofridos e nesse 
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conceito também abarca o lucro cessante sem quaisquer limitações no 

tempo, inclusive os danos posteriores à sentença que declare a 

violação do direito comunitário pela norma nacional577. Os 

fundamentos para o reconhecimento da responsabilidade do Estado 

por violação ao direito comunitário encontraram suporte no princípio 

da eficácia e da primazia desse direito, porquanto as normas nacionais 

não podem impedir ou dificultar a efetividade dos direitos 

consagrados pelo Direito Comunitário578.  

Na França, a obrigação de reparar o dano produzido pelo 

legislador decorre da situação de desigualdade, consistente numa 

norma que repercute prejudicialmente sobre o indivíduo com relação 

 
577 V. sentenças do Tribunal de Justiça da União Europeia – TJUE de 19 de 

novembro de (Ass. C-6/90 e C-9/90, Francovich e outros); de 5 de março de 

1996 (Ass. C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame) e de 24 de 

março de 2009 (Ass. C-445/063 Danske Slagterier). 
578 O princípio da primazia do Direito Comunitário, que se concretiza com base na 

prevalência de todo o ordenamento jurídico sobre as normas internas de cada um 

dos Estados membros. Nesse caso, a doutrina jurisprudencial do TJUE atribui a 

responsabilidade do Estado, sendo a ação uma consequência da violação às leis 

de direito comentário. V. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, « La 

responsabilidad de la administración española por danos causados por infracción 

del Derecho Comunitario ». Gaceta Jurídica de la CEE nº 69, de 1987, p. 2 e ss. 

O Direito comunitário se reveste de caráter superior e dado o efeito direto das 

normas em relação ao direito interno gera para os juízes nacionais a obrigação de 

aplicar imediatamente tais preceitos sobre as leis internas, sempre que infringido 

as normas do direito comunitário ou mesmo contrarie a jurisprudência do TJUE. 

A falta de transposição das Diretivas comunitárias vale, inclusive, como 

indicativo para os tribunais, deixando-lhes claro que a responsabilidade se deve 

imputar a Administração. do Estado infrator. GARCÍA DE ENTERRÍA também 

opina que não é possível se proceder a aplicação analógica do regime da 

responsabilidade a Administração porque todas as normas que regem se referem 

ao funcionamento do serviço público, conceito no qual resta impossível 

subsumir-se a figura do legislador. V. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, « El 

principio de protección de la confianza legítima como supuesto título 

justificativo de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador ». Revista de 

Administración Pública, nº 159, 2002, p. 173. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

502 

ao resto da coletividade. Já no sistema espanhol a responsabilidade 

civil do Estado decorre da violação do princípio da confiança legitima 

(ou princípio da segurança jurídica) ínsito na própria lei. No Direito 

europeu, a garantia de ressarcimento pela lesão decorre em face da 

vulneração desse direito, cujo fundamento é a ocorrência do dano 

derivado da lei inconstitucional. O dever de indenizar surge, assim 

como uma consequência da antijuridicidade na conduta da 

Administração. Enquanto postulado de ampla projeção, o princípio da 

segurança jurídica supõe, assim, uma ruptura com um de seus 

desdobramentos, porquanto incarna o princípio da proteção e 

confiança legítima do cidadão nas leis que são editadas pelo Poder 

público579.  

Se bem o cidadão não pode partir da premissa de que as leis 

se tornarão perenes no tempo, porque de algum modo elas se 

 
579 Quiçá seja esta uma forma de se inovar substancialmente o caráter supralegal de 

uma norma, impondo a sua superioridade em face daquilo que se adiciona ao o 

seu conteúdo pela necessidade de indenização como consequências de sua 

aplicação. Essa seria então uma forma de se carrear a responsabilidade pela 

atividade do legislador. No Direito alemão o princípio da proteção da confiança 

atua como um verdadeiro limite à potestade legislativa, sofrendo importantes 

restrições no que diz respeito ao tema da retroatividade das normas. A segurança 

jurídica não implica, necessariamente, a petrificação do ordenamento jurídico, 

senão o respeito às garantias enunciadas explicitamente como tais. V. GARCÍA 

DE ENTERRÍA, Eduardo. « El principio de protección de la confianza legítima 

como supuesto título justificativo de la responsabilidad patrimonial del Estado 

legislador ». Revista de Administración Pública, nº 159, 2002, p. 179. Não 

obstante, vale frisar os seguintes pontos: primeiro, no que tange ao princípio da 

proteção da confiança, vale esclarecer que no Direito alemão o mesmo não tem 

servido para assegurar indenizações por supostos prejuízos causados pelas leis e; 

segundo, no tema relacionado aos limites da retroatividade, existem 

pronunciamentos do Tribunal Constitucional  admitindo a validade da 

retroatividade legislativa e as restrições de direitos individuais. Enfim, nada 

impede que constitucionalmente o legislador dote a lei do âmbito da 

retroatividade que considere oportuno. 
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sujeitarão às injunções do cotidiano, sofrendo mutações. O legislador 

deve estar aberto para o futuro, reagindo frente aos novos desafios, 

admitindo novos acontecimentos, formulando novas concepções 

políticas e aprendendo com os erros para corrigir o futuro. Ao Estado 

democrático de direito não comporta alimentar pretensões do cidadão 

no sentido de que este venha intervir na atuação do legislador, porque 

esse deve dispor de liberdade absoluta, se bem no âmbito das 

conquistas sociais essa liberdade encontra limites no princípio da 

proteção da confiança, tanto que investido na sua função legislativa 

não poderia simplesmente suprimir determinados direitos sociais, 

sobretudo aqueles vinculados ao mínimo existencial, porque estaria 

afetando a própria dignidade humana580.  

V.1.2. O regime jurídico da responsabilidade civil do Estado no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

O sistema do Direito administrativo aplica-se no âmbito de 

todas as Administrações públicas, sem exceção, operando no campo 

das relações interpessoais sob o domínio das regras de direito público 

e também com base nas regras de direito privado581, alicerçado num 

 
580 V. INGO WOLFGANG, Sarlet. « A eficácia do direito fundamental à segurança 

jurídica. Dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de 

retrocesso social no direito Constitucional brasileiro ». Editorial Dykinson, 

Madrid, 2010, p. 375. 
581 A teoria da divisão dos atos administrativos adquiriu força na França a partir da 

segunda metade do século XIX, com o que a jurisprudência francesa levou em 

consideração que o Estado e as pessoas de direito público têm personalidade 

jurídica e desfrutam do ius imperium. Nesse particular, autores como Berthélemy 

distinguem o aspecto da soberania, por intermédio do qual a Administração obra 

com atos de autoridade e nesse caso não é responsável. Mas também obra como 

uma pessoa qualquer, mediante atos de gestão e nesse caso assume a 

responsabilidade. Atuando como soberano não se equipara a uma pessoa jurídica 
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conjunto harmonizado de princípios e normas voltados para garantir a 

proteção dos seus administrados582. Sob o aspecto da responsabilidade 

civil do Estado por danos causados aos particulares, o sistema tem 

alcance sobre as matérias no âmbito tributário, exercendo um papel 

fundamental na construção de um sistema coerente, que segue a lógica 

da racionalidade, porquanto o instituto da responsabilidade civil nos 

permite a ideia de um sistema menos litigioso desde a perspectiva da 

irresponsabilidade do Estado pelos danos decorrentes de sua atuação 

nas atividades de natureza fiscal e/ou arrecadatória.    

Nessa ordem de ideias tem-se que o Estado investido no seu 

poder soberano organiza e exerce de forma controlada um complexo 

de atividades relacionadas à prestação de serviços públicos583 e o 

 
de direito privado, todavia poderá sê-lo quando atuar como particular. V. 

BERTHÉLÉMY, Henry. « Traité elémentaire de droit administratif ». Tomo I, 

Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1958, p. 517. 
582 Nesse sentido as regras, vistas como normas que se concretizam de maneira 

disjuntiva: ou se aplicam ou não se aplicam.  Ou a norma é válida e aplicável aos 

fatos, hipótese em que sua previsão deve ser seguida; ou não é válida, inexistindo 

motivos para aplicá-la aos fatos. Já os princípios assumem uma dimensão de 

peso e importância e desse modo, quando duas normas conduzirem a resultados 

incompatíveis entre si, haverá de se ponderar o peso de cada um para saber qual 

deles prevalecerá. O conflito de princípios se desenrola numa dimensão de valor, 

porque ele não será considerado inválido, mas sim, poderá ser mais ou menos 

importante, depende das circunstâncias do momento. V. BONAVIDES, Paulo. « 

Curso de Direito Constitucional ». São Paulo, Malheiros, 2000, p. 251 a 253. 
583 E na formulação desse conceito, uma concepção realista do direito público 

enquanto instrumento social a serviço da coletividade ao invés de instrumento 

legitimador da soberania dos governantes. V. DUGUIT, León. « Manual de 

Derecho Constitucional: teoría general del Estado, el derecho y el estado, las 

libertades públicas, organización política ». Traducido por José G. Acuña, 

editado Francisco Beltrán, Madrid, 1921, pp.71 a 73. Nessa linha e dependendo 

do contexto econômico e social, o direito evolui, constituindo obrigação do 

Estado proporcionar algo mais que segurança aos seus cidadãos, razão porque na 

prestação do serviço público os governantes devem atuar de acordo com as 

demandas da sociedade e dentro de suas necessidades cambiantes.    
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exercício de tais atividades pressupõe sempre a existência de uma lei. 

Noutras palavras, os órgãos e entidades que integram toda a 

Administração pública só podem agir com base nos preceitos 

normativos, aplicando-se igualmente esses instrumentos aos agentes 

públicos cuja esfera de atuação também é fixada por uma norma pré-

estabelecida584. Partindo da premissa de que o Estado não pode atuar 

de forma irresponsável - por mais paradoxal que isso possa 

transparecer - a responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes 

de sua má atuação no âmbito tributário pode funcionar como 

mecanismo cuja tendência é diminuir e não aumentar os litígios. 

Então, quanto maior for a segurança de que o Poder público será 

devidamente responsabilizado pelos danos causados aos particulares, 

essa seguramente pode ser uma forma de se evitar o abarrotamento de 

ações nos tribunais, versando sobre os mais variados temas, dentre 

eles os tributários.  

No campo tributário, no que pese a atividade imprescindível 

do Estado na arrecadação e fiscalização de tributos para custear as 

 
584 V. SEABRA FAGUNDES, Miguel, « O controle dos atos administrativos pelo 

Poder Judiciário », Rio de Janeiro, Forense, 1984, pp. 80-81. Isso por força do 

postulado que consagra o Estado democrático de Direito, determinando que o 

Estado e os seus agentes, no exercício das competências que lhes foram 

outorgadas, para que seus atos tenham validade e eficácia, devem se revestir de 

legalidade  jurídica.  Ou seja, não basta que a Administração atue no campo da 

legalidade, porque a moldura dos atos precisam se revestir de juridicidade, que 

abrange a constitucionalidade. Cf. FRANÇA, Vladimir da Rocha, « Princípio da 

legalidade administrativa e competência regulatória no regime jurídico-

administrativo brasileiro ». Revista de Informação Legislativa do Senado 

Federal, ano 51, nº202, Brasília, 2014, p. 8-9. Por conseguinte, a juridicidade não 

é meramente formal e pressupõe a observância das diretrizes de justiça social 

presentes na Constituição bem como os direitos e garantias fundamentais. A 

legalidade administrativa constitui apenas um dos desdobramentos do Estado 

democrático de Direito. 
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despesas inerentes à gestão da máquina estatal, tais atividades devem 

se estruturar de forma a evitar arbitrariedades e abusos, ademais de 

garantir a segurança das relações tributárias e a proteção dos 

contribuintes. Na estrutura de funcionamento desses serviços a 

fórmula legal cobre, inclusive, as omissões da Administração, porque 

se esta não atua, quando tem o dever de fazê-lo, ou se age com desídia 

na entrega da prestação do serviço, de sua conduta decorrendo 

prejuízos, estará obrigada a indenizar os seus administrados, podendo 

exercer o direito de regresso pelo comportamento doloso ou culposo 

do agente que lhe deu causa585.  

Os princípios constitucionais tributários representam também 

importante conquista político-jurídica dos contribuintes, inseridos na 

Carta como um escudo proteção contra as arbitrariedades do ente 

tributante. Se bem é verdade que tais postulados têm proporcionado 

condições ao contribuinte permitindo-lhes a concretização dos direitos 

fundamentais, têm por destinatário exclusivo o Poder estatal, que se 

submete à imperatividade dessas restrições. Sendo a tributação um ato 

de ingerência do Estado na propriedade privada, não se tem como 

negar que o pagamento de impostos representa não só uma 

transferência da propriedade privada, mas também estabelece uma 

relação de direito do contribuinte no sentido de possa participar dos 

destinos da Comunidade.  

 
585 A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 37, § 6º assim dispôs: [...] As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Em face do enunciado, restou assente na doutrina e 

jurisprudência nacional que o sistema constitucional brasileiro adotou a 

responsabilidade civil objetiva do Estado com base na teoria do risco 

administrativo. 
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Com foco na necessidade de constitucionalização do direito, 

o dever de indenizar tem alcance sobre determinados comportamentos 

a que o Poder Público está obrigado a observar na tutela dos direitos 

fundamentais, porque não sendo o seu poder ilimitado, é preciso 

conhecer os limites com que ele poderá ser exercido586. Assim, no 

processo de positivação o legislador ordinário deve se restringir aos 

limites materiais que lhe são impostos pela Lei Maior, não podendo 

regular matéria diversa da que lhe foi atribuída ou de maneira 

diferente daquela que lhe foi prescrita. Excedendo os limites formais 

e/ou deixando de seguir o procedimento estabelecido, a norma 

certamente será extirpada do ordenamento jurídico.  

Muito embora inexistam quaisquer dúvidas sobre o papel da 

Constituição enquanto norma suprema, vale ressaltar que a hierarquia 

entre as normas é um dos pressupostos necessários para a 

 
586 Os mecanismos de controle operam nas três esferas de Poder, podendo ser 

exercidos no âmbito administrativo, legislativo e jurisdicional. A propósito, as 

Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal dispondo que a Administração 

deve anular seus próprios atos, quando eivados de vicio de legalidade ou revogá-

los por motivo de conveniência ou oportunidade. As relações entre o Estado e os 

indivíduos se processam no plano de organização constitucional, sempre sob o 

império estrito das leis. Nessa seara, as ilações de BANDEIRA DE MELLO, ao 

afirmar que na sua atividade intelectiva o magistrado ao interpretar a lei, busca 

corrigir atos que desbordem das possibilidades abertas pela moldura normativa, 

verificando se os conceitos vagos e imprecisos foram apreendidos pela 

Administração dentro do contexto normativo. De igual modo observa, também, 

se no exercício do poder discricionário, em face do juízo de conveniência e 

oportunidade a Administração atuou com desvio de poder. Em ambos os casos o 

Judiciário interpreta e confronta a lei ao caso concreto, para aferir se aquela foi 

bem ou mal aplicada, se o ato administrativo é ou não passível de censura ou 

mesmo para dizer que a Administração atuou dentro da esfera legítima, isto é, no 

campo de liberdade que a lei lhe proporcionou, seja porque não excedeu no 

comportamento, mantendo-se dentro dos limites da razoabilidade. V. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, « Discricionariedade e Controle 

Jurisdicional », São Paulo, Malheiros, 2007, p. 27. 
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consolidação dessa supremacia, mas isso não implica de modo algum 

desprestígio do legislador ordinário, posto que através do seu discurso 

legislativo produz instrumentos com qualidade técnica e clareza, 

coordenados com outros princípios que desvelam o pensamento do 

sistema e nesse processo de integração de normas, o essencial é 

assegurar aquilo que já existe, ordenando de forma racional as normas 

infraconstitucionais587.   

Traduzido na ideia de justiça, o instituto da responsabilidade 

civil parte da concepção de um contrato social, que impõe a todos os 

integrantes da sociedade humana obrigações mútuas e como tal cada 

um tem o dever de responder pelos seus atos. Dado a esse conjunto de 

direitos e deveres, a responsabilidade há de ser atribuída àquele que 

deixou de atuar na forma descrita pela norma, agindo culposa ou 

dolosamente, por ação ou omissão, afetando o patrimônio de 

outrem588. O prejuízo resultante da prática, pelo agente, de uma 

 
587 O legislador não é um mero executor da Constituição, mas a expressão de um 

poder que atua livremente nos limites da moldura constitucional. As suas 

decisões se desenvolvem sobre um contexto fático, que se insere na base dos 

efeitos dos regulamentos e por isso devem ser confiáveis. Ao Tribunal 

Constitucional compete valorar se os interesses postos são ou não legítimos. Cf. 

LLORENTE, Francisco Rubio, « La forma del Poder, estudios sobre la 

Constitución », Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 577 &. 

SCHENK DUQUE, Marcelo, « A importância do direito ordinário frente à 

supremacia da Constituição ». Cadernos do Programa de Pós-Graduação em 

Direito, UFRGS, vol. IV, 2006, p. 7-38. 
588 O Código Civil brasileiro situa o princípio da responsabilidade extracontratual, 

de regra, como sendo subjetiva baseada na culpa do agente. Nesse sentido, assim 

dispõe o artigo 927: “Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo”. Na sua essência a ideia de culpa está associada à 

responsabilidade civil, dado que nenhuma conduta pode ser objeto de reprovação 

sem que o agente tenha agido com o seu dever de cautela. A culpa, assim, pode 

resultar de uma ação intencional, hipótese em que o dolo se faz presente, 

podendo ser caracterizada também no sentido estrito, quando mesmo diante da 
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conduta omissiva ou comissiva é o que configura o dano, esse 

considerado o verdadeiro substrato para legitimar o pedido de 

ressarcimento, não se cogitando da responsabilidade - subjetiva ou 

objetiva - sem que haja a ocorrência de um dano.   

No ordenamento jurídico brasileiro, as disposições jurídicas 

que tratam do dever de não causar dano a outrem resultam da 

interpretação de um conjunto de princípios condensados nos artigos 

1º, 5º e 170 da Constituição Federal, ademais dos artigos 186 e 927 do 

Código Civil. Não obstante, no âmbito da Administração pública, foi 

precisamente através do artigo 37, § 6º, da Carta Magna que se 

regulou expressamente o instituto da responsabilidade do Estado pelos 

danos decorrentes de condutas praticadas por seus agentes. Já na 

esfera cível a previsão legal da matéria encontra-se disposta nos 

artigos 186 e 927, caput, do Código Civil e o objeto de interesse recai 

sobre a valoração da conduta praticada pelo agente causador do dano, 

com o que se aplica a teoria subjetiva, requerendo como condição para 

o dever de ressarcir seja comprovada a sua culpabilidade. 

 
ausência do elemento volitivo, a conduta agente revela desprezo pelo resultado, 

atuando com negligência, imperícia ou imprudência. A culpa pode também restar 

caracterizada em face de omissões intencionais quanto ao dever de cumprir ao 

que foi determinado pela norma. Assim, no âmbito da responsabilidade 

contratual, o dever de indenizar decorre da prática de ato culposo ou doloso, 

competindo à vítima demonstrar que a obrigação foi descumprida; e ao devedor, 

comprovar a ausência de culpa ou mesmo demonstrar alguma das excludentes de 

sua responsabilidade. Cf. DINIZ, Maria Helena, « Curso de Direito Civil 

Brasileiro: Responsabilidade Civil ». Vol. 7, São Paulo, Saraiva 2003, pp. 68-69; 

DIAS, José de Aguiar, « Da Responsabilidade Civil », Rio de Janeiro, Forense, 

1987, pp. 143-145; GAGLIANO, Pablo Stolze & PAMPLONA FILHO, 

Rodolfo, « Novo Curso de Direito Civil ». São Paulo, Saraiva, 2011, p.55. 
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O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado 

a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos decorrentes da 

conduta do agente público589. Tem assim, no dispositivo 

constitucional uma norma com caráter sancionatório e a partir do qual, 

está implícita a proibição do agente público de causar dano a outrem 

no exercício da atividade administrativa, vinculando expressamente 

determinada conduta a uma sanção. Ou seja: o agente público tem o 

dever de não causar danos a outrem no exercício da função 

administrativa. E o legislador reconheceu, expressamente, que não 

somente o particular, mas o próprio estado se submete às normas, 

sendo-lhe vedado lesar a esfera jurídica de outrem.  

O legislador quis também estabelecer parâmetros para o 

desenvolvimento das atividades administrativas, fixando princípios 

norteadores para regular o modus operandi da administração, 

elegendo, dentre eles, princípios como o da legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência com o propósito de impedir a 

ocorrência de dano como consequência da atuação de seus agentes. O 

dever de reparar os danos causados e a responsabilidade direta do 

Estado pelos atos dos seus agentes públicos pode ser visto como um 

mecanismo que visa estimular a observância dos princípios que 

vinculam toda a atuação administrativa, ademais de exigir cautela por 

 
589 A Constituição de 1988 dispõe literalmente que: “as pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 

o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O Brasil 

adotou-se a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, com base 

no risco administrativo.   
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parte do legislador ao disciplinar a atuação da administração 

pública590.  

O grande problema no Brasil é que somente é possível 

averiguar a responsabilidade civil do Estado por lei inconstitucional 

em sede de controle difuso e nesse caso as decisões vinculam apenas 

as partes que litigaram em juízo. Não obstante se fale no tema da 

repercussão geral e que outras mudanças recentes têm aproximado as 

decisões de controle difuso às decisões de controle concentrado, no 

geral os particulares têm sido os grandes prejudicados por leis 

declaradas inconstitucionais, dependentes de que o tema chegue ao 

conhecimento do Supremo através de recurso extraordinário e ficam 

aguardando que este declare a inconstitucionalidade. 

V.1.3. Incentivo e guerra fiscal no ICMS: Limitacões ao Poder de 

não tributar  

Conforme abordamos no Capitulo I, deste trabalho, a 

globalização ampliou as oportunidades às exportações e várias 

empresas multinacionais, investidores, dela puderam extrair vantagens 

em razão da amplitude dos mercados interconectados, fazendo uso de 

novas ferramentas de comunicação. A globalização também ajudou a 

alguns países pobres transformando as suas economias pelo aumento 

 
590 Com efeito, a introdução no ordenamento jurídico brasileiro da Lei nº 

9.784/1999, que estabelece um conjunto de normas básicas voltadas para a 

proteção aos direitos dos cidadãos e aos fins da própria administração na 

realização do processo administrativo. Prescreve o artigo 2º da mencionada lei 

que a administração pública deve pautar a sua atuação com base nos princípios, 

como o da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. V. 

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
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das exportações, reduzindo a pobreza. No entanto para 

BOHNENBERGER o preço pago pelo declínio geral da desigualdade 

global foi o crescimento das desigualdades nacionais, abrindo espaço 

para disputas comerciais com consequências distributivas que geraram 

um sentimento antiglobalização591.  

A disputa não é apenas entre empresas, existe também outros 

atores que induzem às políticas a se guiarem por um padrão que 

conjuga competição e cooperação qualificada em função de mudanças 

nas regras de competividade. Nesse sentido, a estratégia das empresas 

no processo de seleção para ingresso no mercado, privilegia fatores 

determinantes de competitividade, nessa performance os elementos 

culturais, sociais, a magnitude do mercado interno, a infraestrutura 

urbana e logística, segurança jurídica e a carga tributária592. No Brasil 

a disputa teve lugar entre os Entes da federação pela trasladação de 

plantas industriais para seus respectivos territórios, estimulando as 

empresas a efetuarem o que se pode chamar de um verdadeiro leilão 

no qual venceu quem ofereceu o maior pacote de benefícios593.  

 
591 BOHNENBERGER, Fabian, « Mal-estar no livre comercio: um novo papel para 

a OMC ». Revista Nueva Sociedad nº 271, Tribuna Regional e Global, Buenos 

Aires, 2018. 
592 Os incentivos não constituem o único critério para interferências nesse processo, 

tendo importância outros fatores, como é o caso dos custos da mão de obra, as 

vantagens locacionais, a infraestrutura portuária, dentre outros. Cf. c/. POSSAS, 

Maria Silvia, « Concorrência e Competitividade: notas sobre estratégia e 

dinâmica seletiva na economia capitalista ». Editora Rucitec, São Paulo, 1999, 

.p. 137. 
593 NASCIMENTO, Sidney Pereira, « Guerra Fiscal: uma avaliação comparativa 

entre alguns Estados participantes ». Revista Econ. vol. 12, número 4, São Paulo, 

atualizada em 14/09/2018, p. 678. 
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Durante a Constituição brasileira de 1988 logrou êxito um 

movimento em favor da maior autonomia fiscal dos Entes federados, o 

que contribuiu para intensificar o processo de desconcentração 

industrial sendo o incentivo o instrumento de negociação na 

arrecadação futura de tributos, dentre eles o ICMS. Basta citar, por 

exemplo, os Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais que até o início da década de 

1990 acumulavam 81,6% na participação total da produção brasileira, 

no entanto esse cenário sofreu alterações significativas nos anos 

subsequentes quando vários Estados lançaram pacotes de benefícios 

fiscais às empresas para neles se instalarem. Essa disputa entre os 

Entes da federação foi apelidada de guerra fiscal.  

Segundo um relatório divulgado pelo Fundo Monetário 

Internacional FMI, a pandemia do coronavírus mergulhou o mundo 

inteiro numa das piores retrações da economia global desde a grande 

depressão de 1929. Por sua vez o diretor geral da OMC, numa matéria 

especial publicada pela revista Exame revelou sua extrema 

preocupação com o baixo desempenho das economias e a guerra 

comercial que atualmente existe entre os países, confrontos motivados 

pela concessão de subsídios no segmento agrícola, este alvo de 

disputas comerciais na OMC sob o protagonismo dos Estados Unidos 

e China. Essas tensões comerciais também se fizeram sentir no setor 

automobilístico brasileiro conforme relatamos a seguir. 

O início do século XXI marcou a retomada do crescimento da 

economia brasileira. A valorização do real, os ganhos reais de salário, 

a ampliação do consumo doméstico, as políticas de estimulo à 

nacionalização da produção, tudo favoreceu a expressiva participação 
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do setor automobilístico no PIB industrial. Esse segmento já vinha 

sendo permanentemente agraciado com medidas de incentivo e a 

combinação entre as altas tarifas sobre os importados, a oferta de 

estímulos às empresas na aquisição de insumos, tudo concorria para 

que nesse ambiente se operassem resultados positivos não fosse a crise 

econômica global de 2008, postergando os projetos voltados para o 

investimento. 

Como resposta a essa crise o Plano “Brasil Maior”, 

anunciado pelo Governo federal em setembro de 2012, introduziu um 

conjunto de incentivos tributários para proteger a indústria local, sob o 

argumento de que seria necessário assegurar a competitividade dos 

produtos nacionais. Nesse contexto o destaque para o Programa de 

Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia 

Produtiva de Veículos Automotores, precisamente o programa 

INOVAR-AUTO594, que abrangia o setor automotivo ao longo de toda 

sua cadeia. Referido programa permitia a redução de impostos para 

todas as montadoras já instaladas no país ou as que quisessem se 

instalar. 

Ocorre que em dezembro de 2013 a União Europeia 

formalizou um pedido de Consulta perante a Organização Mundial do 

Comercio – OMC para que o Brasil explicasse os incentivos 

tributários previstos no aludido programa, sugerindo a 

incompatibilidade das medidas adotadas pelo Governo brasileiro com 

 
594  SILVA, Eric Moraes Castro e, « Os benefícios tributários do programa Inovar-

Auto e os princípios da Nação Mais Favorecida e do Tratamento Nacional: uma 

análise dos argumentos dos painéis atualmente em curso contra o Brasil no 

Órgão de Solução de Controvérsias da OMC ». Revista de Direito Internacional, 

vol. 13, nº 3, Brasília, 2016, p.210. 
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os tratados do qual Brasil é signatário. Posteriormente o Japão aderiu 

como terceiro interessado ao Pedido formulado pela União Europeia, 

argumentando que os incentivos tributários ofendem aos princípios da 

nação mais favorecida e do tratamento nacional595. A OMC não só 

condenou o Brasil como autorizou o estabelecimento de medidas 

compensatórias por parte daqueles países, além do que determinou a 

extinção de outros cinco programas do Governo brasileiro por 

considerá-los inconsistentes com as normas do GATT/ASMC e o 

acordo TRIMs596.  

O fenômeno da competição tributária se dá não apenas no 

plano interno, como é o caso da guerra fiscal no Brasil, mas também 

se opera no plano internacional e por isso a necessidade de se 

estabelecer regras ou acordos para garantir o equilíbrio seja no âmbito 

da política comercial entre países ou para lidar com as disputas 

internas entre os governos subnacionais. E à União compete o papel 

garantista na pacificação dos interesses entre os Entes da federação 

editando leis que estabeleçam limites à competição tributaria de modo 

a mitigar prejuízos ou evitar abusos cometidos, garantindo a 

 
595  Para se referir a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012. Essa lei instituiu o Programa de 

Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de 

Veículos Automotores - INOVAR-AUTO. Trata-se de um projeto de apoio e 

desenvolvimento tecnológico visando à segurança, proteção do meio ambiente, 

eficiência energética, qualidade dos veículos e autopeças mediante oferta de 

crédito presumido às empresas sobre a aquisição de insumos e equipamentos 

destinados ao investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
596  O Brasil incorporou os códigos do GATT sobre Subsídios e Medidas 

Compensatórias por intermédio dos Decretos de nº 93.941, de 16 de janeiro d 

e1987 e o Decreto nº 93.962, de 22 de janeiro de 1987. As abreviaturas 

correspondem ao Acordo Geral sobre Comercio e Tarifas - GATT; ao Acordo 

sobre subsídios e medidas compensatórias - ASMC e o Acordo sobre Medidas de 

Investimento relacionadas ao Comercio - o Acordo TRIMs. 
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estabilidade. E se não fosse assim, qual seria mesmo o sentido da 

federação? 

Na coordenação das políticas nacionais ou internacionais o 

respeito mútuo entre as regras estabelecidas no plano de tributação 

local (acordos celebrados entre os entes federados) ou internacional 

(adesão aos acordos junto aos organismos multilaterais) constituem 

limites a competência tributária em face de um dever que se encontra 

positivado nas relações entre as diferentes esferas envolvidas. Assim 

considerando, não basta que um ente federado - ou um país, deixe de 

interferir nos assuntos internos uns dos outros, devendo seus atos 

serem compatíveis com o respeito à soberania dos seus pares597. E por 

isso mesmo é que sob a perspectiva do direito internacional os acordos 

e tratados firmados pelo Brasil junto aos organismos multilaterais se 

incorporam ao ordenamento jurídico constituindo o arcabouço das 

regras que deve pautar a conduta dos seus agentes.  

Os tratados internacionais também se incorporam as normas 

internas e produzem efeitos jurídicos, formando o complexo 

normativo ao lado da Constituição, do Código Tributário Nacional, 

das leis complementares, leis ordinárias e esse conjunto é que forma o 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 

 
597  As normas ditadas pelo Poder público que visem à proteção da indústria local 

configuram uma prática desleal no exercício do comercio e podem se manifestar 

por duas modalidades: a) pelo uso do dumping, que corresponde colocar 

mercadoria em outro país a preço inferior ao praticado no mercado doméstico do 

país exportador; b) aplicação de subsídios sobre a produção ou a exportação, 

tornando irreal o preço final da mercadoria destinada ao mercado externo. V. 

MUSSI GABRIEL, Amelia Regina, « Subsídios e medidas compensatórias na 

OMC e sua repercussão no Direito brasileiro ». Revista de Informação 

Legislativa nº 36, Brasília, 1999, pp. 261e 262.  
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(artigo 150, § 6 º), estabeleceu os limites ao Poder de tributar (e ao 

poder de não tributar), e assim o fez  com o objetivo de amparar os 

particulares e aqueles que se sintam prejudicados pela atuação da 

Administração Pública. A renúncia de receitas, via incentivo fiscal, 

fora das limitações legais enseja medidas por parte daqueles que se 

sintam prejudicados devendo recorrer aos órgãos de controle judicial 

visando a apuração da responsabilidade e a reparação dos danos 

sofridos. Para isso estão os acordos multilaterais, os convênios 

firmados entre os Entes federados, todos esses instrumentos visam 

mitigar os efeitos prejudiciais nas regras de competência e são 

necessários para resguardar a confiança que tem o particular nos atos 

do Poder público598. 

O exercício do Poder de tributar, como manifestação de 

soberania sofre limitações em face dos acordos multilaterais do 

comercio de que é signatário o Brasil599. Tais limitações refletem no 

conjunto da federação e como tal os Entes federados já não podem 

chamar pra si a autonomia, porque os mencionados acordos limitam a 

liberdade para esses entes definirem as suas políticas tributarias. O 

Brasil aderiu ao Acordo sobre Subsidio e Medidas Compensatórias – 

ASMC/GAAT da OMC e o artigo 1º, 1, (i.i) do referido acordo alçou 

 
598  Porque existem práticas tributarias que afetam princípios como o da neutralidade 

com alcance sob outros princípios como o da livre concorrência. V. SOUSA 

CINTRA, Carlos César & GONÇALVES SANTOS, Saulo, « Os Incentivos 

fiscais do ICMS como subvenção para investimento, nos termos da Lei 

complementar nº 160/17. Uma análise à luz da neutralidade concorrencial, da 

praticidade e da irretroatividade da norma ».Revista Inclusiones, vol. 6, 2019, pp. 

65 e 77. 
599  BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final 

que incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 

Multilaterais do GATT. 
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a categoria de subsídios a renúncia de receitas600. As decisões 

proferidas no âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias da 

OMC remete a necessidade que tem o Governo federal do Brasil de 

assumir o controle na coordenação e avaliação das políticas de 

incentivo no âmbito das Unidades federadas601.  

No plano nacional a Constituição brasileira de 1988 impôs a 

necessidade de lei complementar para a concessão de remissão de 

tributos ou lei específica para a concessão de isenção. A aprovação da 

Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017 é resultado do 

esforço do governo no sentido de tornar efetivo o controle na 

concessão dos benefícios fiscais por parte dos Entes federados e pela 

necessidade de compatibilizar as normas tributárias internas com os 

acordos multilaterais do qual Brasil faz parte. Para evitar maiores 

impactos provocados pela perda dos benefícios, a Lei Complementar 

nº 160/17 estabeleceu um período de transição, fixando ordem 

gradativa de prazos para cada setor beneficiado602.e assim, a tendencia 

 
600  Para efeito de subsidio tributário o anexo I, item 5 do acordo ASMC/GATT/1994 

inclui no rol de subsídios a isenção ou remissão de impostos indiretos sobre a 

produção e distribuição de produtos exportados, além daqueles aplicados sobre 

a produção e distribuição de produto similar vendido para consumo interno. No 

mesmo anexo I, o item 6 dispõe sobre a isenção, remissão, ou diferimento de 

impostos indiretos equivalentes sobre etapas anteriores de bens ou serviços 

utilizados no processo de fabricação de produto similar destinado ao mercado 

interno desde que os impostos indiretos sobre etapas anteriores sejam objeto de 

isenção, remissão ou diferimento de produto destinado à exportação.  
601 Vale ressaltar que o Acordo ASMC estabelece exceções ao conceito de subsidio 

sempre que se trate de um programa que visa dar assistência a regiões 

desfavorecidas, com alto nível de desemprego ou com renda per capita 

reprimida.  
602  A Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017 alterou a Lei nº 12.715, de 

17 de setembro de 2012, estabelecendo um prazo de carência de 15 anos para 

que os Estados e o Distrito Federal se adaptem as regras que puseram fim as 
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é que as Unidades federadas no afã de postergar os benefícios 

busquem configurá-los dentro dos prazos mais elastecidos para 

justificar a permanência desses regimes especiais. 

No Brasil as normas que regulam a concessão de incentivos 

fiscais vinham sendo frequentemente desrespeitadas pelos Entes 

federados, motivando ações por parte daqueles que se sentiam 

prejudicados pela guerra fiscal. Os Estados prejudicados ingressavam 

com ações diretas de inconstitucionalidade e, apesar da atuação firme 

da Corte suspendendo os benefícios fiscais concedidos irregularmente, 

o que se observou ao longo do tempo foi a baixa eficácia desse 

sistema de controle judicial em vista do que as unidades federadas, 

mesmo convictas de que seus atos seriam julgados nulos, ainda assim 

continuavam concedendo novos benefícios até que fosse proferida 

decisão final, o importante era assegurar pela via do incentivo os 

objetivos por elas pretendidos. E pouco importava o resultado desses 

julgados, já que os efeitos repercutiam apenas sobre o patrimônio do 

contribuinte beneficiado pelo incentivo e não propriamente sobre o 

patrimônio particular do agente responsável pela concessão do 

benefício considerado ilegal.  

A Lei Complementar nº 160/17 deu nova redação ao artigo 

30 da Lei federal nº12.973/14, nela incluindo dispositivo que equipara 

os benefícios fiscais no âmbito do ICMS como subvenção para 

investimento (v. artigo 30, parágrafo 4º da mencionada lei) 603. Por 

 
isenções fiscais. A extinção desses benefícios se dará de forma gradativa, 

observando se as condições especificas para cada um dos setores industrial, 

agropecuário e o de infraestrutura.  
603 § 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao 

imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, 
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sua vez a Secretaria da Receita Federal - SRF editou ato normativo 

condicionando o afastamento da tributação mediante comprovação, 

por parte da pessoa subvencionada, da constituição de reserva do valor 

correspondente ao benefício fiscal que será utilizado na implantação 

e/ou expansão do empreendimento econômico, sob pena de serem os 

benefícios tratados como subvenção para custeio e, 

consequentemente, sofrendo imediata tributação. No entanto, o 

Superior Tribunal de Justiça - STJ já se posicionou no sentido de que 

os créditos presumidos do ICMS não configuram renda ou lucro para 

fins de incidência de impostos. O Ministro Relator entendeu que o ato 

da SRF se tratava de indevida interferência da União federal na 

política tributária das unidades federadas604.  

Observe que no curso dessas páginas ora utilizamos as 

palavras subsídio, subvenção; ora fizemos uso da palavra  incentivo 

fiscal ou renúncia fiscal, todas elas fazendo parte de um conjunto de 

expressões linguísticas cujo exame não deve se restringir unicamente 

a sua literalidade, mais bem ao seu conteúdo, desvelando que sentido 

elas assumem dentro da norma na qual foram inseridas porque 

dependendo do contexto haverá situações em que uma delas poderá ou 

não ser sinônimo da outra. Examinar o seu conteúdo finalístico da 

norma é tarefa que compete ao intérprete. Nesse aspecto é possível 

 
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções 

para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não 

previstas neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 160, de 2017). 
604 Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 

1517492/PR, de 1º de fevereiro de 2018. DOU de 04/10/2019.  Tributário.[...] 

Crédito presumido do ICMS. Inclusão na base de cálculo do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

– CSLL. Inviabilidade. Relator Min. OG Fernandes. 
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perceber que o exame de per si de cada uma dessas figuras  nos remete 

para um mesmo ponto, porque todas elas incorporam o sentido de 

extrafiscalidade605. 

No “Novo Dicionário de Latim Forense” CALDAS descreve: 

[...] subsídio. s.m. Lat. Subsidium: no sentido de auxilio ou benefício 

que se dá a qualquer empresa; quantia que se dá a outrem para minorar 

seus infortúnios ou para a consecução de um fim a que se propõe; 

auxilio pecuniário dado pelo poder público. E, sob a ótica do Direito 

Constitucional, a palavra subsídio corresponde a remuneração fixa 

paga mensalmente pelos cofres públicos ao Presidente, Vice-

Presidente, Senadores e Deputados. Portanto, compreender o sentido 

que cada palavra assume na linguagem expressa por seus 

interlocutores exige que no trabalho do intérprete se avalie o contexto 

no qual as palavras foram inseridas.  

No sistema normativo adotado pela OMC as regras do 

GATT/94 e do ASMC606 são complementares e para que se entenda 

qual a definição legal de subsídio se deve levar em consideração a 

 
605  Trazendo para a realidade, veja por exemplo uma matéria publicada pela revista 

Conjuntura Econômica, de junho de 2019, quando o uso da palavra subsídio 

assume o sentido de iniciativas de apoio do governo às P&D do Brasil; no 

programa do Governo federal “Minha Casa, Minha Vida”, a palavra subsídio 

adquire a conotação de auxilio oferecido pelo governo as pessoas de baixa renda; 

quando se fala que o Governo promete regularizar subsídios das bolsas de 

estudos para a Alemanha, a palavra subsídio assume o sentido de aporte 

econômico que se entrega a alguém com a finalidade de realização de estudos; a 

palavra subsidio tem caráter de auxilio assistencial pago pelo Governo; quando 

se diz que o Governo aprovou novo subsidio para empresas afetadas pelo 

Coronavírus-19, a palavra subsidio corresponde as linhas de crédito oferecida 

pelo governo para socorrer empresas. Do ponto de vista gramatical revela tudo 

aquilo que vem no sentido de auxiliar, socorrer ou reforçar alguma coisa. 
606  Para se referir ao Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias - ASMC. 
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combinação dos elementos existentes nesses dois acordos607. Os 

referidos acordos caracterizam as subvenções como subsídio quando 

as medidas adotadas no mercado interno do país exportador em 

relação aos bens ou serviços objeto de exportação – exerçam efeito 

direto ou indireto na formação dos preços no pais importador em 

relação a um mesmo produto ou similar nele existente; igualmente 

caracteriza subsidio quando a norma interna de um país busca 

desestimular comportamentos, inibindo o interesse de se realizar a 

importação de bens de países terceiros. Nos termos do acordo referida 

conduta configura tratamento discriminatório.  

Na linguagem da OMC a renúncia de receitas por parte do 

Poder público também é considerada como subsidio, 

independentemente de sua modalidade, seja na forma de isenção, 

remissão ou diferimento etc.608. No entanto o acordo contempla 

exceções a essa definição para permitir programas de pesquisa e 

consultoria no setor rural, programas ambientais e de assistência a 

regiões desfavorecidas, com alto nível de desemprego ou ainda com 

renda per capita reprimida. Para o sistema da OMC prevalece a regra 

no sentido de permitir o subsidio, pouco importando o motivo de 

ordem interna que leva a um país optar por sua concessão. O que se 

avalia são os efeitos práticos dessa medida interna, especialmente se 

 
607  Na definição de subsidio o artigo 1º do Acordo ASMC/GATT 1994 contempla 

práticas governamentais que importem renúncia de receitas e/ou fornecimento de 

bens ou serviços além daqueles destinados a infraestrutura geral ou quando 

adquira bens. 
608  O regime constitucional brasileiro acolheu os auxílios estatais sob a forma de 

isenção total ou parcial, no qual cabem créditos presumidos, redução de 

alíquotas, não vinculados à regra matriz de incidência. V. TORRES, Heleno 

Taveira,« Crédito-prêmio de IPI, Estudos e Pareceres ». Minha Editora, Barueri, 

São Paulo, 2005, p. 159. 
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vinculada ao desempenho das exportações, sendo aceitável a 

concessão de benefícios sempre que concedidos com base em critérios 

objetivos e de forma indiscriminada e como já se disse, o que importa 

são os efeitos práticos da medida sobre o resultado das exportações.  

No domínio da Ciência das Finanças o conceito de Incentivo 

fiscal é visto fundamentalmente sob o prisma teórico e especulativo, 

situando-o no campo da extrafiscalidade. e constituem uma importante 

ferramenta de políticas públicas nas ações de governo. Caracterizado 

como um instrumento de desenvolvimento local e com finalidade 

.regulatória, os tributos extrafiscais podem se revelar como 

instrumentos de grande importância na economia em face dos seus 

impactos na arrecadação. Se bem a doutrina mais moderna reconhece 

que a arrecadação não é a única finalidade do tributo, já que por meio 

desse instrumento é possível o alcance de outros objetivos que 

atendam diretamente o interesse público.  

Discorrendo sobre o tema, ALIOMAR BALEEIRO apontava 

a necessidade de se conjugar nos incentivos fiscais três interesses não 

antagônicos, mas nem sempre coincidentes: o ponto de vista do 

Estado, representado pelo Poder público, este com capacidade jurídica 

legítima que possuem os três poderes; o ponto de vista do contribuinte 

e o da comunidade social, sendo necessário assegurar a proteção dos 

envolvidos nessa relação, considerando que os incentivos só se 

justificam quando atuam nos interesses da coletividade609. Sendo 

assim, os incentivos devem consistir numa compilação de interesses 

existindo a necessidade de se avaliar a que se destina.  

 
609  BALEEIRO, Aliomar, « Alguns andaimes da Constituição ». Editora Aloisio 

Maria, Rio de Janeiro, 1950, p. 12. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

524 

Partindo-se de tais argumentos, CORREIA NETO esclarece 

que não resulta producente a análise dos incentivos fiscais que não 

levem em consideração a existência de outros elementos relativos às 

condições de eficácia, finalidade e destinação de recursos. A 

desconsideração dos elementos de finalidade e o de eficácia 

eliminariam aspectos fundamentais dos incentivos fiscais610 Essa 

particularidade nos remete a necessidade de avaliar quais os efeitos 

das políticas públicas adotadas e o uso de critérios para comprovar a 

sua aptidão para atingir os fins a que se propôs. A economia se ocupa 

desse dilema e oferece um critério normativo que resulta útil nessa 

avaliação, disponibilizando métodos para conhecer e avaliar qual o 

efeito das políticas públicas sobre aquilo a que se propôs.  

Apesar do que as palavras incentivo e isenção sejam figuras 

relativamente parecidas, elas não se confundam, sendo preciso 

analisar o contorno dessa noção. Na literatura clássica, representada 

por NOGUEIRA, a isenção se trata de dispensa do pagamento do 

tributo por expressa disposição legal611: opera-se a incidência da 

norma jurídica definidora do fato gerador dando origem a obrigação 

tributaria, entretanto o seu pagamento é dispensado por força de uma 

lei. CHECA GONZÁLEZ parte da concepção de que a norma que 

estabelece uma isenção não é nada mais que uma norma de co-

definição do fato gerador, uma norma que contribui na mesma medida 

 
610  CORREIA NETO, Celso de Barros, « O avesso do tributo: incentivos e 

renuncias fiscais. ». Editora Atlas, São Paulo, 2019, p. 56. 
611  BARBOSA NOGUEIRA, Ruy, « Curso de Direito Tributário ». Saraiva, São 

Paulo, 1999, p. 166. 
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para a definição do fato gravado e a delimitação do imposto612. É 

dizer, a norma de isenção forma parte da disciplina jurídica do fato 

gerador que ao se produzir, enseja o nascimento da relação jurídico-

tributaria surgindo como consequência a obrigação de pagar o imposto 

que, no entanto deixou de ser exigível por parte do Ente tributante.  

O Poder estatal se funda na autonomia política e 

constitucional que tem os entes federados e a sua essência implica no 

reconhecimento de um Poder financeiro, cujo interesse se volta sobre 

a repercussão que têm as medidas consistentes na renúncia de tributos 

sobre a arrecadação e os gastos para evitar o comprometimento 

financeiro. Nesse sentido a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 

101/2000 introduziu um mecanismo de controle na arrecadação 

tributária limitando o poder de renunciar a tributação. Ao tempo em 

que enumerou as diversas modalidades de renúncia (artigo 14, § 1º), 

condicionou a concessão de incentivo ou benefício de natureza 

tributária à apresentação de estimativa dos impactos da renúncia de 

receita no orçamento financeiro no exercício em que deve iniciar a sua 

vigência. Ao Ente concedente a obrigatoriedade de demonstrar que a 

concessão do benefício fiscal não prejudicará as metas previstas na lei 

orçamentaria anual e/ou poderá optar por medida compensatória. 

No domínio da extrafiscalidade, a política tributária pode 

servir como um instrumento na concretização de direitos 

fundamentais, uma variável capaz de explicar outras políticas públicas 

permitindo que o governo mobilize, através de programas, recursos 

 
612  CHECA GONZÁLEZ, Pedro Manuel, « Interpretación y aplicación de las 

normas tributarias: análisis jurisprudencial ». Editorial Lex Nova, Madrid, 1998, 

p. 253. 
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para formar bens da vida reputados úteis ou necessários à sociedade, 

atue na área de infraestruturas, empreendimentos, desenvolvimento de 

regiões atrasadas e com alcance nos bens de interesse da coletividade. 

E veja por exemplo, o caso mais recente no contexto da pandemia do 

Covid 19, quando diversos governos recorreram ao uso de medidas de 

apoio à economia e ao emprego, executando ações mediante redução 

alíquotas ou isenção de impostos sobre operações com vacinas, 

equipamentos de proteção individual, produtos de limpeza, artigos de 

higiene pessoal e outros insumos visando facilitar o acesso à 

população613, ademais das medidas de apoio aos setores mais sensíveis 

aos efeitos da pandemia.  

Desde o ponto de vista da União Europeia os auxílios estatais 

sempre representaram um grave inconveniente e o artigo 107 do 

Tratado de Funcionamento da União Europeia - TFUE proíbe 

intervenções de caráter fiscal que configurem tratamento preferencial 

a determinados setores ou empresas por falsearem e/ou ameaçarem a 

livre concorrência614. No entanto essas medidas, geralmente proibidas, 

tem sido flexibilizadas pela própria União para acomodar situações 

derivadas do contexto da pandemia do Covid 19, quando o apoio via 

fundos tem sido permitido em função da excepcionalidade do 

 
613  V. GOVERNO FEDERAL. Ministério da Economia. Ações e Programas/Covid 

19. Maio de 2021. Consulte também o Convenio ICMS nº 15, de 26 de fevereiro 

de 2021, do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ, publicado no DOU d 

02 de março de 2021. 
614  O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia -TFUE, dispõe sobre os 

auxílios concedidos pelos Estados. O artigo 107 do referido tratado estabelece 

que serão incompatíveis com o mercado interno os auxílios concedidos pelos 

Estados, na medida em que afetem as trocas comerciais entre Estados-Membros 

ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, 

desde que ameacem falsear as regras de competência, favorecendo 

determinadas empresas ou certos produtos. 
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momento para socorrer empresas afetadas pela crise615 ou para prestar 

assistência a população, facilitando o acesso aos produtos de higiene e 

limpeza mediante redução dos tipos impositivos do Imposto sobre 

Valor Acrescentado – IVA, sobre aqueles itens e máscaras de proteção 

hospitalar, dentre outros. 

O Brasil, um país de proporções continentais, integrado por 

27 Estados e um Distrito Federal, cada um deles com realidade 

econômica bem distinta dos demais, marcado por profundas 

desigualdades econômicas e sociais. Veja que em 2018 um estudo 

realizado aponta que das cinco regiões brasileiras, apenas duas delas 

(Região Sul e Sudeste) concentravam 71,3% da renda per capita 

enquanto as regiões Norte e Nordeste, composta por 13 Estados, essa 

mesma renda não alcançava sequer o patamar de 20%. A disputa pelos 

investimentos privados guarda na sua origem esse profundo quadro de 

desigualdade que nem mesmo a Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazonia – SUDAM, (criada em 1946) e a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 

(criada em 1959), com projetos voltados para o desenvolvimento 

dessas duas regiões foram capazes de alterar, não obstante os 

desvelados anúncios de corrupção estampados pela imprensa.  

E essa guerra vem de décadas! Os Estados editam atos 

normativos concedendo benefícios fiscais de ICMS, na forma de 

 
615  O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER, um dos pilares da 

política regional da União Europeia, atuou como instrumento de coesão da 

política econômica e social, induzindo a ampliação da capacidade produtiva nas 

mais diversas áreas, transporte, energia, meio ambiente, formação de 

infraestruturas de apoio às pequenas e medias empresas; o Fundo Social Europeu 

- FSE, dentre outros, destinado a apoiar as políticas sociais, de emprego e de 

educação. 
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isenções, redução de alíquota, base de cálculo, créditos presumidos. 

No entanto a Constituição Federal de 1988 vincula a concessão de 

benefícios fiscais do ICMS às deliberações dos Estados no âmbito do 

CONFAZ (art. 155, § 2º, XII, g). Não obstante, em face da inercia 

legislativa vinha sendo aplicada a Lei Complementar nº 24/75, 7 de 

janeiro de 1975, expedida durante a vigência da pretérita Constituição 

federal de 1967616. Referida lei dispôs que a concessão de benefícios 

fiscais no ICMS depende sempre de decisão unânime dos Estados 

representados (art. 2º, § 2º).  

Em face da omissão do Congresso na deliberação dessa 

matéria e considerando o excesso de demandas dessa mesma natureza 

junto ao Poder judiciário, em seção plenária realizada no dia 1º de 

junho de 2011 o STF julgou 14 Ações Direta de Inconstitucionalidade 

– ADI617 e no que diz respeito a ADI 2352/ES, esta restou prejudicada 

 
616 O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Carta de 1988 

estabeleceu que se no prazo de 60 dias contados a partir da promulgação da 

Constituição não for editada lei complementar, os Estados e o Distrito Federal 

fixarão suas normas com base na Lei Complementar nº 24/75. Cf. com o artigo 

34, § 8º do ADCT da CF/88. 
617 STF, Tribunal Pleno, ADI 2906/RJ, Relator Min. Marco Aurelio, DJe de 

29/06/2011;  

STF, Tribunal Pleno, ADI 2376/RJ, Relator Min. Mauricio Correa, DJe de 

1º/07/2011; 

STF, Tribunal Pleno, ADI 3674/RJ, Relator Min. Marco Aurelio, DJe de 

29/06/2011; 

STF, Tribunal Pleno, ADI 3413/RJ, Relator Min. Marco Aurelio, DJe de 

1º/08/2011; 

STF, Tribunal Pleno, ADI 4457/PR, Relator Min. Marco Aurelio, DJe de 

1º/07/2011;  

STF, Tribunal Pleno, ADI 3794/PR, Relator Min. Joaquim Barbosa, DJe de 

1º/08/2011; 
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por conta da revogação da norma objeto da referida ADI. Tais fatores 

ensejaram uma postura mais firme por parte do STF, assentando o 

entendimento que na política exoneratória do ICMS todo ato 

concessivo de isenção que não tenha sido objeto de convenio e que 

não tenha levado em consideração a Lei Complementar nº 74, de1º de 

janeiro de 1975618 caracterizaria uma inconstitucionalidade.  

A justificativa da regra da unanimidade decorre da própria 

natureza do ICMS, como imposto que afeta a produção e circulação de 

mercadorias no âmbito nacional e dada essa condição do tributo ele 

teria efeito potencial para provocar reflexo econômicos no âmbito de 

outra unidade federada.  

O artigo 8º da Lei Complementar nº 24/75 previa a glosa de 

créditos do ICMS pelo Estado de destino da mercadoria, configurando 

 
STF, Tribunal Pleno, ADI 2688/PR, Relator Min. Roberto Barroso, DJe de 

26/08/2011; 

STF, Tribunal Pleno, ADI 1247/PA, Relator Min. Celso de Melo, DJe de 

17/08/2011;  

STF, Tribunal Pleno, ADI 3702/ES, Relator Min., Dias Toffoli, DJe de 

30/08/2011; 

STF, Tribunal Pleno, ADI 4152/SP, Relator Min. Cézar Peluso, DJe de 

21/09/2011; 

STF, Tribunal Pleno, ADI 3664/RJ, Relator Min. Cézar Peluso, DJe de 

21/09/2011;  

STF, Tribunal Pleno, ADI 3803/PR, Relator Min. Cézar Peluso, DJe de 

21/09/2011. 

STF, Tribunal Pleno, ADI 2549/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 

03/10/2011;  

STF, Tribunal Pleno, ADI 2352/ES, Relator Min. Dias Toffoli , DJe de 

17/08/2011. 
618  A Lei Complementar nº 74, de 1º de janeiro de 1975 foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988.  



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

530 

essa medida uma postura retaliativa para penalizar o contribuinte 

estabelecido no seu território mediante a exigência da diferença de 

imposto devido numa operação realizada fora de seu território, 

gerando insegurança jurídica para o contribuinte no momento de 

realizar operações fora de sua jurisdição territorial619. Por decisão 

própria, o Estado de destino da mercadoria considera inconstitucional 

o benefício fiscal concedido pelo Estado de origem, procede a glosa e 

exige do contribuinte estabelecido no seu território o pagamento 

integral do imposto.  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem 

sido assente no entendimento que impõe observância ao crédito 

 
619I) TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO 

INTERESTADUAL. CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO AO 

FORNECEDOR NA ORIGEM. PRETENSÃO DO ESTADO DE DESTINO 

LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR 

EFETIVAMENTE PAGO NA ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DO 

BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. 

LEI. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA (...).5. Se outro Estado da Federação 

concede benefícios fiscais sem a observância das regras da Lei Complementar nº 

24/75, sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter junto ao 

Supremo, por meio de ADIN, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato 

normativo de outro Estado. Como, aliás foi feito pelos Estados de São Paulo e 

Amazonas nos precedentes citados pela Ministra Eliana Calmon e não 

simplesmente autuar os contribuintes sediados em seus territórios. Vide ainda 

ADI 3.312, Rel. Min. Eros Grau, DJ 09.03.07 e ADI 3.389-MC, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, DJ 23.06.06. STJ, Segunda Turma, MS nº 31.714/MT, Relator 

Min. Castro Meira, DJe 19.09.11.II)TRIBUTÁRIO. ICMS. GUERRA FISCAL. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM CONVÊNIO INTERESTADUAL. Art. 8º, I, 

DA LC 24/1975. INEXISTÊNCIA DE ADIN. RECONHECIMENTO DO 

CRÉDITO.A Segunda Turma do STJ fixou a jurisprudência no sentido de impor 

observância ao crédito fictício (sic) de ICMS pelo Estado de destino, acolhendo a 

tese de que a inconstitucionalidade deve ser previamente declarada em ADIN 

específica relativa à lei do Estado de origem. (STJ, RMS 41.714/MT, DJe. 

3.05.11, Relator Min. Castro Meira). STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS nº 

32.453/MT, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05.09.2011.  
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presumido no ICMS por parte do Estado de destino, acolhendo no 

entanto a tese de que a inconstitucionalidade deve ser previamente 

declarada em sede de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade –

ADIn em relação a lei específica do Estado de origem que concedeu 

de forma ilegal o benefício. Partindo desse entendimento e 

considerando que por determinação constitucional o direito ao crédito 

do ICMS não pode sofrer qualquer restrição de natureza sancionatória 

sempre que uma norma individual e concreta assegurar o benefício 

fiscal ao contribuinte, o Fisco, a despeito do contido no artigo 8º da 

Lei Complementar nº 24/75 deixará de proceder ao lançamento 

tributário.  

O Estado de destino das mercadorias e serviços não se 

encontra habilitado para ele próprio fazer o julgamento acerca da 

legalidade e constitucionalidade dos incentivos fiscais e para tal 

considerá-los indevidos ou exigir a cobrança do imposto pela unidade 

federada de origem. E como órgão de controle, o judiciário; é dado o 

exame de constitucionalidade das leis, declarando ou não a nulidade 

de um ato editado pelo Poder público. A Administração Pública não 

pode se valer das prerrogativas próprias de seu regime administrativo 

para autuar o contribuinte dele exigindo valores correspondentes ao 

ICMS que não foi cobrado na origem. Nesse ambiente de acirradas 

disputas e envolvendo conflitos federativos parece que se torna mais 

prático colocar o contribuinte na linha de tiro, afrontando igualmente a 

ordem constitucional num cenário de completa insegurança jurídica. 

De regra, no sistema jurídico brasileiro a declaração de 

inconstitucionalidade de norma outorgante de benefício fiscal se 

operava com efeitos ex-tunc, resultando na nulidade da norma e todos 
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os seus efeitos desde o início de sua vigência, tornando obrigatório o 

recolhimento de todos os tributos objeto de renúncia fiscal 

irregularmente concedida. Esse foi o posicionamento acolhido em 

sede do Recurso Extraordinário nº 113711 e essa mesma interpretação 

tem se pacificado, ao longo dos anos, pelo Supremo Tribunal 

Federal620. No julgamento da ADI nº 2.549, do Ministro Ricardo 

Lewandowski (DJe 03/10/2011) o Supremo Tribunal Federal tem sido 

rigoroso em dotar da máxima eficácia retroativa suas declarações de 

inconstitucionalidade nos casos de guerra fiscal.  

Esse rigor pode ser atestado no julgamento de um benefício 

fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro, quando um 

contribuinte em razão de ter perdido o benefício fiscal por força de 

julgamento de inconstitucionalidade do STF fez surgir débitos 

tributários e multas no do ICMS não recolhido. Para minimizar os 

danos para as empresas uma lei estadual anistiou as multas 

propiciando parcelamento para o principal. No entanto na ADI 2.906 o 

Ministro Relator viu uma tentativa de contornar seu anterior 

julgamento de inconstitucionalidade, que na visão da Corte deve 

retroagir para haver a cobrança de todos os tributos não recolhidos por 

conta do benefício fiscal. Essa falta de indulgência do STF vinha 

tornando preocupante está situação para a empresas. No entanto nas 

decisões mais recentes o STF tem modulado os efeitos nas declarações 

de inconstitucionalidade de lei de benefício fiscal admitindo como 

válidos os efeitos produzidos durante o período de sua vigência.  

 
620 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. Recurso Extraordinário nº 113711. 

Rel. Min. Moreira Alves, DJ 09.10.1987. 
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A Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017 conferiu 

aos Estados a possibilidade de regular mediante convenio os efeitos de 

leis estaduais desconformes às regras da LC nº 24/75. Ao que parece 

um dos objetivos dessa lei foi regularizar a situação de contribuintes 

em face da glosa de seus créditos tributários e estabelecer um prazo de 

até 15 (quinze) anos para continuar recebendo o benefício fiscal. As 

inovações na referida lei se encontram esboçadas no artigo 6º, que 

prevê aplicação ao Estado faltoso das sanções previstas no artigo 23, § 

3º da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00. Essas sanções são 

bastante prejudiciais aos Estados, mormente considerando a enorme 

dependência que tem as unidades federadas em relação as 

transferências voluntarias e das operações de credito, como forma de 

viabilizar parcela dos gastos públicos. A gravidade das novas sanções 

impostas aos Entes federados leva à conclusão de que os Estados 

serão mais comedidos na concessão de novos benefícios fiscais.  Uma 

das inovações da Lei Complementar nº 160/17 foi a possibilidade de 

propositura por parte do Estado prejudicado de ADI em face de lei 

estadual do ente apontado como descumpridor da LC nº 24/75.  

Por fim, ressalte-se que o princípio da confiança legítima 

tutela permanentemente os atos estatais, devendo ser o norte entre as 

suas ações e com relação aos seus administrados, porque geram a 

expectativa legítima de continuidade. O artigo 5º, II, XXXVI da 

CF/88 protege a confiança legitima do contribuinte e nada mais 

violador é o Estado atrair investimentos, oferecer como contrapartida 

o benefício fiscal e depois do investimento realizado alterar esse 

quadro jurídico. Este foi o cenário para muitas das empresas que no 

gozo do benefício posteriormente tiveram que suportar o ônus da 

declaração de inconstitucionalidade.   
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O princípio da segurança jurídica irradia efeitos não apenas 

na ordem tributária, mas também na ordem econômica e exige 

coerência e previsibilidade por parte do Estado no planejamento de 

suas políticas.  Em todo caso as empresas que se sentirem 

prejudicadas por aderir aos benefícios fiscais julgados 

inconstitucionais elas tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário 

para buscar a legítima indenização por dano tributário contra o Estado 

que praticou a inconstitucionalidade para atrai-la para o seu território, 

o que fará apresentando como fundamento o artigo 37, § 6º , da 

Constituição Federal de 1988.  

V.1.4. A responsabilidade civil das unidades federadas pela edição 

de leis concessivas de benefícios fiscais. 

No presente artigo se pretende abordar um tema de difícil 

concordância na doutrina, qual seja, a utilização do instrumento da 

responsabilização das Unidades Federativas brasileiras  em razão da 

edição de leis concessivas de benefícios fiscais  no âmbito tributários, 

sempre que desprovidas de prévia autorização do CONFAZ. Embora a 

teoria da responsabilidade civil dos entes públicos seja uma realidade 

para o Direito moderno, ainda existem restrições quanto à sua 

aplicação, por justificativas sedimentadas na própria história do 

Direito, a começar pelo princípio da soberania do Estado, seguido de 

tantos outros. 

Acreditamos que os argumentos que davam suporte aos 

fundamentos relacionados à “ausência de responsabilidade do Estado 

pela edição de leis geradoras de prejuízo a particulares têm cedido 

ante as novas compreensões e dinâmica em que o mundo se organiza e 



CAPÍTULO V - A responsabilidade do Estado-Legislador em face de normas legais tributárias declaradas contrárias à Constituição... 

535 

do modo como o direito se manifesta em face dessa nova realidades, 

de tal modo que não nos parece mais absurda a ideia de se 

responsabilizar o Estado por causar danos aos particulares sempre que 

editar leis consideradas inconstitucionais. 

A análise se centra na matéria relacionada aos incentivos 

fiscais destacando a situação em que as unidades federativas legislam 

contrariamente ao que está posto no ordenamento jurídico pátrio 

concedendo benefícios fiscais à revelia do CONFAZ e sob esse palio, 

o argumento de que se trata de instrumento efetivo que visa fomentar 

o crescimento da economia doméstica e regional, a justa distribuição 

de riquezas, o exercício das liberdades e a dignidade dos indivíduos e 

das classes sociais. Com efeito, a geração de emprego e a adoção de 

políticas sociais que visem melhorar o poder de renda do cidadão 

geram reflexos na cadeia ao impulsionar o dinamismo às atividades 

comerciais, aos serviços, ao turismo e atrair novos consumidores, 

repercutindo na arrecadação dos impostos.  

Seguindo essa lógica, o fim último do benefício fiscal seria 

atuar sempre como mecanismo visando impulsionar o atrair à prática 

de atividades que o Estado elege como prioritárias, tornando os 

particulares em participantes e colaboradores do poder público com 

vistas à concretização de metas desejáveis ao desenvolvimento 

econômico e social 621, constituindo um regime jurídico especial que 

se situa no âmbito da extrafiscalidade. Desse modo enquanto os 

incentivos representam um ônus para os cofres públicos e um 

 
621 ATALIBA, Geraldo & GONÇALVES, José Arthur, « Crédito-prêmio de IPI: 

direito adquirido; recebimento em dinheiro ». Revista de Direito Tributário, vol.  

15, p. 167. 
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benefício para o contribuinte, somente poderiam ser enquadrados em 

regime jurídico distinto do tributário porque este implica no 

auferimento de receitas 

Ocorre que no capítulo que trata sobre as competências, a 

Constituição brasileira de 1988 dispôs que compete a lei 

complementar regular a forma como os Estados e o Distrito Federal 

poderão deliberar sobre as isenções e os incentivos fiscais e a forma 

poderão ser concedidos e revogados 622.Uma forma de frear a guerra 

fiscal seria através de compromisso estabelecendo um código de 

conduta para os entes Federados e sob a coordenação do Ministério da 

Fazenda, atuando na mediação.  

O princípio da responsabilidade objetiva do Estado encontra 

respaldo no artigo 37, § 6º, com a seguinte redação: “As pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Após a Constituição 

de 1988, não mais apenas as pessoas jurídicas de direito público 

devem responder pelos danos causados pelos seus agentes, mas 

também as pessoas jurídicas de direito privado que prestarem serviço 

público, ampliando, assim, o leque de responsabilização civil por atos 

inerentes ao Estado, ainda que prestados por empresas privadas. 

Observe que o dispositivo constitucional ampliou o conceito 

ao mencionar “agente” no lugar de “funcionários”. Não cabe mais 

 
622 Nesse sentido, vide os artigos 155, inciso XII, alínea g e artigo 34, §§ 4º e 5º do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  



CAPÍTULO V - A responsabilidade do Estado-Legislador em face de normas legais tributárias declaradas contrárias à Constituição... 

537 

aceitar a regra da exceção à responsabilização do Estado pela 

produção legislativa de dispositivo inconstitucional, seja material, 

formal ou por omissão, quando, efetivamente, venha a ferir direitos 

dos cidadãos ou que provoque limitações em demasia a alguns sujeitos 

passivos, pois se assim não fosse o Estado se transformaria em um 

leviatã absoluto, como na obra de Thomas Hobbes.   

E a isso se refere a teoria do risco administrativo, pois os 

particulares têm o direito de serem indenizados em face de uma lesão 

que tenham sofrido no seu direito. A assertiva é válida em relação aos 

agentes ou prestadores de serviços públicos que atuarem nessa 

condição, provocando danos a terceiros, competindo ao Estado 

assumir a responsabilidade e lhe sendo assegurado o direito de 

regresso contra o agente que deu causa ao evento danoso. Para 

caracterizar essa responsabilidade é imprescindível que o agente esteja 

em pleno exercício de suas atividades públicas e a existência do nexo 

de causalidade entre a conduta do agente e o dano produzido cabendo 

a excludente de culpa exclusiva da vítima. A responsabilidade no caso 

é extracontratual porque oriunda de ato lícito ou ilícito. 

A doutrina prevalente é a de que não se pode atribuir a 

responsabilidade civil ao Estado em razão da edição normativa de lei. 

Há quem entenda que não cabe invocar a responsabilidade civil. No 

entanto SILVA PEREIRA admite a viabilidade dessa 

responsabilidade, pois no seu entendimento toda sociedade organizada 

supõe a realização de equilíbrio entre os direitos do Estado623 e ao se 

romper essa necessária proporcionalidade, sobrevém um dano, 

 
623 Op. citada, p. 137. 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

538 

devendo haver a distribuição do ônus decorrente desses encargos 

provenientes dos atos do legislativo. Esse entendimento decorre da 

delegação popular objetiva  onde os representantes devem editar leis 

dentro dos parâmetros estabelecidos pela Constituição. 

A lei inconstitucional legitima a pretensão indenizatória, 

fazendo nascer a obrigação de indenizar desde que dela decorram 

danos. No caso de incentivos fiscais, sendo reconhecida a 

inconstitucionalidade da lei que conferiu o incentivo, nada impede que 

o próprio tribunal suspenda provisoriamente a lei e impeça a execução 

do julgado em relação ao estabelecimento prejudicado se este sofreu 

um dano. Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 

que uma vez praticado um ato prejudicial no qual se baseou o Poder 

público, ele deve responder por suas consequências. (STF. Relator 

Candido Mota Filho - RTJ 2/121)  

Considerando que nossa abordagem diz respeito à 

responsabilização do ente estatal em razão da edição de leis 

inconstitucionais alusivas a concessão de benefícios fiscais, é 

indispensável mencionar as leis e seus dispositivos pertinentes ao 

regramento próprio e delimitador quanto à possibilidade de concessão, 

para que tenham plena validade e então cumpram a finalidade 

precípua ditada pelo ordenamento jurídico. 

Nesse proposito a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/2000) limita a criação e ampliação de 

benefícios fiscais, no entanto essas normas são frequentemente 

desrespeitadas pelos Estados. A lei complementar nº 24, de janeiro de 

1975, contém previsão legal acerca dos convênios para concessão de 
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isenção do Imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias – ICMS. Fez constar, expressamente, que para a 

concessão de benefício fiscal por meio de convênios por parte de 

alguma unidade federada é indispensável a aprovação unanime dos 

membros do CONFAZ, segundo o preceito contido no § 2º do artigo 

2º. Não é demais lembrar que a referida Lei Complementar nº 24/75 

foi recepcionada expressamente pela nova ordem constitucional 

através do artigo 34, § 8º do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias - ADCT. Ademais, a própria Constituição previu no 

artigo alusivo ao ICMS o embasamento constitucional para a 

concessão de benefícios fiscais no art. 155, parágrafo 2º, inciso XII, 

alínea “g”. 

O Supremo Tribunal Federal sempre tem se posicionado 

sobre a inconstitucionalidade de leis concessivas de benefícios fiscais 

sem expressa autorização do Conselho de Política Fazendária - 

CONFAZ624. Geralmente à época da propositura da Ação Declaratória 

 
624 (Cf. ADIn 1247, de 17 de agosto de 1995, contra o Estado do Pará, Min. Celso 

de Mello; ADIn 2352, de 1º de junho de 2011, contra o Estado do Espírito Santo, 

Min. Dias Toffoli; ADIn 2376, de 1º de junho de 2011, contra o Estado de Minas 

Gerais, Min. Marco Aurélio; ADIn 2549, de 1º de junho de 2011, contra o 

Estado de São Paulo, Min. Ricardo Lewandowski; ADIn 2688, de 1º de junho de 

2011, contra o Estado do Paraná, Min. Joaquim Barbosa; ADIn 2906, de 1º de 

junho de 2011, contra o Estado de São Paulo, Min. Marco Aurélio; ADIn 3413, 

de 03 de agosto de 2017, contra o Estado do Rio de Janeiro, Min. Marco Aurélio; 

ADIn 3664, de 1º de junho de 2011, contra o Estado do Rio de Janeiro, Min. 

Cézar Peluso; ADIn 3674, de 1º de junho de 2011, contra o Estado do Rio de 

Janeiro, Min. Marco Aurélio; ADIn 3702, de 1º de junho de 2011, contra o 

Estado do Espírito Santo, Min. Dias Toffoli; ADIn 3794, de 1º de junho de 2011, 

contra o Estado do Mato Grosso do Sul, Min. Roberto Barroso; ADIn 3803, de 

1º de junho de 2011, contra o Estado do Paraná, Min. Cezar Peluso ; ADIn 4152, 

de 1º de junho de 2011, contra o Estado de São Paulo, Min. Cézar Peluso e ADIn 

4457, de 1º de junho de 2011, contra o Estado do Rio de Janeiro, Min. Marco 

Aurélio). 
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de Inconstitucionalidade junto ao STF - e abordando tema relacionado 

à concessão de benefício fiscal sem prévia autorização do CONFAZ - 

a lei objeto da ação ainda se encontra em vigor, entretanto a Corte 

nunca consegue julgar o seu mérito, isso em face da estratégia dos 

Estados, porque assim que ação se encontra apta para julgamento, em 

ato contínuo os governos revogam as respectivas leis editando outra 

com igual teor. 

Ora, sendo uma lei concessiva de benefício fiscal julgada 

inconstitucional, violação essa consistente na inobservância por parte 

do Ente federado de preceito normativo estatuído no artigo 8º, inciso I 

e II da Lei Complementar nº 24/75, então caberá a ele suportar 

cumulativamente o ônus e os demais encargos decorrentes de sua 

conduta lesiva. Isso corresponde, na prática, que a ausência de 

modulação por parte do Supremo Tribunal Federal – STF implicará, 

na prática, na completa nulidade do ato  que autorizou a concessão do 

benefício fiscal, destituindo, consequentemente, a eficácia dos créditos 

fiscais que por ventura se tenha atribuído as empresas beneficiadas, 

hipótese em que haverão de se sujeitar a exigibilidade  dos valores 

referentes aos tributos desonerados625.  

No Brasil o único caso no qual se experimentou o resultado 

prático dessa conduta sancionatória foi na ADIn nº 3246, ajuizada 

contra o Estado do Pará, no entanto a Corte não dispôs de tempo 

suficiente para modular os efeitos de sua decisão porque o próprio 

 
625 SCAFF, Fernando Facury. « A responsabilidade tributária e a 

inconstitucionalidade da guerra fiscal ». In: Grandes questões atuais de direito 

tributário. Org. por ROCHA, Valdir de Oliveira, São Paulo Dialética, 2011, p. 

50.  
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CONFAZ, através do Convenio ICMS nº 2, de 20 de janeiro de 2010 

(DOU de 21/01/2010) se encarregou de editar um convênio 

autorizando aquele Estado a não exigir os débitos fiscais previstos nos 

atos desconstituídos judicialmente por não atender o disposto no 

artigo 155, § 2º, XII, “g” da Constituição Federal de 1988.  

Existe uma percepção generalizada de pouca efetividade das 

normas, que se pode descumprir as leis e até mesmo decisoe e que 

total ique o sistema de penalização se desgastou de tal forma e os 

gestores entendem que podem descumprir a lei e as desse zois dos 

tribunais 

E por sua vez a Lei Complementar nº 160/2007, que desde o 

ponto de vista da Administração inovou ao instituir um sistema de 

arbitragem na Federação. criando um mecanismo de maior eficácia 

quanto as sanções a serem impostas aos Estados sempre que violem as 

regras da Lei Complementar .  

V.1.5. A obrigação dos Estados que tiverem leis concessivas de 

benefícios fiscais julgados inconstitucionais sem efeitos 

prospectivos na reparação dos danos causados as empresas 

Sempre se soube que em matéria de ICMS a concessão de 

incentivos e benefícios fiscais concedidos unilateralmente por 

quaisquer uns dos Estados e sem previa autorização do CONFAZ são 

inconstitucionais. Não obstante, a situação tem se perdurado de forma 

generalizada ao longo dos anos sob o olhar complacente dos entes 

federados que se viram atingidos pelos seus efeitos, sem esboçar 

qualquer reação no sentido de debelar o vício na sua origem, propondo 

de imediato a ação declaratória de inconstitucionalidade junto ao 
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Supremo Tribunal Federal com o intuito de revogar o diploma legal 

concessivo. Acrescente-se a essa omissão o cinismo por parte dos 

Estados censurados pela prática, posto que às vésperas do julgamento 

da ADI contra ele proposta, revogam o ato para reeditá-lo 

posteriormente, transferindo para os contribuintes um ônus a que esse 

não deu causa.  

Por se tratar de um imposto de âmbito nacional, a cobrança 

na origem gera reflexos na economia dos demais Estados da 

Federação, considerando que o imposto recolhido junto ao 

estabelecimento vendedor gera crédito para o adquirente no Estado 

destinatário da mercadoria, repercutindo na determinação do valor 

devido em cada período de apuração subsequente. Assim que sempre 

que o Estado de origem concede benefício fiscal a contribuinte 

estabelecido na sua base territorial as unidades federadas de destino, 

arrimadas no artigo 8º da Lei Complementar nº 24/75, recusam ao 

adquirente os créditos de ICMS que não correspondam a uma 

incidência efetiva do imposto. 

A hipótese mais comum figura aquela que demanda solução 

para controvérsias envolvendo dois Estados, que amparados no artigo 

8º da Lei Complementar nº 24/75. Examinaremos quais os requisitos 

indispensáveis à caracterização da circunstância que impõe ao Estado 

o dever de responder civilmente perante terceiros prejudicados pela 

edição de atos legislativos que afetam seu patrimônio. Sendo uma 

norma declarada inconstitucional – e portanto nula - a posição do 

Supremo Tribunal Federal é a de que sentença, de natureza 

declaratória, o efeito é a perda de sua eficácia. 
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Logo, nessa linha, temos que o primeiro pressuposto é que 

seja uma decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei definitiva 

por parte do Supremo Tribunal Federal. Adiante, como segundo 

pressuposto, que a lei declarada inconstitucional tenha produzido 

algum tipo de efeito; e por fim, que haja comprovação do nexo causal 

entre a norma viciada e o evento danoso, sendo que o dano não pode 

ser genérico, mas especificado como direito já incorporado ao 

patrimônio.  

Em princípio, é preciso que haja liame obrigacional resultante 

de uma inconstitucionalidade por ação, formal ou material, sendo essa 

a causa mais frequente do dano por produção normativa. Destacamos 

que o dano tem que ser direto, nunca por via incidental. Todavia existe 

também a possibilidade por ausência de produção normativa, 

impedindo o cidadão de utilizar um direito que lhe foi conferido.   

Já verificamos, conforme descrevemos nas linhas anteriores, 

que através da ADIn nº 3.246 o Supremo Tribunal Federal julgou 

inconstitucional uma lei estadual do Estado do Pará, todavia o fez sem 

efeitos prospectivos. O órgão do CONFAZ acabou se antecipando à 

solução dessa questão, assim fazendo-o por intermédio de convênio 

que liberou os Estados cedentes dos benefícios. No atual momento 

estamos também vivenciando uma situação de grande expectativa ante 

a decisão do STF que se manifestou acerca da inconstitucionalidade 

de 14 leis estaduais, todas já citadas e sem efeito prospectivo.  

Na prática um Estado que pretenda atrair negócios para seu 

território cria a expectativa de que através do incentivo: a) estimulará 

a atividade empresarial, sendo instaladas empresas reconhecidas no 
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cenário nacional ou multinacional; b) propiciará  o fortalecimento  de 

diferentes setores, impulsionando a indústria e o comércio, a  

construção de armazéns e outros negócios que serão  instalados nos 

seus municípios; c) incrementará o mercado formal de empregos, 

inclusive os de alto escalão, porque famílias passarão a residir naquele 

local, fazendo uso de serviços, do sistema educacional, da vida 

pública, do comercio, agregando valor social à comunidade. Todo esse 

conjunto repercutirá favoravelmente na economia, com impactos 

diretos no aumento da arrecadação de impostos junto a outros setores.   

Uma situação que se tornou bastante comum nessa guerra 

fiscal foi o fato de alguns Estados, especialmente os mais 

industrializados, ao se sentirem ameaçados pela trasladação da planta 

industrial de empresas localizadas no seu território para outras 

unidades federativas passaram a legislar glosando créditos de seus 

contribuintes em razão da aquisição de produtos de empresas 

detentoras de benefícios fiscais em outros estados sobre o argumento 

da inconstitucionalidade. Esse aspecto deu margem ao surgimento de 

dois problemas. O primeiro deles, em relação aos créditos de 

contribuintes externos e o outro em relação às empresas sediadas em 

outras unidades da federação detentora de benefícios fiscais, por 

passarem, imediatamente, a fazer parte de uma lista virtual negra. Seus 

clientes temem sofrer retaliações do fisco local. 

Essa é a postura adotada pelos Estados mais industrializados 

em relação às empresas detentoras de benefícios fiscais instaladas 

noutros Estados: retaliando a postura dos demais estados concedentes 

de benefícios fiscais de empresas neles instaladas. Os benefícios 

foram rechaçados definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal e o 
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Ministro Sepúlveda Pertence afirmou que as normas constitucionais 

estabelecem limites e determinam a disciplinas nacional para o ICMS. 

Tais preceitos sobre contra os quais não se pode opor autonomia do 

Estado.  

Um interessante desafio para a reforma tributária no Brasil 

seria a aplicação do instrumento da responsabilidade civil do Estado 

em face da edição de leis concessivas de benefícios fiscais tributários 

desde que previamente tenham a autorização do Conselho de Política 

Fazendária – o CONFAZ. Muito embora a tese da responsabilidade 

civil dos entes públicos já seja uma realidade para o direito, todavia 

ainda persistem muitas restrições quanto à sua aplicação, calcados 

ainda na frágil argumentação da soberania dos Estados, quando é 

sabido que tal teoria tem cedido em face da nova dinâmica da 

realidade global.  

Desde a perspectiva do modelo de federalismo assentado nos 

laços de cooperação, parece curioso que as unidades federativas 

possam legislar contrariando aquilo que está previsto no ordenamento 

jurídico, concedendo benefícios fiscais na expectativa de atrair 

investimentos para o âmbito de seus respectivos territórios de modo a 

garantir melhores condições para o desenvolvimento de infraestrutura, 

saúde, educação e geração de emprego, afinal essa política reflete na 

capacidade de consumo e com melhora no quadro da economia, 

deslocando as riquezas de um Estado para outro. De há muito essa tem 

sido a realidade do Brasil, no qual o Supremo Tribunal Federal tem 

proferido diversas ações declaratórias de inconstitucionalidade.   
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A Constituição de 1988 prevê o princípio da responsabilidade 

objetiva do Estado com fundamento no artigo 37, inciso 6º, estabelece 

que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Quer dizer, 

não apenas as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos 

danos causados por seus agentes, mas as pessoas jurídicas de direito 

privado quando estiver prestando um m serviço público, ampliando o 

leque de responsabilidade civil.  Pela teoria do risco administrativo o 

Estado passa a responder pelos atos de seus agentes ou pelas 

prestadoras de serviço público. 

 

V.2. A responsabilidade do Estado-legislador em face das normas 

legais declaradas contrárias ao Direito da Integração. 

A integração se baseia numa proximidade, uma efetiva 

comunhão de interesses entre Estados e não se limita apenas no 

domínio comercial mas também social e a tendencia é que se labore 

no sentido de unificação do direito interno entre os Estados que dela 

fazem parte estabelecendo-se um direito comum para todos, formando 

um ordenamento jurídico próprio. De modo particular, o caso do 

Mercosul, essa tendencia pode ser confirmada nos Tratados de 

Assunção (1991) e nos Protocolos de Brasília - para solução de 

controvérsias e no de Ouro Preto, porquanto assumiram o 

compromisso de harmonizar a sua legislação para fortalecer o 

processo de integração. 
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A harmonização tem o sentido suprimir ou mesmo atenuar as 

divergências entre as normas internas estabelecendo uma 

convergência na legislação dos Estados que fazem parte do bloco. O 

Tratado de Assunção e os seus respectivos protocolos, ambos 

constituem o direito primário ou originário e os demais atos assumem 

o status de direito derivado, determinando a personalidade jurídica e 

constituindo os elementos que darão margem aos mecanismos 

jurídicos de organização, a estrutura institucional (art. 9º e seguintes), 

fixando os mecanismos para solução de controvérsias e os direitos e 

obrigações dos Estados partes (art. 2º). A responsabilidade dos 

Estados partes do Mercosul decorre do próprio processo de integração. 

A noção de responsabilidade encontra-se estreitamente 

relacionada à noção de personalidade jurídica e na medida em que ao 

Mercosul foi atribuída personalidade jurídica de Direito Público 

Internacional, o bloco passa a ser titular de direitos subjetivos. Desse 

modo, ele dispõe de capacidade jurídica para dar concretude aos 

objetivos traçados no Tratado constitutivo, celebrar acordos, 

comparecer em juízo, dentre outros. Tal afirmativa é igualmente 

válida no que tange a existência de suas obrigações e nesse propósito 

o artigo 2º do Tratado do Mercosul, que estabelece como um de seus 

fundamentos a reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados 

partes. 

Já sob o enfoque do Direito brasileiro - a União federal, os 

Estados, o Distrito Federal, os territórios, os Municípios, as autarquias 

e demais entidades de direito público instituídas por lei, situam-se no 

âmbito da Administração pública e se incorporam juridicamente ao 

Estado, estando aptos para adquirir, exercer direitos e contrair 
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obrigações, sendo regidos pelo artigo 41, incisos I, II, III, IV e V da 

Lei nº 10.406, de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil. Por 

sua vez, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988 estabelece 

que as pessoas jurídicas de direito público interno e as privadas 

prestadoras de serviço público são responsáveis pelos danos que seus 

agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa.  

No âmbito doméstico do direito interno, sempre que por força 

de decisão judicial uma lei é declarada inconstitucional, um dos 

efeitos dessa decisão deve ser a obrigação da União federal, dos 

Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios repararem os danos 

causados aos indivíduos cujo direito foi lesado, restituindo-se aquilo 

que indevidamente lhes foi exigido, como sucede com os impostos, 

taxas ou multas, satisfazendo os prejuízos sofridos pelo indivíduo. 

Basta que se demonstre o nexo de causalidade e nesse caso, até 

mesmo a lei, enquanto comando genérico e abstrato, dela decorre 

danos aos particulares. Sendo a lei considerada inconstitucional, é 

suficiente que haja o nexo causal entre a lei e o dano ocorrido porque 

o legislador não pode exorbitar da outorga constitucional que lhe foi 

concedida. O rompimento dessa barreira pode ensejar o pressuposto 

da responsabilidade do Estado e o ilícito cometido pela via da atuação 

legislativa sujeita o Estado a reparação do dano causado626 . 

A potestade originaria para estabelecer tributos corresponde 

exclusivamente ao Estado e por força do princípio da reserva de lei em 

 
626  V. DA SILVA PEREIRA, Caio Mário. « Responsabilidade Civil ». Forense, 

Rio de Janeiro, 3ª edição, 1992, p. 136. 
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matéria tributária, todo benefício que afete aos tributos estaduais e/ou 

municipais deverá igualmente se estabelecer mediante lei, impedindo-

se a potestade normativa de cada um desses entes estatais proceder ao 

perdão ilimitado de impostos. Não obstante a garantia constitucional 

de autonomia dos entes federados, deduz-se que é preciso remediar 

alguns dos efeitos produzidos pelas normas concessivas de benefício, 

havendo igualmente a necessidade de compensação por parte do ente 

estatal. 

Desse modo, sempre que os entes federados estabeleçam leis 

que ao se articularem com outras, redundem prejuízos as receitas 

devidas aos demais entes estatais, sempre haverá a necessidade de se 

estabelecer formas de compensação. Nesse aspecto, sob a ótica da 

responsabilidade, a lei complementar deverá estabelecer um sistema 

de compensação em favor dos entes federados para evitar a perda de 

receita derivada de atos políticos consubstanciados pela prática de 

incentivo fiscal.   

O sistema da União Europeia se preocupa em estabelecer um 

regime que tem por objetivo garantir a livre concorrência entre as 

empresas e para evitar a prática competitiva desleal dentro do espaço 

comunitário impõe ao Estado violador das regras comunitárias o ônus 

decorrente dessa prática. Mas em matéria de fiscalidade, a União não 

será diretamente responsável pelas ajudas627 de natureza fiscal, quer 

 
627 O conceito de ajuda de Estado empregado pelo artigo 107 do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia – TFUE é muito amplo, referindo-se, 

basicamente, a ajuda ilegal, considerada incompatível com o Direito 

Comunitário, estando codificada através do Regulamento do Conselho nº 

659/1999, de 22 de março de 1999 e Regulamento da Comissão nº 794/2004, de 

21 de abril de 2004. V. MARTÍN JIMÉNEZ, Adolfo. J. « El concepto de aluda 

de Estado y las normas tributarias: problemas de delimitación del ámbito de 
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tenham a forma de incentivos, benefícios ou subvenções ou mesmo 

seja responsável pela fixação das taxas de tributação628, porque essa é 

uma decisão que depende exclusivamente de cada um dos Estados-

Membros. Não obstante, a ela compete supervisionar as regras 

tributárias aplicadas no âmbito dos Estados-Membros para permitir 

que se opere não só a livre circulação de bens, serviços e capitais, mas 

igualmente se evite as distorções dentro do mercado.  

Tem-se, pois, que a política de concorrência da União 

Europeia figura como um importante componente de ação 

desenvolvido não só no âmbito da Comissão Europeia, mas 

igualmente pelos tribunais e autoridades nacionais, todos imersos no 

objetivo de desenvolver políticas eficazes dentro do mercado de modo 

a garantir uma concorrência leal entre as empresas, incentivando o 

empreendedorismo e a produtividade. Assim que dado o controle 

 
aplicación del artigo 87.1. TCE ». Noticias de la Unión Europea, nº 196, 2001, p. 

81 y «El concepto de ayuda Estatal y las normas tributarias en materia de 

imposición directa: estado de la cuestión ». Noticias de la Unión Europea, nº 

324, enero de 2012, p. 35; MORENO FERNÁNDEZ, « La autonomía de las 

regiones y el Derecho Comunitario: los beneficios fiscales autonómicos como 

potenciales ayudas de Estado contrarias al mercado común ». In GONZÁLEZ 

FERNÁNDEZ, Homenaje al Profesor Ayala, 2007, p. 203.  
628 Nesse sentido o artigo 107 do TFUE, que dispõe ser terminantemente proibido as 

autoridades nacionais utilizarem financiamentos públicos destinados ao apoio de 

determinadas empresas ou setores econômicos, conferindo vantagens indevidas 

que possam prejudicar a concorrência e/ou distorcer o comercio sempre que a 

prática resultar incompatível com o mercado. A regra, entretanto, comporta 

algumas exceções, a propósito o artigo 108º do TJUE, que autoriza a concessão 

de auxílios estatais sempre que fundada em razão do interesse público e no qual 

sejam beneficiados no conjunto a sociedade e a economia. Assim, o critério pode 

ser válido quando se tratar de auxílios voltados à investigação e à inovação, ao 

desenvolvimento regional e as pequenas e médias empresas – PME, porquanto 

também contribuem para o alcance de outros objetivos definidos pela União 

Europeia.  
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preventivo e considerando a competência única, que pertence à 

Comissão, os Estados-Membros são obrigados a notificá-la antes de 

procederem a outorga de qualquer benefício de natureza fiscal, a fim 

de que referido órgão se manifeste acerca de sua compatibilidade com 

as regras do mercado.  

Nesse aspecto, vale considerar todo o esforço empreendido 

por parte das instituições comunitárias, nomeadamente a Comissão 

Europeia, o próprio Tribunal de Luxemburgo, cuja jurisprudência com 

base nas disposições do Tratado de Roma, seus regulamentos e 

decisões foi fixando, ao longo dos anos, critérios e princípios 

orientadores para os Estados-Membros e para os agentes econômicos 

definindo que medidas de natureza fiscal poderiam constituir uma 

prática prejudicial629 a ponto de colocar em risco a estrutura de 

funcionamento do mercado, sendo igualmente válido nesse contexto, 

invocar a atuação jurídica dos juízes nacionais no procedimento de 

reenvio da questão prejudicial630.  

 
629 As ajudas de Estado correspondem não somente as subvenções, mas também as 

medidas fiscais ou tributárias, manifestadas pela concessão de benefícios os mais 

variados, seja por intermédio de isenção, redução da base de cálculo, deduções, 

diferimentos, concessão de créditos presumidos, dentre outros, com repercussões 

no volume de receitas da Fazenda Pública porque no geral, elas tendem a 

diminuir, sendo a União federal pressionada para aumentar os repasses no Fundo 

de Participação.  Não parece de todo razoável que os Estados nacionais ofereçam 

vantagens a determinadas empresas, aliviando a carga tributária de algumas em 

detrimento de outras, tal como acontece no regime jurídico das ajudas estatais.  
630 O reenvio prejudicial de que dispõe o artigo 267 do Tratado sobre 

Funcionamento da União Europeia – TFUE. O reenvio prejudicial é, por 

essência, o instrumento de uma cooperação judiciária mediante a qual a 

jurisdição nacional e o Tribunal de Justiça no quadro das suas respectivas 

competências são chamados a contribuir direta e reciprocamente para elaboração 

de uma decisão com vistas a assegurar a aplicação uniforme do direito no 

conjunto dos Estados-Membros. Com base nas disposições do Tratado os atos 
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Assim, o juiz nacional agora investido no duplo mandato, 

torna-se destinatário de um dever de fonte jurisprudencial cujo estrito 

cumprimento pode levá-lo a alargar os seus poderes para lá dos limites 

da competência que lhe é reconhecida pelo legislador interno631. Por 

 
das instituições comunitárias são diretamente aplicáveis, sendo dado ao Juiz 

tornar inaplicável de pleno direito qualquer outra norma interna que lhe seja 

contraria. Isso ocorre porque tais disposições e atos assumem posição de 

precedência na ordem jurídica, sendo aplicável no território de cada um dos 

Estados-Membros, circunstância que impede a formação válida de ato legislativo 

sempre que esse resultar incompatível com as normas de Direito Comunitário. A 

propósito, v. Acórdão Simmenthal, do Tribunal de Justiça da União Europeia – 

TJUE, de 9 de março de 1978 . Processo 106/1977, p. 249. No acórdão 

Factortame, qualquer disposição de uma ordem jurídica nacional ou qualquer 

prática legislativa, administrativa ou judicial que tenha por efeito diminuir a 

eficácia do Direito Comunitário, pois o Juiz nacional pode recusar a aplicação 

desse Direito. V. Acórdão Factortame, de 19 de junho de 1990, Processo 

213/1989, pp. 2473. As normas comunitárias têm aptidão para produzir efeitos 

jurídicos na esfera dos particulares instituindo direitos ou criando obrigações e 

dado o seu efeito direto podem as mesmas ser invocadas perante a ordem jurídica 

interna, junto os tribunais nacionais contra atos de particulares ou mesmo contra 

a Administração. O reenvio prejudicial é o instrumento que institucionaliza o 

diálogo entre jurisdições (a da União e as nacionais) e entre órgãos jurisdicionais 

(o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais), tendo contribuído 

para assegurar a aplicação uniforme do Direito Comunitário no conjunto dos 

Estados-Membros. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça, através do acordão 

Firma G. Schwarze, de 1º/12/1965, Proc. 16/65, p. 1094.  
631 Cf. DUARTE, Maria Luiza da C., « O Tratado da União Europeia e a garantia da 

Constituição: nota de uma reflexão crítica ». In VV. AA “Estudos em memória 

do Professor Doutor João de Castro Mendes”, Lisboa, Lex, 1995, p. 674. O juízo 

nacional não pode deixar de lançar mão do reenvio prejudicial a pretexto de dar 

cumprimento a uma lei interna. Diversamente do que ocorre nos tratados 

internacionais ordinários, o Tratado CEE instituiu uma ordem jurídica própria 

que é integrada no sistema jurídico dos Estados-Membros a partir da entrada em 

vigor do Tratado se impõe a todos os órgãos jurisdicionais nacionais. Essa 

integração no direito de cada Estado-membro de disposições provenientes de 

fontes da União e nos termos e espirito do Tratado originário tem por corolário a 

impossibilidade, para os Estados, de fazerem prevalecer sobre a ordem jurídica 

por eles aceita numa base de reciprocidade, uma medida unilateral posterior que 

não se lhe pode opor. Cf. AMARAL, Frederico. « Direito Aduaneiro Europeu: 
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um lado terá de aplicar o direito comunitário no quadro de mecanismo 

processual interno e por outro ignorar as normas de direito interno, 

sempre que estas dificultem ou impeçam a plena aplicação do direito 

Comunitário, ainda que a Constituição preveja, expressamente, como 

condição necessária de sua inaplicabilidade a prévia declaração de 

constitucionalidade, confirmando então o primado que encerra uma 

exigência de proeminência absoluta das normas comunitárias.  

Conforme registrado nas linhas anteriores, os Estados 

nacionais antes de levarem a cabo qualquer medida de natureza fiscal 

delas estão obrigados a notificar a Comissão a fim de que esta valore o 

conteúdo e os efeitos da medida, ademais de sua compatibilidade com 

o Direito Comunitário, sendo consideradas ilegais aquelas que não se 

enquadrem dentro desse critério632, porque nada justifica que no plano 

jurídico determinados setores econômicos obtenham tratamento 

menos gravoso que o de outrem. Com efeito, sob a vertente social do 

direito tem-se que no âmbito de uma União integrada é dever da 

Comissão assegurar condições equitativas para todos nas regras de 

concorrência e por isso mesmo tem convertido a devolução e a 

recuperação das ajudas ilegais e incompatíveis com mercado interior 

uma de suas prioridades633. 

 
natureza e objeto ». In VV. AA., III Congresso de Direito Fiscal. Coord. por 

Gloria Teixeira, Vida Econômica Editorial, Porto, 2013, p. 159. 
632 Sem embargo, existem algumas exceções a esta obrigação de notificação prévia. 

V., por exemplo, as ajudas “existentes”, que são aquelas que já estavam em vigor 

em um país antes de sua adesão à União Europeia; as ajudas “autorizadas’, que são 

aquelas que derivam de regimes aprovados já com anterioridade pela Comissão”. 

V. art. 1.b. do Regulamento CE 659/1999, de 22 de março, dentre outras.   
633 No entanto, os instrumentos de controle de que dispõe a Comissão para detectar 

as irregularidades cometidas no âmbito dos Estados não tem demonstrado serem 
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Em face disso, em matéria de ajudas de Estado, as regras 

vigentes na União Europeia operam no sentido de restabelecer a 

igualdade de tratamento relativamente a outras empresas, exigindo dos 

Estados–Membros sejam integralmente recuperadas as receitas que 

deixaram de ingressar nos cofres públicos em razão de benefícios 

concedidos ou pagos irregularmente, seja pela falta ou indevida 

transposição da norma de Direito ou mesmo em decorrência de sua 

indevida atuação legislativa. Assim, com base no princípio da 

cooperação, incumbe aos Estados-Membros à tarefa de executar os 

procedimentos internos com vistas a conferir adequada aplicação às 

decisões da Comissão que lhes ordena a recuperação de ajudas ilegais 

ou incompatíveis com a ordem comunitária634. 

No que se refere aos benefícios fiscais - nesse conceito 

subentendem-se as isenções, os tipos reduzidos, as deduções, os 

diferimentos, as amortizações, todos concedidos no âmbito dos 

 
os mais eficientes. Nesse sentido o Tribunal de Contas da União Europeia tem 

recomendado à Comissão que realize, de ofício, um maior número de 

investigação para poder detectar de forma mais sistemática as ajudas irregulares 

concedidas pelos Estados-Membros, melhorando a eficiência e confiabilidade 

dos seus procedimentos na compilação desses dados. Sem dúvida, a 

fidedignidade de tais informações poderá impactar numa melhor avaliação e 

controle acerca das ajudas estatais nas empresas, no mercado e no conjunto da 

economia. V. Tribunal de Cuentas Europeo, Informe. « Garantizan los 

procedimientos de la Comisión la gestión eficaz del control de las ayudas 

estatales ?». 2011, p. 43. 
634 A Comissão considera que um Estado-Membro deu cumprimento à decisão de 

recuperação quando o auxílio tiver sido reembolsado na íntegra e dentro do prazo 

estabelecido. No caso de um beneficiário insolvente, quando a empresa tiver sido 

liquidada em condições de Mercado. Se o Estado-Membro deixar de cumprir a 

decisão no prazo fixado pela Comissão, essa poderá através da Ação por 

Descumprimento, recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 

o que pode resultar na cominação de sanções de econômicas. Cf. Comunicação 

da Comissão (C 272:69).  
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Estados nacionais, que se incompatíveis com as regras do mercado – 

ensejarão a responsabilidade por contrariarem as normas de Direito 

comunitário. A Comissão Europeia e o próprio Tribunal de Justiça 

tem se empenhado no sentido de conferir a máxima eficácia ao direito, 

exigindo sejam suprimidos não apenas os benefícios fiscais 

concedidos pelos Estados635, mas que igualmente as empresas 

beneficiadas sejam compelidas a restituir os valores recebidos 

ilegalmente. Vale ressaltar, no entanto, que quando se trata de exações 

declaradas contrárias ao Direito comunitário, inexiste a correlativa 

obrigação do Estado de devolver aos cidadãos os valores que de forma 

ilegítima foram arrecadados ao amparo da norma questionada.   

Essa circunstância, por si, corrobora uma aparente 

contradição com o Direito comunitário, já que aos Estados nacionais 

lhes compete envidar todos os esforços no intuito de recuperar as 

quantidades que indevidamente deixaram de ingressar aos cofres 

públicos. Mas avulta aos olhos o caso dos benefícios fiscais, havendo 

decisões proferidas pelos órgãos comunitários declarando que as 

disposições legais nacionais que vulnerem a ordem comunitária, deve 

se operar o efeito ex tunc. Interessante fosse possível atribuir essa 

mesma eficácia às medidas internas adotadas no âmbito nacional e, 

precisamente, reportamo-nos às exações vexatórias na cobrança de 

tributo considerado ilegal porque não existe razão jurídica para que 

um cidadão não tenha direito à devolução daquilo que pagou 

 
635 Com efeito, o art. 14 do Regulamento CE nº 659/1999 do Conselho, de 22 de 

março de 1999 e através do qual se estabelece disposições no que tange a 

aplicação do artigo 93 do Tratado CE (DOCE L 83/1, de 27 de março de 1999 

prevê que em face de ajudas Ilegais, o Estado estará obrigado a adotar as 

medidas necessárias visando à recuperação das quantidades que as empresas 

beneficiadas deixaram de recolher ao Estado.  
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indevidamente, amparado por uma disposição legislativa que 

posteriormente foi declarada contrária ao Direito comunitário. 

Por conseguinte, as infrações a que incorrem os Estados-

Membros são suscetíveis de gerar a obrigação de indenizar, 

circunstância que pode repercutir nas Finanças Públicas. O princípio 

da responsabilidade do Estado no acórdão Humblet, estabelecia o 

seguinte: «[...] se o Tribunal verificar que um ato legislativo ou 

administrativo das autoridades de um Estado-membro é contrário ao 

Direito comunitário, então esse Estado será compelido, por força do 

que estabelece o artigo 86º do Tratado CECA, a revogar o ato em 

questão e reparar os efeitos ilícitos que possam ter se produzido». 

Note-se, assim, que existe uma relação direta entre o acórdão de não 

cumprimento e a ação de responsabilidade ajuizada perante os 

tribunais nacionais.  

V.2.1. O principio da responsabilidade civil do Estado-legislador 

pela vulneração das normas do Direito da União Europeia. 

O Direito da União Europeia se encontra constituído por um 

conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre a União e 

os seus Estados membros e contempla dois grandes substratos: o 

primeiro deles, o Direito originário, integrado pelos tratados 

constitutivos da União, seus complementos e modificações636 e o 

 
636 Segue relação sucinta dos tratados constitutivos no processo de unificação 

Europeia: a Declaração de Schuman, firmado em Paris (1951), pelo que se criou 

a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço - CECA, contando inicialmente 

com França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em março de 

1957, a celebração do Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade Econômica 

Europeia-CEE e a Comunidade Europeia da Energia Atômica-CEEA, (1958). 

Posteriormente, os tratados constitutivos foram sendo modificados, unificando-se 
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segundo formado pelo Direito derivado, condensado por normas 

emanadas dos órgãos da União, com competência legislativa que lhes 

são atribuídas pela Comissão e/ou Conselho.  

Trata-se, de uma ordem jurídica atrelada aos Tratados 

constitutivos dos quais se extraem princípios e valores, fazendo parte 

da lógica desse processo integracionista a coerência, a harmonia e o 

diálogo entre as diferentes fontes do sistema637, que servem como 

fundamento, que foram se aprimorando ao longo do processo 

integracionista mediante a intervenção e proficiência do Tribunal de 

Justiça da União Europeia638.  

 
as três Comunidades, a Alta Autoridade e o Conselho que passam a substituir o 

Conselho de Ministros da CECA; o Tratado e Ata de Adesão da Dinamarca, 

Irlanda e Reino Unido (1972); Ata e Decisão de Eleição do Parlamento Europeu 

por sufrágio universal (1976); Tratado e Ata de adesão da Grécia (1979 e 1981); 

Tratado e Ata de Adesão da Espanha e Portugal (1985 e 1986); Ato Único 

Europeu (1986); Tratado da União Europeia ou Tratado de Maastricht (1993) 

que estabeleceu a forma jurídica básica da União; Tratado de Amsterdã (1999); 

Tratado de Nice (2003); Tratado e Atas de Adesão da Polônia, República Checa, 

Eslováquia, Hungria, Lituânia, Letónia, Eslovénia, Estónia, Chipre e Malta  

(2004); Tratados e Atas de Adesão da Bulgária e Roménia (2007); Tratado de 

Lisboa (2007). 
637  A proliferação normativa reforça uma tendência à fragmentação do Direito, 

abrindo a possibilidade de inúmeros conflitos em face de presença de múltiplos 

subsistemas, cada um deles dotado de sua lógica própria e fins específicos, 

suscitando preocupações com a coerência do Direito. Se bem a coerência entre as 

normas não figure como requisito capaz de lhe conferir validade, no entanto 

afeta a ideia que se tem de um ordenamento justo, isso se partirmos da 

concepção de princípio e valores, como “igualdade” porquanto desaparece 

sempre que o interprete aplica indistintamente regras contraditórias. V. 

AMARAL JUNIOR, Alberto do, « El “diálogo” de las fuentes: fragmentación y 

coherencia en el Derecho Internacional Contemporáneo ». Revista Española de 

Derecho Internacional, Madrid, 2010, p. 63  
638 Nesse propósito a ação interventiva dos juízes comunitários, fomentando o 

processo de integração da União Europeia, consolidando sua autonomia em face 

das jurisdições nacionais com base no primado do Direito comunitário sobre a 
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Ademais de outros princípios jurídicos que regulam as relações 

entre o ordenamento da União e o dos Estados membros, merecem 

destaque princípios, tal qual o da eficácia direta, o da primazia, o da 

interpretação uniforme e o da responsabilidade civil dos Estados 

membros pelos danos causados aos particulares, esse último inerente 

ao próprio sistema do Tratado639, de caráter indisponível para os 

Estados. Pois bem, na presente seção se abordará, embora que de 

forma sucinta, sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, 

esclarecendo de antemão que ela é produto de construção 

jurisprudencial, um legado resultante de ações do Tribunal de 

Luxemburgo e que se estabeleceu, explicitamente, em razão do não 

cumprimento do Direito da União pelos Estados membros, porque 

cada um deles tem o dever de incorporar nos seus respectivos 

ordenamentos o conteúdo das Diretivas comunitárias640. 

 
ordem jurídica dos Estados membros. V. CASTRO CARNEIRO, Caio & MATA 

DIZ, Jamile Bergamaschine, « (Re) Visitando o primado das normas de Direito 

europeu: a evolução histórica da primazia e seus primeiros desdobramentos 

jurisprudenciais ». Revista Jurídica, vol. 4, nº 49, Curitiba, 2017, pp. 257-258. 

No labor interpretativo, a invocação de umas e outras normas, atribuindo-lhes 

relevância ou juízo de valoração quanto a sua idoneidade, sempre em sintonia 

com a estrutura e os princípios fundamentais do ordenamento comunitário.  
639  Nesse sentido, os clássicos fundamentos do princípio da primazia apontados na 

Sentença Simmenthal, de 9 de março de 1978, tornando inaplicável de pleno 

direito qualquer disposição nacional que seja contraria ao Direito Comunitário. 

Na Sentença Factortame I, a plena eficácia do Direito Comunitário se encontra 

completamente diminuída sempre que uma regra de Direito nacional impeça ao 

juiz: a) conhecer do litigio regido pelo Direito Comunitário e b) aplicar medidas 

cautelares que visem garantir a plena eficácia da decisão jurisdicional, decidindo 

sobre a existência de um direito invocado com base no Direito Comunitário. V. 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, « El final del caso Factortame. La 

responsabilidad  patrimonial final del Reino Unido ». Revista de Administración 

Pública, Nº 145, Bruxelas, 1998, pp. 118-119. 
640  Com efeito, a Diretiva obriga aos Estados membros quanto ao resultado que se 

deve conseguir; sem embargo, seus destinatários dispõem do poder 
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O princípio da responsabilidade civil do Estado por violações 

ao Direito Comunitário encontra seus antecedentes na Sentença de 

Francovich, de 19 de novembro de 1991, na qual restou assentado que 

os particulares têm o direito de reclamar a reparação de danos sofridos 

sempre que para isso tenha concorrido o Estado membro em virtude 

da não transposição de uma Diretiva à legislação nacional dentro do 

prazo assinalado pela norma comunitária. A obrigação estatal frente 

aos particulares pelo não cumprimento das normas derivadas da União 

encontra seu fundamento no próprio Direito da União, cujo artigo 5 do 

Tratado (ex artigo 5º TCE), estabelece que os Estados devem adotar 

todas as medidas no sentido de assegurar o cumprimento das 

obrigações que lhes incumbem por força do Direito comunitário641. 

 Se bem a sentença Francovich não seja um resultado 

completo e definitivo, pelo menos foi o primeiro dos casos suscitados, 

referindo-se às omissões por parte do Estado italiano que ao não 

incorporar no seu ordenamento jurídico as obrigações estabelecidas na 

norma comunitária frustrara o gozo dos direitos e benefícios dos 

trabalhadores642. Posteriormente, por força de novas sentenças, alguns 

 
discricionário quanto ao ato de transposição desse Direito ao ordenamento 

jurídico interno, com o que o legislador nacional no processo de adaptação a 

legislação interna pode eleger a forma e os meios. V. “Las fuentes y el ámbito de 

aplicación del Derecho de la Unión Europea”. Disponível em 

www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.2.1.pdf. Acesso em 10 de maio de 

2019. 
641  E nesse caso o Recurso por Omissão, a Ação de Responsabilidade Civil ou 

Recursos por Responsabilidade Extracontratual, o Recurso de Anulação, o 

Reenvio Prejudicial e o Recurso Ordinário (v. artigos 19 do Tratado da União 

Europeia. V. também artigo 256, 263, 265, 268 e 270 do Tratado sobre 

Funcionamento da União Europeia. 19, 1º do TFUE).  
642 Se bem as diferentes questões prejudiciais suscitadas podem derivar não 

necessariamente da não incorporação da Diretiva, mas também em razão de 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.2.1.pdf
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outros aspectos foram se incorporando, produzindo alterações na 

interpretação do Direito, com o que o Tribunal de Justiça da União 

Europeia deu um passo decisivo quanto a essa questão argumentando 

que é necessária a proteção da confiança legítima dos particulares 

sempre que uma norma comunitária lhes atribua um direito. 

A norma de Direito da União Europeia precisa ser dotada de 

plena eficácia no âmbito de qualquer um dos Estados membros, torna-

se de todo indispensável assegurar essa proteção a que tem direito os 

particulares. Assim que em face da violação por parte do Estado 

nacional de uma norma de Direito da UE - o Estado membro estará 

obrigado a reparar o dano, jamais podendo se servir de escusas para 

frustrar a pretensão de origem. No entanto para que a norma 

comunitária gere para o particular o direito à indenização urge o 

preenchimento de alguns requisitos, o primeiro deles: a) que a 

Diretiva implique na atribuição de um direito em favor do particular; 

b) que o conteúdo desse direito possa ser identificado nas disposições 

da Diretiva e c) que exista uma relação de causalidade entre o não 

cumprimento da obrigação no qual incorreu o Estado violador e o 

dano sofrido pela pessoa afetada.643 

 
brechas contidas em leis e outros instrumentos normativos dispondo de forma 

contraria ao que estabelece o Tratado da União Europeia. A falta de disposições 

no Tratado que regule de forma expressa e precisa as consequências das 

infrações do Direito Comunitário por parte dos Estados membros se insere no 

âmbito de competência do Tribunal de Justiça, no exercício da missão que lhe 

confere o artigo 164 do Tratado (atual artigo 19.1 do TUE).  
643 Todavia, com a Sentença Köbler, de 30 de setembro de 2003, introduziu-se um 

quarto requisito, qual seja, o do incumprimento por parte do órgão jurisdicional, 

que tem a obrigação de reenvio da questão prejudicial, peça que possivelmente 

figure dentre as mais importantes no sistema de controle jurisdicional no Direito 

comunitário. Através do reenvio da questão prejudicial o que se pretende é 
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O preenchimento desses requisitos gera em favor dos 

particulares um direito de ressarcimento fundamentado diretamente no 

Direito comunitário e nesse propósito o Tribunal de Luxemburgo já 

vinha se manifestando a favor da reparação, exigível no âmbito 

interno de cada um dos Estados membros644, adotando-se o mesmo 

rito e procedimento utilizado no curso das ações de natureza 

indenizatória, tudo independentemente da existência de declaração de 

incumprimento emitida pelo Tribunal de Justiça645. Se bem fossem 

notórios os episódios de contumaz resistência por parte de alguma 

jurisdição, sobretudo no caso da aplicação do princípio da primazia 

 
conferir proteção jurídica aos cidadãos e esses sempre que afetados nos seus 

direitos, poderão lançar mão desse instrumento recorrendo aos juízes nacionais 

para assegurar a interpretação uniforme do direito, fazendo desse modo valer os 

seus direitos. Cf. com o artigo 234, parágrafo terceiro, da CE. 
644 É bem verdade que o princípio da responsabilidade civil dos Estados membros 

por danos causados resultantes da violação do direito comunitário não se 

encontra expressamente previsto nos Tratados originários da União Europeia, 

nem tampouco no Tratado de Funcionamento da União. No entanto o TJUE 

considerou que a responsabilidade dos Estados é algo inerente ao próprio sistema 

do Tratado, elementar e comum a todos os ordenamentos jurídicos dos Estados e 

que gera para o Ente estatal a obrigação de reparar o prejuízo causado em 

decorrência de sua ação omissiva ou comissiva. A sentença Francovich foi 

apenas o passo inicial, admitindo que a responsabilidade surge 

independentemente de qual seja o órgão do Estado membro a cuja ação ou 

omissão decorreu o não cumprimento da obrigação. V. COBREROS 

MENDAZONA, Edorta, « Responsabilidad patrimonial del Estado por 

incumplimiento del Derecho de la Unión Europea ». Iustel Publicaciones, 

Madrid, 2015, p. 36. 
645 Se bem nos casos “Francovich” e “Brasserie” a responsabilidade estatal foi 

precedida de sentença declaratória de incumprimento dos respectivos Estados. Já 

o processo de construção da Sentença “Köbler” seguiu uma lógica bem 

diferente, já que dispensava a existência previa de sentença declaratória do 

incumprimento estatal por atuação jurisdicional. 
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por magistrados nacionais investidos na função de juiz comunitário ou 

mesmo em se tratando do reenvio da questão prejudicial ao TJUE646.  

Nesse particular, ninguém pode negar que a atuação de um 

órgão jurisdicional possa ser objeto de um recurso por incumprimento 

ante o Tribunal de Justiça, no entanto por uma questão política a 

Comissão optou pelo não enfrentamento direto, adotando uma postura 

mais absenteísta, evitando prejudicar as boas relações entre o Tribunal 

de Luxemburgo e os Tribunais nacionais, por considerá-los 

fundamentais no processo de construção do Direito da União. É certo 

que a sistemática de reenvio prejudicial tem contribuído para 

minimizar os riscos de uma divergência jurisprudencial entre os 

Estados membros e o próprio artigo 267 do TFUE tem se encarregado 

de delimitar as hipóteses em que os juízes nacionais devem submeter a 

questão prejudicial ao TJUE. 

Igualmente, vale ressaltar que o sistema de proteção do 

Direito europeu adota como um dos seus pilares o respeito às 

liberdades fundamentais, sendo os Estados membros obrigados a 

respeitar e cumprir as normas oriundas das instituições comunitárias. 

Assim que não muito raro a efetivação de direitos de particulares se vê 

frustrada em razão da carência de ações positivas por parte do ente 

estatal, sobretudo quando esse é omisso na implementação de medidas 

legislativas, administrativas ou mesmo judicial, cabendo aos juízes 

 
646 Na Sentença Köbler o Tribunal de Justiça declarou a responsabilidade da Áustria 

por uma sentença produzida num Tribunal de última instância e manifestamente 

contraria ao Direito da União, quando o que realmente se fez constar naquela 

sentença é que em razão das circunstâncias envolvendo aquele processo não seria 

possível exigir a responsabilidade do Estado por violação do Direito 

comunitário.  
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nacionais e aos tribunais garantir a plena eficácia do Direito 

comunitário647. Nessa ordem de ideias, assistirá ao particular o direito 

de obtenção à reparação sempre que presente os requisitos 

anteriormente mencionados, o primeiro deles consistente no nexo 

causal resultante da não incorporação da norma e o dano que há de ser 

devidamente comprovado pelo interessado. 

 O TJUE entendeu que a responsabilidade civil dos Estados 

membros pelos danos infligidos aos particulares pela violação do 

direito comunitário é um corolário de plena execução e eficácia das 

normas comunitárias, sendo dever fundamental do Estado assegurar a 

execução desse Direito, eliminando as consequências jurídicas dessa 

violação. Com base nessa premissa desenvolveu o TJUE o seguinte 

argumento: a responsabilidade civil do Estado traz como consequência 

a necessidade de se garantir a efetividade dos direitos dos particulares 

no âmbito da ordem jurídica interna, introduzindo assim uma 

especificidade: a responsabilidade por ato ou omissão do Poder 

público no exercício da função legislativa. 

Para além do caso já mencionado, qual seja, a Sentença 

Francovich, conveniente trazer à colação o acórdão Brasserie du 

Pêcheur S.A., no qual o TJUE decidiu igualmente – e de forma 

inequívoca – que a possibilidade que têm os particulares de invocar 

normas diretamente aplicáveis perante os órgãos jurisdicionais 

nacionais constitui apenas uma garantia mínima, não sendo por si 

 
647 No caso do cumprimento das Diretivas europeias, se bem destituídas do efeito 

direto, todavia constituem normas de base na proteção de direitos conferidos aos 

particulares. Deixando uma aparente margem de discricionariedade quanto à 

atuação do legislativo.  
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mesmo suficiente para assegurar a aplicação plena e completa do 

Direito comunitário. Se bem aludidas sentenças tratavam de confrontar 

a aplicação do princípio da responsabilidade ao Parlamento, 

expressaram outro princípio fundamental e comum a todos os 

ordenamentos: “uma ação ou omissão ilegal produz a obrigação de 

reparar o prejuízo causado”, com o que o TJUE entende que o princípio 

a responsabilidade civil resulta plenamente aplicável em quaisquer das 

circunstâncias: em que haja uma violação do Direito comunitário, 

sustentando que a responsabilidade pertence ao Estado-Membro. 

A Sentença Brasserie adquiriu grande relevância na medida 

em que estabeleceu e perfilou os requisitos necessários para que possa 

o sujeito requerer a responsabilidade, especificando os critérios a 

serem observados pelos órgãos jurisprudenciais nacionais: sempre que 

um Estado-Membro no exercício da função legislativa violar as 

disposições diretamente aplicáveis. O primeiro dos critérios depende 

do grau de clareza e precisão da norma violada, na existência de 

elementos que demonstrem o caráter intencional ou involuntário da 

infração cometida, as circunstâncias que contribuíram para a omissão 

ou manutenção de uma prática nacional que seja contrária ao Direito 

comunitário, ademais da mensuração do prejuízo causado. 

COBREROS MENDAZONA adverte que os requisitos propostos pela 

jurisprudência do TJUE não respondem a outra finalidade senão a de 

conferir uma margem de tolerância à ilegalidade por parte dos Estados 

membros ou das instituições, restringindo ou limitando as hipóteses 

indenizatórias648.  

 
648 V. COBREROS MENDAZONA, Edorta, « La pertenencia a la Unión Europea y 

su repercusión en la responsabilidad patrimonial ». Revista de Administración 
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A teor do que estabelece o artigo 260 do TFUE, a declaração 

da responsabilidade estatal não depende, em nenhuma hipótese, de 

previa Sentença do Tribunal de Justiça declarando o não 

cumprimento, todavia caso haja algum pronunciamento prévio 

declarando o incumprimento por parte do Estado, claro está que será 

muito mais simples o reconhecimento da responsabilidade. Nem se 

trata, na verdade, de um requisito imprescindível, porque se assim 

fosse, se estaria limitando a possibilidade de reparação do dano 

provocado aos particulares.  

Uma vez declarada a incompatibilidade do Tratado com as 

disposições legislativas de quaisquer uns dos Estados membros, 

certamente isso implicará para o legislador nacional a obrigação de 

alterar as respectivas disposições, de modo a torná-las conformes às 

exigências do ordenamento Comunitário. Num contexto de 

pluralidade de agentes jurídicos é preciso manter a coerência entre o 

regime de responsabilidade extracontratual da Comunidade com o 

regime de responsabilidade nacional, conferindo a plena eficácia às 

normas comunitárias649 e na hipótese de conflito competirá aos 

 
Pública, Madrid, 2016, p. 319. Isso significa que as Instituições comunitárias e 

os Estados incorrerão em responsabilidade sempre que atuarem de forma 

temerária e grave, extrapolando os limites e as faculdades que lhes forem 

atribuídas por lei.  
649  E desde a concepção de pluralismo político é que POIARES MADURO chama a 

atenção quanto à necessidade de se conceber formas para lidar com os potenciais 

conflitos entre os ordenamentos jurídicos, promovendo de forma simultânea a 

comunicação entre eles. No âmbito da política nacional de cada um dos Estados 

membros a correção dos limites constitucionais encontra legitimidade no próprio 

processo de integração europeia, justificando assim a intervenção dos tribunais, 

que passam a formular suas decisões e solucionar os conflitos de interesse à luz 

de um ordenamento jurídico mais amplo, resultante de um diálogo entre o 

ordenamento jurídico da União e os ordenamentos jurídicos nacionais. V. 
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tribunais acomodar a situação posta na conformidade do que dispõe a 

Constituição com o interesse afetado e a violação do Direito 

comunitário.  

Em alusão à manutenção ou não modificação de um preceito 

legal – do qual resulta a ação de incumprimento judicial, vale recordar 

que o Estado membro se apresenta perante o ordenamento da União 

como uma unidade, pouco importando se a violação tenha provocado 

um prejuízo que possa ser atribuído a qualquer um dos Poderes: 

legislativo, executivo ou ao judicial.  

No ordenamento jurídico da União Europeia todas as 

instâncias dos Estados membros estão obrigadas a dar cumprimento as 

suas funções e a respeitar as normas de Direito da União voltadas para 

a proteção dos direitos de particulares. Assim que nas hipóteses de 

incumprimento, cabe ao legislador nacional modificar uma lei estatal 

no sentido evitar ou corrigir um erro desde o ponto de vista do Direito 

da União650.  

 
POIARES MADURO, Miguel. « A Constituição plural: Constitucionalismo e 

União Europeia ». Principia Editora, Lisboa, 2006, p. 37.  
650  A partir de 2003 a Comissão modificou a sua posição que até então era contrária 

a demandar os Estados membros por atuações dos órgãos jurisdicionais 

contrarias ao Direito Comunitário. Nesse sentido o Tribunal de Justiça, com 

fundamento nos artigos 258 a 260 do TFUE reforçou o seguinte entendimento: 

“sempre que um órgão jurisdicional nacional cometer uma infração ao Direito da 

União caberá a interposição de recurso perante o Tribunal de Justiça para que 

esse declare o incumprimento por parte do Estado membro interessado”. 
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V.2.2. Os mecanismos para a reparação dos danos e prejuízos 

causados pela aplicação de normas declaradas contrárias a 

Constituição e ao Direito da União Europeia 

A responsabilidade do Estado-legislador pode ter duas origens,  

a primeira caracterizada pela ausência de legitimidade dos atos 

jurídicos ou mesmo porque o seu espírito encerra um conjunto de 

contradições com os preceitos contidos numa Lei Maior, ou seja, a 

norma jurídica é inconstitucional. No Direito europeu a outra hipótese, 

decorre, basicamente, da existência de uma norma que seja contraria 

ao direito da União sendo essas as circunstâncias que irão permitir ao 

particular exercitar o seu direito de ação visando  a obtenção de 

sentença de natureza indenizatória em face de prejuízos suportados 

pela entrada em vigor de normas que tenham afetado os seus direitos, 

sempre que reúna os requisitos necessários a obtenção de uma 

indenização.   

Se bem a responsabilidade civil do Estado-Legislador pela 

vulneração do Direito da União Europeia não constitui o mecanismo 

final que irá permitir o alcance da tutela judicial efetiva, tendo o 

Tribunal de Justiça da União Europeia - TJUE, no seu labor 

interpretativo e no pleno exercício de suas funções estabelecido um 

conjunto de critérios visando possibilitar a aplicabilidade do Direito 

supranacional no âmbito do ordenamento jurídico dos Estados 

membros. Dentre os princípios essenciais e inerentes aos próprios 

Tratados, GARCIA PRATS elenca, num primeiro plano, o princípio 

da primazia das normas de Direito da União Europeia frente a ordem 

jurídica interna dos Estados membros. 
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Se bem o princípio da primazia das normas de Direito da 

União Europeia frente ao ordenamento interno de cada um dos 

Estados membros não figure, necessariamente, como norma de status 

superior, o que se busca através desse princípio é fortalecer os 

objetivos comuns dos Estados membros, tornando inaplicáveis 

disposições nacionais que resultem incompatíveis com as normas 

supranacionais dotadas de eficácia direta. O efeito direto das normas 

da União frente a ordem jurídica dos Estados-membros permite a 

integração das normas de caráter supranacional no âmbito da ordem 

jurídica nacional. Igualmente, a invocação direta mediante o processo 

de incorporação de normas incondicionais aplicadas, especialmente 

por parte dos órgãos jurisdicionais e independentemente de 

procedimento constitucional previsto para a incorporação das normas 

supranacionais e qualquer medida necessária para alcançar os fins 

previstos pelos Tratados.  

Ademais do princípio da interpretação uniforme do direito 

supranacional, cabe ao Tribunal de Justiça da União Europeia o papel 

máximo na interpretação e cumprimento do Direito originário e 

derivado, criando através de suas decisões pautas de execução do 

Direito da União no âmbito dos ordenamentos jurídicos nacionais,  

permitindo o respeito a primazia e a efetividade desse direito. E dentre 

tais princípios, figura igualmente o princípio da responsabilidade civil 

dos Estados membros pela vulneração do Direito da União,  

solidificado como um princípio que busca não só a efetiva aplicação 

do direito supranacional senão a tutela judicial dos direitos 

fundamentais dos particulares permitindo-lhes o livre acesso aos 

órgãos jurisdicionais visando obter à reparação de prejuízos causados 

pelo Estado legislador.  
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E, precisamente, os princípios da primazia e o da efetividade 

servem como fundamento ao princípio da responsabilidade civil que 

nasce da relação entre Estado e particulares gerando a obrigação 

daquele restabelecer a situação jurídica, restituindo ou indenizando os 

danos e prejuízos causados a terceiros. Nesse aspecto, tanto a doutrina 

quanto a jurisprudência têm dispensado maior atenção ao conceito de 

negligência, posto que ela se configura como um elemento básico para 

a exigência da responsabilidade. Em função disso, tem-se que as 

instancias nacionais assumem o dever de responder sempre que o dano 

seja decorrente de ato que vulnere as normas do Direito da União 

Europeia ou quando a lesão derive da aplicação de uma norma 

declarada inconstitucional.   

Vale ressaltar que o direito à reparação do dano – e que foi 

motivado pela infração da norma supranacional - não conta com o 

reconhecimento expresso por parte dos Tratados. Não obstante, o 

Tribunal de Justiça da UE, invocando princípios gerais do Direito 

europeu e visando a salvaguarda de direitos subjetivos derivados,  

entendeu  que os particulares afetados têm o direito de exigir à 

reparação, independentemente de que o prejuízo seja imputável ao 

Poder legislativo, ao Poder judicial ou  mesmo ao Executivo651, 

porque todos têm o dever de atuar salvaguardando os objetivos e os 

fins estabelecidos nas normas de Direito originário é derivado. 

 
651  E nem mesmo é possível se conceber, na atualidade, a existência de um Estado 

de direito que não seja capaz de garantir no seu ordenamento jurídico o princípio 

da responsabilidade civil do Estado contemplando as atividades do Estado 

administrador, Estado juiz e legislador. O contrário seria admitir a perpetuação 

da arbitrariedade do Poder público. Na grande maioria dos países do mundo 

estamos assistindo com maior frequência os cidadãos questionarem  a presunção 

de legitimidade dos atos estatais pelo simples fato de serem provenientes do 

poder público, demandam das instituições o direito à reparação do dano.  
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Mas como conceber pela via ordinária possa o legislador, em 

face da supremacia da Constituição, destruir ou alterar a sua 

substância, posto que a sua atuação submete-se a limitações cuja 

transgressão pode vir a ser sancionada em razão de contrariedade  das 

normas por ele produzidas com os preceitos constitucionais vigentes?.   

Sendo a Constituição a norma suprema do ordenamento jurídico é fato 

que a hierarquia entre as normas é pressuposto necessário para a 

consolidação desse caráter supremo652. Para GARCÍA DE 

ENTERRÍA é impossível interferir na eficácia de leis adicionando ao 

seu conteúdo decisões que elas excluíram de forma expressa ou 

implicitamente ou nem sequer consideraram como possível. O 

máximo que se pode fazer é eliminá-la do ordenamento jurídico 

quando contrária à Constituição653. Mas se existe uma norma que 

consagra o princípio geral da responsabilidade do Estado, de forma 

genérica também haverá de restar consagrada a obrigação do Estado 

de ressarcir o dano por ato comissivo ou omissivo de autoridade 

pública.  

Desde a perspectiva do princípio da responsabilidade civil, o 

Estado legislador não dispõe de ferramentas que possam apagar as 

consequências ilícitas de violações ao direito. No sistema de garantias 

da tutela judicial a União Europeia que bem é considerado uma peça 

clave no sistema de garantias da tutela judicial efetiva dos direitos 

concedidos aos particulares. A garantia judicial que emana desse 

 
652  Cf. RUBIO LLORENTE, Francisco. « La forma del Poder. Estudios sobre la 

Constitución ». 2ª edición, Centro de Estudios Constitucionales,  Madrid, 1997, 

p. 574.  
653  Cf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. « La responsabilidad patrimonial del 

Estado legislador en el derecho español, ». Madrid, Thomson -Civitas, 2005, p. 

122-124.  
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princípio se baseia na reparação do prejuízo provocado por aqueles 

que puderem os direitos concedidos pelo ordenamento jurídico super 

nacional assim que enquanto a comissão europeia da zela pelo respeito 

as normas supranacionais, aos tribunais europeus compete o labor de 

interpretar e garantir a aplicação desse direito. 

Não obstante as decisões do Tribunal de Justiça da União 

Europeia não gere nenhum tipo de execução forçada, ainda quando se 

declare o não cumprimento por parte do Estado membro porque ainda 

que nessa instancia nasça o direito a reparação , o que se pode aspirar, 

no máximo, é o  cumprimento da sentença é imposição de uma multa 

.Essa multa ainda que generosa não é garantia esse mesmo da 

reparação do prejuízo causado ao particular porque o seu objetivo é 

determinar que estado infrator adote as medidas necessárias para 

adequar seu ordenamento aos objetivos traçados pela União Europeia 

Também não se pode negar que o fundamento subjacente que 

encontramos na necessidade de garantir a efetividade e proteção das 

normas do ordenamento jurídico europeu tem influenciado de maneira 

a criação ou transformação dos mecanismos internos necessárias.  

Nesse sentido é importante destacar que a responsabilidade dos 

Estados membros frente as instituições europeias é uma 

responsabilidade objetiva, associada a um processo judicial especial -

  que é o recurso de incumprimento e que não se assemelha a um 

processo civil, Se não que busca exercer uma pressão Econômica 

através da imposição de uma multa coercitiva o pagamento de uma 

soma em favor do particular para reparar o prejuízo da ação ou 

omissão do Estado membro em relação ao direito que lhe foi 

concedido a nível super nacional e que pode encontrar o seu 
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fundamento através desse processo judicial declaratório o mesmo 

através de uma questão prejudicial, Devendo um outro caso se 

materializar através da articulação de mecanismos fundamentais que 

os estados-membros deverão dispor para a reparação deste prejuízo  

Esse princípio estabelece a obrigação dos Estados Unidos de 

indenizar os particulares pelos prejuízos causados pela vulneração do 

direito super nacional sendo uma criação eminentemente 

jurisprudencial já que o Tribunal de Justiça Sem um delineamento 

direto dos tratados decidiu implementado convertendo em um 

princípio e Pilar fundamental na efetividade do direito da União 

Europeia e dos ordenamentos jurídicos do Estados membros, ou seja 

ou seja o Tribunal converteu no princípio fundamental é necessário 

esclarecer que nem o direito originário e nem o derivado estabelece 

quaisquer elementos para concretizar o efetivo exercício do direito de 

reparação que nasce em favor do particular com uma declaração de 

incumprimento ou vulneração do direito da União Europeia. 

O princípio da proteção da responsabilidade patrimonial do 

Estado na elaboração do direito da União e aí estabelecido como uma 

técnica necessária para se obter para se acender a tutela judicial efetiva 

já que carece de normas procedimentais e processuais se não busca se 

projetar a sua missão no âmbito do processo e procedimento que 

existe em cada um dos estados-membros o que dificulta o exercício 

dos objetivos jurídicos pretendidos Tanto que o mesmo Tribunal de 

Justiça recorda que em face da inexistência de uma Norma 

supranacional sobre esta matéria O que orientar a são as normas 

nacionais e precisa mente aí onde reside os problemas por que em face 

da ausência de regulação própria por parte do direito europeu ,  Muitas 
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vezes as normas de direito interno dos Estados membros permitem 

cessar os efeitos temporais, ocorrendo a prescrição nas decisões, já 

que  cada uma deles as normas são bem diferentes nos Estados 

membros. 

Muito embora o Tribunal de Justiça da União Europeia tenha 

reconhecido   o princípio da Autonomia procedimental e processual 

Em matéria de reparação de danos por responsabilidade do Estado por 

incumprimento do direito supranacional as condições de uns não 

podem ser menos favoráveis que as reclamações semelhantes de 

natureza interna e também não podem se articular de modo a tornar 

praticamente impossível ou difícil o direito  de obter uma indenização, 

quer dizer autonomia procedimental que nasce do respeito ao 

princípio da efetividade equivalência pelo que se exige maior cautela 

na transladação dos efeitos e na configuração dos conceitos próprios 

no ordenamento da União Europeia. 

O Tribunal de Justiça explica que corresponde a ordem na 

mente jurídica entendo de cada estado-membro designar os órgãos 

jurisdicionais competentes irregular as modalidades processuais dos 

recursos judiciais destinadas a garantir a plena proteção dos direitos 

que correspondem ao cidadão em virtude do direito comunitário  

Uma vez detectada a incompatibilidade do princípio tributário 

com o direito da União Europeia deverão fazer uso dos instrumentos 

com que conta o ordenamento jurídico interno para restaurar o 

desequilíbrio gerado sem que este possa ser menos favorável ou torne 

possível a restituição ou reparação do prejuízo causado determinar a 

consequências da existência de um princípio tributário e compatível 

com direito a União Europeia  
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As relações entre ordenamento jurídico tributário e o direito 

supranacional apresenta também elementos especiais e nesse sentido 

recordemos que o direito originário europeu concedeu uma série de 

faculdade as suas instituições relacionadas com o fortalecimento do 

mercado único dentro dessas faculdades encontramos a 

implementação de medidas a nível de tributação indireta. A União 

desenvolveu uma serie de preceitos, a maioria deles com conteúdo das 

normas de direito derivado conhecido como diretivas, as quais 

carecem de efeito direto e imediato e que precisam no primeiro 

momento de uma norma nacional para sua plena integração dentro dos 

ordenamentos jurídicos internos. 

Recorde-se que o principal fundamento da obrigação dos 

Estados-membros de restituir o reparar os obrigados tributários com 

base no princípio da cooperação leal é conhecido na atualidade pelo 

artigo 4.3 e estabelece a obrigação por parte dos Estados-membros de 

tomar todas as medidas gerais e adequadas para assegurar a execução 

das obrigações derivadas do direito supranacional. 
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CONCLUSÕES 

Considerando os objetivos e as hipóteses que nortearam a 

pesquisa desenvolvida nesse estudo, bem como os achados em 

referencial bibliográfico apresentados e discutidos no decorrer desta 

pesquisa passamos a considerar alguns aspectos que perpassam a 

questão meramente tributaria. Tais achados nos dão a dimensão de 

quão longe está o Brasil de superar os desafios para atingir os 

objetivos a que se propôs no âmbito do MERCOSUL. A continuação 

enumeramos os mais importantes:  

Primeira. As mutações na ordem político-econômica mundial 

através do fenômeno da globalização permitiram alterações na 

estrutura dos fluxos econômicos internacionais e investidos na ideia 

de expandir seus mercados os Estados se uniram na forma de blocos 

econômicos. O processo de integração tem repercussão direta na 

competitividade e portanto na estratégia organizacional das empresas, 

atuando em favor do mercado. A eliminação das barreiras 

alfandegárias e o fim de medidas restritivas se inserem na estratégia 

que visa impulsionar as relações comerciais reforçada pela garantia de 

liberdade na circulação de mercadorias e fatores produtivos.  

Segunda. Desde a formação da Comunidade Econômica 

Europeia já eram perceptíveis as diferenças na estrutura tributária dos 

Estados tornando-se imperativo proceder a aproximação desses 

sistemas para permitir o fim das fronteiras físicas. A harmonização 

tributária passou então a ser vista não necessariamente no sentido de 



MARIA SILVIA PERES DA SILVA 

576 

unificação das normas jurídicas mas como instrumento útil para 

compatibilizar as diferenças, atuando em favor da garantia dos direitos 

fundamentais, dentre eles o de  não-ser discriminado. Em face de 

distintas realidades jurídicas surgiram iniciativas de harmonização 

fiscal para eliminar distorções e assegurar que o fator tributário não 

afetasse o jogo da livre concorrência.  

Terceira. Desde o início de sua formação a União Europeia 

contou com uma estrutura de poder que mais se assemelhava a uma 

estrutura de Estado, com competências para a política exterior e com 

capacidade para produzir normas cujas disposições são diretamente 

aplicáveis aos Estados-Membros. O direito comunitário encontra-se 

permeado de princípios de direitos humanos e preceitos do direito 

internacional público, caracterizados pelo jus cogens que servem de 

orientação para a sua aplicação. O direito da UE foi fortalecido graças 

à atuação do Tribunal de Justiça da UE, que por meio de sua 

jurisprudência consagrou essas características apoiado através de 

outros princípios como o da primazia e do efeito direto das normas 

comunitárias sobre o direito interno dos Estados-Membros.  

Quarta. A União Europeia é considerada o projeto mais 

ousado de integração regional que segue preceitos de uma agenda 

global de governança na coordenação de suas políticas econômicas e 

sociais. A agenda fiscal ao mesmo tempo que segue princípios do 

federalismo assentado nas regras do cooperativismo, sob a ótica 

tributária preserva princípios nitidamente econômicos. Para facilitar a 

condução da integração foram criadas instituições supranacionais e os 

países europeus interessados em aderir a esta experiencia cederam 

parcela de sua soberania às instituições para atuar nos assuntos de 
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interesse comum da União, todavia, mantiveram reserva em matéria 

fiscal por se tratar de um tema sensível que afeta os seus orçamentos.  

Quinta. Os Tratados da União contemplaram mecanismos de 

transferências financeiras dos Estados-Membros para as instituições 

comunitárias e destas para os Estados-Membros, o que lhe confere as 

características de uma federação. A agenda de financiamento da União 

Europeia tem sido marcada pelo esforço de criar um sistema de 

recursos próprios reservando um percentual do IVA que é cobrado de 

cada país para compor as suas receitas e permitindo o seu equilíbrio 

orçamentário. Partindo de critérios que definem metas para a boa 

governança e com respeito aos princípios democráticos, a sociedade 

tem exigido das instituições europeias maior transparência no uso 

desses recursos, pois sendo fruto de suas contribuições, devem estar 

sujeitos ao escrutínio de todo cidadão. 

Sexta. A instituição de um mercado integrado pressupõe o 

estabelecimento de condições para o exercício das liberdades dos 

fatores produtivos e a livre concorrência entre os países na medida em 

que ao se eliminarem as barreiras tarifárias e não tarifárias ao 

comércio exterior outros obstáculos de natureza tributária ganham 

importância nesse processo, afetando as regras do jogo. O avanço da 

integração depende da adoção de medidas de harmonização e na 

União Europeia o uso das diretivas marcou a condução desse processo 

como instrumento relevante na harmonização do Imposto sobre Valor 

Agregado – IVA. Evidenciamos que toda reforma traz consequências 

na vida das pessoas e exige flexibilidade nesse processo de interação. 

Em face de perdas arrecadatórias, nem todos os Estados-Membros 

conseguiram cumprir os prazos fixados pelas diretivas e por isso as 
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medidas foram sendo prorrogadas em sucessivas ocasiões e a Sexta 

Diretiva constituiu um passo decisivo ao estabelecer um sistema 

uniforme, permitindo maior proximidade entre os sistemas fiscais dos 

Estados -Membros.  

Sétima. O IVA é o imposto geral sobre o consumo adotado 

pelos Estados-Membros da União Europeia e à exceção de Brasil, é 

adotado nos países signatários do MERCOSUL; tem base tributável 

alargada (incide sobre bens e serviços); é plurifásico e do ponto de 

vista estritamente técnico é o consumidor final – o contribuinte de fato 

- quem efetivamente suporta o ônus desse tributo e não o contribuinte 

de direito, seja ele industrial ou comerciante. Isso é possível porque 

nele se adota um a sistemática que permite a cobrança fracionada e 

que deve ocorrer em qualquer fase da cadeia quando o sujeito passivo 

fazendo uso da técnica dedutiva livra-se do pagamento, transferindo 

para outras etapas até alcançar o consumidor final (nesse caso guarda 

similaridade com o ICMS) ; o direito de crédito do contribuinte não 

está vinculado ao produto ou mercadoria ou ao serviço pois guarda 

relação com todos os encargos financeiros do imposto pela aquisição 

de bens ou serviços.  

Oitava. O ICMS é o maior dos impostos sobre consumo que 

existe no Brasil, na competência dos Estados subnacionais, porém de 

base mas restrita, não tendo alcance sobre todos os serviços. É 

também um imposto do tipo multifásico e, pelo menos teoricamente, 

tem natureza não-cumulativa, devendo incidir em cada uma das etapas 

de produção e comercialização como forma de assegurar a sua 

neutralidade, permite a compensação através do sistema de “débitos 

menos créditos”. Quer dizer, do imposto pago numa etapa precedente, 
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esse gera créditos, permitindo ao sujeito passivo deduzir os débitos 

correspondentes às saídas por conta da venda de bens. No entanto vale 

ressaltar que essa regra nem sempre é válida para todas as operações, 

porque haverá situações em que o imposto terminará por onerar os 

insumos tributando bens que serão consumidos no processo produtivo, 

de comercialização ou prestação de serviços. O ICMS acumula uma 

diferença substancial com o regime monofásico do IVA, pois 

enquanto essa modalidade constitui uma exceção, no ICMS funciona 

como regra a cobrança antecipada do imposto pela grande maioria dos 

Estados. 

Nona. As propostas contidas no Livro Branco recomendaram a 

aplicação do princípio de imposição com base na origem, no entanto 

isso não foi possível se concretizar em face do que ainda se 

encontravam pendentes um conjunto de medidas para complementar a 

harmonização, sendo necessária a existência de uma única alíquota de 

IVA e a extinção das isenções. No entanto estas propostas não foram 

bem acolhidas por alguns dos Estados-Membros e dada as perdas 

arrecadatórias que poderiam derivar essas novas medidas para alguns 

países não houve acordo. A Comissão não dispôs de alternativa senão 

considerar a situação concreta de cada um dos Estados-Membros e 

atentando para a questão orçamentária, estabeleceu três faixas de 

imposição, deixando margem de liberdade para que os Estados 

fixassem suas alíquotas dentro dos limites por ela previstos.  

Décima. Com base no contexto acima descrito a Comissão 

optou por permitir um sistema transitório no Imposto sobre Valor 

Agregado – IVA, que no entanto se converteu em estado permanente 

apesar das tentativas frustradas da Comissão na reelaboração das 
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propostas descritas anteriormente. A base do sistema transitório está 

constituída por um expediente que prevê a técnica da isenção para as 

entregas intracomunitárias no Estado-Membro de origem da 

mercadoria. Em face do que esse sistema possibilitou um considerável 

volume de fraudes foram estabelecidos um conjunto de medidas 

visando minimizar os riscos decorrentes desse tipo de entrega, 

condicionando à comprovação de existência do comprador no Estado-

Membro de destino e a efetiva saída da mercadoria do território 

nacional. Apesar dos mecanismos de cooperação entre os Estados-

Membros assentados no conjunto de medidas apoiadas no 

cumprimento de formalidades, sistema automático de informações, a 

comprovação do transporte e entrega das mercadorias, ainda assim 

persistem fraudes.  

Décima Primeira. Até os dias de hoje a União Europeia 

enfrenta dificuldades no seu sistema de IVA envolvendo as operações 

intracomunitárias. A multiplicidade de disposições aplicadas pelos 

Estados-Membros em matéria desse imposto coloca em dúvida a 

própria simplicidade do sistema. O principal problema reside nas 

dificuldades de comprovação no que se refere à efetiva saída dos bens 

do país de origem limitada as provas de existência do vendedor 

inscrito no país de destino e nas formalidades prestadas pelo 

transportador. Necessário se faz a maior convergência dos sistemas 

tributários dos Estados europeus – já que a origem do problema reside 

nas diferenças de alíquotas aplicadas no IVA pelos Estados-Membros. 

O regime transitório continua sendo um motivo de preocupação por 

parte das autoridades em razão da perda de receitas e sobretudo 

considerando a supressão dos controles fronteiriços entre os Estados- 

Membros. 
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Décima Segunda. O incentivo fiscal se revela como um 

instrumento potencialmente útil para atender objetivos de diversa 

índole nas políticas públicas, no entanto desde a perspectiva de ordem 

econômica, assentada na regra da neutralidade, ele deve interferir o 

menos possível no jogo do livre mercado. No marco da União 

Europeia a concorrência fiscal desleal sempre foi motivo de 

preocupação por parte das autoridades pelos efeitos negativos que essa 

política tem sobre as receitas fiscais disponíveis dos Estados-Membros 

e com consequências na distribuição dos recursos dentro da União. A 

luta contra a concorrência fiscal perniciosa tem motivado intensos e 

acalorados debates nos foros envolvendo os representantes dos 

Estados-Membros que mediante compromisso, adotaram um código 

de conduta sobre fiscalização para combatê-la no seio da União.  

Décima Terceira. A boa fé e a confiança do contribuinte 

encontram-se consolidadas nos princípios que regem o direito 

comunitário europeu, que assegura aos particulares os direitos 

fundamentais sempre que prejudicados pelo efeito de norma 

consistente nas ajudas estatais e que vulnerem preceitos da ordem 

jurídica comunitária. O Tribunal de Justiça da União Europeia aplica 

um critério que admite àqueles prejudicados o direito de recorrer 

contra o Estado-Membro visando dele obter uma reparação pelos 

danos e prejuízos que lhe foram causados. E até mesmo ante a falta de 

mecanismos internos aos juízes e tribunais nacionais compete a tarefa 

de arbitragem, buscando a solução necessária para que seja assegurado 

ao cidadão o direito à pretensão ressarcitória, independentemente de 

haver ou não previsão normativa no ordenamento jurídico do Estado 

Membro. 
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Décima Quarta. No início da década de 90 surge na América 

Latina iniciativas de integração influenciada, possivelmente, pelos 

acontecimentos envolvendo o mercado único europeu. Assim, em 26 

de março de 1991 foi criado o Mercosul, trazendo enormes benefícios 

econômicos, com saldos positivos nas exportações, no entanto 

passados trinta anos de sua formação esse bloco não avançou. A 

iniciativa de inserção internacional depende de muitos fatores, dentre 

eles o aumento da competitividade e de uma maior internalização dos 

compromissos assumidos. Um estudo tem revelado que o Brasil 

embora se situe entre as dez maiores economias mundiais, ocupa a 25ª 

posição no ranking de países exportadores, com participação 

decrescente no comércio internacional no que se refere a produtos 

industrializados. Em parte, isso tem a ver com um fator chave, 

associado ao sistema tributário que não permite a total desoneração 

dos impostos incidentes sobre os produtos ao longo da cadeia.  

Décima Quinta. O Tratado de Assunção consciente da 

necessidade de se adaptar a essa estrutura regional, no intento de 

alcançar o mercado comum previu o cumprimento gradual de etapas 

que paulatinamente permitiriam alcançar o Mercado Comum e 

sucessivamente a livre circulação de bens, serviços e de fatores 

produtivos entre os Estados-Partes. Nessa ideia assumiram o acordo 

prevendo, dentre outros objetivos, a coordenação de posições em foros 

econômicos, comerciais regionais e internacionais; a coordenação de 

políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-Partes com o 

objetivo de assegurar as condições concorrenciais, entre eles o 

compromisso de harmonizar a legislação pertinente 
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Décima Sexta. O MERCOSUL optou por uma estrutura 

intergovernamental no qual as decisões são tomadas com base no 

consenso. Apesar do que as decisões tomadas pelo Conselho sejam 

obrigatórias aos Estados-Partes, no entanto não gozam do princípio da 

aplicabilidade imediata, tendo necessariamente que se submeter ao 

procedimento estatal de cada um dos países signatários para que sejam 

internalizadas. Essa é uma das grandes diferenças entre o direito da 

integração verificado no MERCOSUL e o direito comunitário da 

União Europeia e essa fragilidade traz consequências decisivas com 

impactos no desenvolvimento das políticas internas, repercutindo no 

avanço da integração. A eficácia do direito internacional depende, em 

ampla medida, de que os ordenamentos jurídicos estatais se 

conformem às normas internacionais, apliquem-nas e lhes deem efeito 

já que são os Estados os criadores e os principais destinatários desse 

direito.  

Décima Sétima. Desde a perspectiva do Brasil, um dos pontos 

mais controvertidos na integração do MERCOSUL diz respeito a 

posição hierárquica dos tratados internacionais em face da 

Constituição brasileira. Em que pese a CF/1988 ter consagrado que a 

República Federativa do Brasil se rege nas suas relações 

internacionais pelo princípio da igualdade entre os Estados, não tratou 

de dar supremacia aos acordos internacionais. Por sua vez o artigo 4º, 

I, da CF/1988 dispõe que nas relações internacionais o Brasil segue o 

princípio da independência nacional circunstância que torna 

controverso os reais propósitos de Brasil no MERCOSUL em face da 

possibilidade de conflito de normas no curso da integração, suscitando 

indagações em torno da segurança jurídica na consolidação da 

integração.  
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Décima Oitava. A estrutura tributária dos impostos sobre 

consumo nos países que integram o Mercosul é relativamente 

homogênea, não obstante existem diferenças que podem impactar nas 

trocas comerciais dentro do bloco e que devem ser objeto de 

harmonização. Argentina, Paraguai e Uruguai já empreenderam 

reformas nos seus sistemas impositivos e adotaram o IVA, muito 

embora há que se considerar que alguns aspectos desse imposto 

precisam ser objeto de reformas, notadamente no que se refere aos 

tipos impositivos, que necessitam de uma harmonização progressiva 

até alcançar uma possível unificação e o tema das isenções que se 

diferem substancialmente. O Brasil é o Estado-Parte que enfrenta 

maiores dificuldades e necessita empreender reformas contribuindo 

para a simplificação, racionalização e harmonia do seu sistema 

tributário visando assegurar a neutralidade para favorecer a 

competitividade dos seus produtos no mercado internacional. No 

entanto, como tem sido escassos os avanços na harmonização desses 

impostos no âmbito do MERCOSUL, sugere-se a delineação de pautas 

a partir das quais expertos tributários identifiquem as mais graves 

distorções que afetam o comércio de bens e serviços dentro do bloco.  

Décima Nona. Nos fluxos do comercio internacional a 

neutralidade tributaria figura como um dos fatores de competitividade 

para a empresa e garantia de sustentabilidade econômica para o país. 

No Brasil a aprovação da Lei Complementar nº 87/96, a Lei Kandir, 

que determinou a exoneração do ICMS nas exportações internacionais 

de produtos primários e semielaborados representou o primeiro dos 

esforços do governo brasileiro para harmonizar parcialmente o seu 

sistema tributário com o dos demais países do MERCOSUL. Mas não 

foi só isso, corrigiu igualmente uma das principais distorções do 
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sistema tributário e aderiu as normas internacionais de tributação que 

orientam a aplicação do regime de destino às exportações.  

Vigésima. A reforma tributária no Brasil é um dos temas que 

integra a pauta dos governos há mais de duas décadas. O que mais se 

discute é a complexidade do sistema tributário, que gera custos tanto 

para o contribuinte e para a máquina arrecadadora. A estrutura 

federativa dispõe de 27 unidades federadas, um Distrito federal e 

conta com aproximadamente 5.570 municípios, cada um deles 

dispondo sobre os seus regulamentos e suas alíquotas, que variam em 

função da mercadoria e do local em que ocorre a operação e ademais, 

existem os regimes especiais de tributação que variam de Estado para 

Estado. Se já é extremamente complexo levar adiante uma 

harmonização no país, imagina no contexto de um bloco econômico. 

Os objetivos da proposta de reforma tributária consistem em 

simplificar o sistema para facilitar a gestão dos impostos; estabelecer 

regras claras, transparentes, que permitam ao cidadão saber quanto 

paga de tributos. Outras pretensões se voltam para assegurar a 

neutralidade, corrigindo as distorções na estrutura tributária; reduzir as 

desigualdades regionais; favorecer a harmonização tributaria 

internacional. As propostas de reforma - as PECs de nº 45/2019 e a 

110/2019, também apresentam mecanismos para uma regra de 

transição para evitar perdas e/ou maiores impactos nas receitas dos 

entes federados. No entanto as propostas são alheias a outros 

problemas que envolvem a capacidade contributiva, pois não oferecem 

indicativos de como seria possível contribuir para um sistema 

tributário menos regressivo e veja que hoje a alíquota geral do ICMS, 

fixada entre 17 a 18%, com as propostas corresponderá a 26,9%, a 

mais alta do mundo.  
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Vigésima. Primeira. As PECs de nº 45/2019 e a 110/2019 

instituem o Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, que é o. resultado 

da junção dos impostos de competência da União federal (Impostos 

sobre Produtos Industrializados – IPI, PIS e Cofins); os impostos de 

competência dos Estados e do Distrito federal (o Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS); e 

o Imposto sobre Serviços – ISS, pertencente aos Municípios. A 

unificação desses tributos é um dos pontos mais relevantes das 

propostas e permite corrigir uma das mais graves distorções que 

existem no sistema tributário. Amplia os fatos geradores que serão 

bem maiores que no ICMS; permite que o contribuinte aplique o 

mesmo critério utilizado no IVA na sistemática de débitos e créditos.   

Vigésima. Segunda. As duas propostas tem a pretensão de 

manter a legislação uniforme em todo o território nacional, por meio 

de uma lei complementar. Os Entes federados passam a exercer suas 

competências exclusivamente no que se refere à administração de suas 

alíquotas, ficando vedada a concessão autônoma de isenções e 

quaisquer outros benefícios tributários. A proposta representa 

avanços, no entanto preocupa a margem de liberdade que os Entes 

federados terão na fixação de suas alíquotas. Fazendo um contraponto, 

vale recordar os esforços de harmonização tributaria no espaço 

europeu, que ainda hoje convivem com lacunas remanescentes da 

flexibilidade que tem os Estados para fixarem suas alíquotas. Apesar 

do que o IVA seja o imposto adotado por todos os Estados-Membros, 

cada um deles tem liberdade para fixar suas taxas impositivas 

observando um limite estabelecido, que variam de Estado para Estado, 

alguns com alíquota única, outros com taxas que variam em função do 
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produto. Particularmente, chama atenção no Brasil os expedientes 

utilizados na figura da redução da base de cálculo e os tais regimes 

especiais, parecendo conveniente que a norma vedasse tal 

possibilidade. A proposta também chama atenção porque não fixa um 

teto máximo para alíquotas. É quase como um passe para os 

governantes aplicarem no futuro as alíquotas que quiserem a exemplo 

do que já fazem hoje. O Brasil é um dos país com uma das maiores 

concentrações de renda do mundo e através da reforma abre as postas 

para permitir que seu sistema se torne cada vez mais regressivo, a 

exemplo do que se abordou no capitulo três desse trabalho, sobre a 

taxação da energia elétrica, um bem considerando essencial, com 

alíquota de 25% no ICMS mas que ascende a taxa de 33,33% 

considerando que o imposto integra a sua própria base, 

correspondendo a mesma alíquota aplicada para bens suntuosos, 

aeronaves, gasolina, álcool e óleo diesel.  

Vigésima. Terceira. Atualmente, cada um dos Entes 

federados exerce de forma autônoma a gestão dos seus impostos, edita 

suas leis e regulamentos. A pretensão da PEC nº 45/19 é inaugurar um 

sistema que contemple um IBS com bases compartilhadas – e 

administrada individualmente no âmbito federal, estadual e municipal. 

Alguns entendem que essa proposta fere o pacto federativo porque 

reduz a autonomia dos Entes federados, retirando deles a possibilidade 

de gerir seus orçamentos. Apesar do que a PEC restringe, mas não 

elimina a autonomia dos Estados e Municípios, tanto que continuarão 

com a mesma liberdade para administrar de forma individualizada as 

suas alíquotas dentro dos parâmetros estabelecidos e continuarão com 

competência para legislar sobre outros impostos. Observa-se que a 

PEC nº 110/2019, ao mesmo tempo em que delega competência aos 
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governos estaduais, suprime a autonomia dos Municípios, tornando-os 

dependentes das transferências constitucionais. A perda das receitas 

do ISS seria compensada via transferências intergovernamentais do 

imposto sobre propriedade que seriam repassadas aos Municípios. No 

entanto a PEC não é suficientemente clara porque o Imposto sobre 

Propriedade Urbana e Territorial já é da competência municipal. Já a 

solução encontrada pela PEC nº 45/2019 é o compartilhamento de 

atribuições entre os três entes federados, que ao nosso ver encontra-se 

tecnicamente com melhor formato e do ponto de vista constitucional 

assegura o sistema de repartição de receitas previsto pela CF/1988. O 

perfil nacional do IBS não compromete a autonomia financeira dos 

entes federativos. Essa proposta não viola o pacto federativo.  

 Vigésima. Quarta. Nas operações interestaduais o Brasil 

adota atualmente um regime onde parte dar arrecadação cabe ao 

Estado de origem e outra parte cabe ao local de destino da mercadoria 

(salvo algumas exceções). Pretende-se migrar para o regime de 

destino, que é o mesmo utilizado nos demais países do MERCOSUL e 

sob o aspecto da harmonização fiscal a medida revela-se adequada. É 

verdade que a migração para esse sistema de destino tem o potencial 

para promover uma significativa redistribuição de receitas, 

favorecendo os governos estaduais e municipais que concentrarem 

proporcionalmente maior número de consumidores. No entanto, pela 

leitura que se faz da proposta e considerando que a medida visa acabar 

com a guerra fiscal, entendemos que a medida pode contribuir para 

diminuir a guerra, mas não para impedi-la. A proposta vai contribuir 

para reduzir as fraudes, mas também não vai impedi-las em face de 
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um sistema de alíquotas diferenciadas e com distintos regimes de 

tributação. É preciso que a lei disponha sobre esses limites.  

O incentivo fiscal se revela como um instrumento 

potencialmente útil para atender objetivos de diversa índole nas 

políticas públicas, no entanto por questão de ordem econômica deve-

se atentar quanto à regra da neutralidade. As normas jurídicas não 

existem isoladamente, pois compõem um sistema e com tal devem 

manter coerência com o todo e nesse sentido a Constituição Federal de 

1988 alberga valores para a construção normativa de um sistema 

assentado na responsabilidade, de modo a assegurar a convivência 

pacífica. Aquele que se conduz violando o direito do outro deve ser 

responsabilizado por seus atos e omissões. O Estado tem o dever 

jurídico de ressarcir os danos sofridos pelo contribuinte, respeitando a 

boa fé e evitando lesar a esfera jurídica do cidadão. No direito 

brasileiro a prescrição do dever de não lesar o outro resulta da 

interpretação do conjunto de princípios dispostos no artigo 1º, 5º, 170 

da Constituição Federal e artigos 3º, 186 e 927 do Código Civil. O 

artigo 37, § 6º da Constituição Federal regula expressamente a 

responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes de condutas 

praticadas por seus agentes nessa qualidade. O legislador disciplinou a 

atuação do agente público para evitar a ocorrência de danos onde o 

Estado tem o dever de recompor os danos eventualmente causados. A 

responsabilidade do Estado pelos atos do agente visa estimular o 

cumprimento dos princípios e vincula atuação administrativa, afinal os 

fatos tributários se atrelam ao comportamento porque se conectam às 

liberdades fundamentais, por isso mesmo a necessidade de critérios 

para imputar a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados 

ao sujeito passivo da relação tributária. Os elementos presentes na 
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Constituição brasileira (artigo 37, §6º) e no Código Civil ( artigos 186 

e 927) são considerados essenciais e sem os quais não existiria o dever 

de ressarcir, mediante a conjugação dos elementos agente público; 

conduta ilícita; dano mensurável e o nexo de causalidade.  

Vigésima. Quinta. As duas propostas de reforma tributária 

tem a pretensão de extinguir a competição fiscal, um instrumento 

universal que existe de longas datas. O melhor que se poderia fazer 

seria instituir critérios objetivos para conceder e revogar os incentivos 

fiscais, associando a sanções eficazes em face do agente que 

descumpriu as normas concessivas/ou de revogação dos benefícios 

fiscais. O que se tem que sopesar são as circunstâncias e avaliar a 

viabilidade do benefício sem que se permita a desintegração social e 

efeitos prejudiciais na federação. Isso porque devem ser rigorosamente 

avaliadas as consequências no sistema de compartilhamento de 

receitas, porque a renúncia de receita tem repercussões sobre as 

transferências constitucionais devidas aos Municípios. Não obstante 

essas considerações, entendemos pertinente as seguintes observações: 

é oportuna uma avaliação ponderada sobre essa proposta que põe fim 

a concessão dos benefícios fiscais, porque eles tem relevância como 

instrumento de desenvolvimento econômico e social . Entendemos ser 

coerente o uso dessa política desde que de forma ponderada e 

tecnicamente bem estruturada, conduzida e administrada de forma 

eficiente e por pessoas probas. Agora, é fundamental que se observe o 

grau de intensidade com que se pratica essa política, avaliando se 

ocorre abusos por parte das autoridades e com base num critério de 

proporcionalidade, os atos concessivos até podem e devem ser 

interditados aplicando-se as devidas sanções as partes que 

concorreram para a prática da ilicitude.  



Conclusões 

591 

Vigésima. Sexta. A PEC nº 45/2019 estabelece um período de 

transição gradual de oito anos para suavizar a trajetória das receitas, o 

que consideramos pertinente em face da imprevisibilidade e dos riscos 

que podem derivar de uma reforma. As adversidades sempre vão 

existir, sendo recomendável a cautela, para isso estabelecendo-se 

períodos de adaptação que visam evitar perdas orçamentárias para os 

entes federados. Quanto mais rápida se operar a transição, maior será 

o risco para o orçamento das unidades federados e por isso a proposta 

inseriu dispositivo que prevê a instituição de fundos para lidar com o 

risco de perdas de receitas. No entanto a PEC nº 45/2019 não fornece 

qualquer detalhamento sobre as fontes de recursos e os critérios para 

sua alocação. Essa flexibilidade também foi necessária no processo de 

harmonização do IVA na União Europeia, conforme abordamos 

anteriormente.  

Vigésima. Sétima: A PEC nº 110/2019 é sensível aos 

fundamentos constitucionais da Carta de 1988 no que diz respeito à 

correção de desequilíbrios e disparidades regionais. A proposta 

contempla a instituição de dois fundos de investimento e infraestrutura 

para corrigir disparidades de receita per capita entre os Estados e entre 

os Municípios. No entanto a proposta do Senado não esclarece de que 

forma se dará a operacionalização dos fundos e tampouco indica quais 

as fontes de recursos para esse fim. Na União Europeia a existência 

dos fundos estruturais e de investimentos, a exemplo do FEDER e 

FSE, constituídos por uma parcela considerável do orçamento 

comunitário, atuou como instrumento da política financeira para 

promover a coesão econômica e social. Tais fundos se inserem dentro 

dos pilares de sustentação recolhidos pelos Tratados e dentro os 
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objetivos da União destinam-se a reduzir os desequilíbrios e atenuar as 

diferenças regionais.  

Vigésima. Oitava. O princípio da segurança jurídica se irradia 

na esfera tributária e econômica, exigindo coerência e previsibilidade 

no planejamento das políticas públicas. Ínsito ao princípio da 

legalidade está o da boa-fé e confiança que o cidadão deposita nos 

atos do Poder Público e na garantia da certeza e estabilidade que rege 

essas relações. Partindo dessa lógica, entendemos que as situações 

jurídicas constituídas sob a vigência de uma norma que 

posteriormente foi declarada inconstitucional não podem afetar a 

esfera do patrimônio do cidadão, cabendo aos órgãos jurisdicionais, 

assegurar a eficácia na tutela dos direitos do cidadão. Assim, na forma 

do que prevê o artigo 37, 6º da CF/1988, combinado com os artigos 

186 e 927 do Código Civil brasileiro o cidadão que se sinta 

prejudicado devem recorrer as vias jurisdicionais para satisfazer a sua 

pretensão.  

Vigésima. Nona. No Brasil os particulares têm sido os grandes 

prejudicados em face de leis declaradas inconstitucionais, pois o 

instrumento da repercussão geral restringe o acesso ao STF. O 

recebimento do recurso extraordinário tem como requisito de 

admissibilidade a comprovação de que em face do direito violado a 

matéria discutida transcende o interesse do particular para a esfera 

coletiva. O interesse legitimo do particular em face da violação de 

uma norma constitucional por parte do Poder público resulta em 

prejuízo ao próprio cidadão, exceto se a Corte do STF, no seu poder 

discricionário, se convencer de que o caso concreto violado tem 

repercussão no âmbito social, político ou econômico. É dever do 
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Estado prover a segurança das normas constitucionais e não estimular 

que as normas continuem sendo vilipendiadas pelos agentes públicos. 

Na União Europeia o TJUE consolidou jurisprudência que proíbe 

condicionar à reparação do dano ao pronunciamento daquela Corte.   

Trigésima. A globalização ampliou as oportunidades e a 

formação dos blocos econômicos permitiu que várias empresas 

multinacionais e investidores dela pudessem extrair vantagens em 

razão da amplitude dos mercados interconectados fazendo uso de 

novas ferramentas de comunicação. A globalização também ajudou a 

alguns países pobres transformando as suas economias pelo aumento 

das exportações e reduzindo a pobreza. No entanto preço pago pelo 

declínio geral da desigualdade global foi o crescimento das 

desigualdades nacionais abrindo espaço para disputas comerciais com 

consequências distributivas que tem gerado um sentimento 

antiglobalização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda investigação acadêmica tem a sua história, dificuldades 

e necessidade de consolidação, mesmo que de modo temporário, 

considerando-se a dinâmica da realidade e a certeza de que não 

existem verdades absolutas e, nestes termos, esta pesquisa não se 

diferencia das demais. Como ponto de partida, a ideia de desenvolver 

este estudo nasceu da experiência profissional junto à Secretaria da 

Fazenda do Estado do Ceará. No cotidiano do trabalho evidenciamos 

as constantes discussões e debates em torno das propostas de reformas 

tributárias algumas delas tratando da federalização do ICMS, a 

redução das alíquotas do ICMS no Estado de origem, que passariam 

dos atuais 12% e 7% para 4% até o ano de 2021, o fim da guerra fiscal 

entre os Estados da federação, a criação dos Fundos de 

desenvolvimento regional e de compensação para cobrir os 

desequilíbrios regionais e cobrir eventuais perdas com as reformas do 

ICMS, enfim, foram esses questionamentos e inquietações que 

convergiram para a consolidação do presente  estudo, norteado pela 

seguinte pergunta de partida: a reforma tributária do ICMS no Brasil 

pode ser considerada como um dos pressupostos para a harmonização 

do MERCOSUL? 

De sorte que tais questionamentos deram suporte a hipótese 

de que as dificuldades para a integração econômica no âmbito do 

Mercosul são tantas e capazes de inviabilizar totalmente essa 

integração, ademais de outras dificuldades que dificultam esse 

processo, sobretudo os impasses de natureza constitucional, quando se 
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propugnava a federalização do imposto como forma de aproximá-lo as 

melhores práticas internacionais, como adiante discutimos:  

a) No processo de construção da União Europeia a adesão e 

incorporação de cada um dos Estados-Membros implicou alterações 

tanto no plano jurídico, político e no econômico e para favorecer um 

conjunto de reformas, pressupôs a reforma na Constituição de cada 

um deles. Assim na União Europeia as normas são ditadas para todos 

os Estados-membros da Comunidade, em decorrência do processo de 

harmonização das legislações que exigiu, daqueles que solicitaram a 

adesão à UE, que modificassem suas Constituições para adequá-las às 

regras da Comunidade; no Mercosul tudo é resolvido com base no 

consenso, o que dá margem à formação de sub-blocos de interesses 

dentro do Bloco, prejudicando, assim, o interesse maior de todos, que 

deveria ser o foco primeiro em um processo de integração econômica;  

b) as características do IVA brasileiro, fragmentado nas três 

esferas de poder, a multiplicidade de alíquotas, as distorções 

caracterizadas pelo efeito cumulativo nas contribuições sociais, o 

saldo acumulado de créditos decorrentes do tratamento dispensado aos 

bens de capital e às exportações, aliados a outra grave distorção, que 

são os incentivos fiscais como política de atração de investimentos, 

(notadamente no sistema tributário brasileiro), não são compatíveis 

com as características do IVA adotado na UE.  

Uma das características do IVA é a sua neutralidade, pois 

dentro da política tributária, a União Europeia descarta qualquer tipo 

de discriminação de ordem tributária, que possam afetar as condições 

de concorrência. A concessão de incentivos fiscais é permitida, só que 
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se dá de forma coordenada, na forma de ajudas estatais (subvenções) 

financiadas com recursos dos fundos europeus. Essas ajudas são 

permitidas desde que não alterem as condições de livre concorrência, 

de modo a não influenciar a alocação do investimento em local 

diferente do inicialmente pensado em razão do fator tributário; 

c) o regime transitório de IVA e as dificuldades no controle 

das fraudes nas operações intracomunitárias provocadas também em 

face da ausência de uma harmonização tributária plena entre os países 

da União Europeia. Cada país tem um tipo de IVA distinto, 

repercutindo em perdas no outro, em face do esquema de fraudes, 

repercutindo nas receitas dos Estados Membros.  

Para desvelar tal hipótese, objetivou-se, com este estudo, 

demonstrar que sem reformas do ICMS no Brasil não será possível 

alcançar um processo de integração do MERCOSUL. 

Quem se propõe a uma integração, sabe que as regras 

tributarias dos Estados sócios precisam ser iguais, para que o fator 

fiscal não interfira na alocação do investimento. E de nada vale falar 

em soberania onde existe dependência econômica de um país em 

relação ao outro, porque eles se equiparam. Por isso quem pretende 

fazer parte de um bloco econômico deve se submeter as regras gerais e 

ceder parcela de sua soberania. Se isso não acontecer, o processo de 

integração jamais se efetivará. 

Considera-se enfim que no exato momento de pôr termo a 

essa busca, o sentimento do inacabado limita a capacidade de 

satisfação plena com os achados, mesmo assim, seguindo as 

possibilidades do rigor técnico, compreende-se a responsabilidade de 
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explicitar em quais horizontes é possível tangenciar linhas para a 

compreensão dos problemas seculares que ainda persistem na 

tributação brasileira e, por conseguinte, suas repercussões para a 

realidade observada no contexto do MERCOSUL e mais 

especificamente no Estado do Ceará. 

Como se destaca na introdução deste trabalho, no Brasil e 

particularmente no Estado do Ceará, convive-se historicamente com 

as mais diferentes manifestações de descontentamento da sociedade 

no que se referem aos impostos e taxas embutidas nos preços dos 

alimentos e outros produtos de bens e consumo. Em contrapartida, ao 

longo do tempo a gestão governamental não tem conseguido 

harmonizar a divergência de interesses internos e muito menos 

posicionar-se frente aos países integrantes do MERCOSUL quando 

entra em debate a taxação de impostos, embora a ênfase do discurso 

seja na autonomia, transparência; gestão democrática, dentre outros 

temas que motivam vários questionamentos por parte dos que estão 

submetidos aos impasses gerados por uma legislação tributária que 

não corresponde aos interesses da maioria.  

Dando sequência a essa linha de raciocínio, iniciou-se este 

estudo refletindo sobre os Blocos Econômicos com ênfase para a 

realidade da nova ordem mundial. Buscando compreender tal 

realidade, ao longo deste estudo, discute-se a concepção de Estado em 

que a ação governamental brasileira está inserida, seus embates, suas 

prioridades, as incoerências da legislação tributárias, as fragilidades e 

condições objetivas em que elas são propostas e implementadas, bem 

como as condições postas para a produção, comércio e consumo frente 

aos mais diferentes desafios que se esbarram no cotidiano. 
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A emergência de relações sociais planetarizadas, em que o 

espaço deixa de ser um conceito físico-concreto e dá lugar a 

desterritorialização, é uma tendência que permite apreender algumas 

das novas características das sociedades da pós-modernidade, 

provocando impactos, também, no contexto do Estado-Nação, que, 

destituído de suas fronteiras tradicionalmente constituídas, luta para 

manter a integridade das identidades nacionais, abaladas que se acham 

pelo movimento da globalização. 

 O Estado social de Direito tende a se expandir e criar uma 

homogeneidade entre os diferentes países, tornando possível - 

particularmente nos processos de integração - a instituição de um 

sistema comum que corresponda a distintos valores que não podem ser 

dissociados do universo jurídico, personificando conceitos, onde a 

liberdade e a igualdade, por exemplo, como valores que são 

universais, valem para inspirar critérios como o da justiça social, o da 

redistribuição de renda, o da solidariedade porque o Estado, 

constitucionalmente, tem o compromisso de legitimar a efetivação dos 

direitos fundamentais do homem. 

Com base no “princípio universal” organizador do mercado 

as economias nacionais se convertem em mundiais, estreitando suas 

relações com diferentes graus de intensidade (no campo monetário, 

financeiro, comercial, industrial, tecnológico) disso resultando um 

conjunto de dependências e solidariedades, a imposição de padrões e 

uma cultura cada vez mais uniforme. A abertura e integração dos 

mercados regionais e/ou mundiais fazem parte desse resultado, 

figurando como elementos estruturais e idôneos para ampliar a 

demanda e adaptá-la a oferta crescente e diversificada de bens e 
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serviços no contexto de uma economia aberta cujas leis e regras do 

mercado buscam assegurar melhores condições de competitividade e a 

livre concorrência.  

O estabelecimento de alianças tem sido uma das 

características da modernidade priorizando-se relações quase que 

exclusivamente econômicas, inclusive com os países socialistas 

porque independentemente do regime ditatorial ou do credo, o que 

interessa são os benefícios nos negócios transfronteiriços.  

Com a globalização o capitalismo fecha um novo ciclo de seu 

desenvolvimento histórico, alternado por momentos de crise e 

expansão e tendo a seu serviço a hegemonia do neoliberalismo, 

traduzido no modelo de economia cujo mercado, livre e unificado 

possa garantir o impulso natural do homem à competição. Nesse 

sentido o critério da desregionalização e a necessidade de 

desvinculação da tutela do Estado nacional, faz cair por terra os 

conceitos de fronteiras e mercados nacionais para formar um novo 

conceito – o de “mercado único”, superando as barreiras e os limites 

geográficos pelas facilidades do processo de integração.  

O critério da desregionalização proclama a desvinculação da 

tutela do Estado nacional, (e isso afeta a vida social), diminuindo o 

papel desempenhado pelo Estado nacional que agora deixa de atuar 

como mentor e responsável pelo desenvolvimento econômico e social 

porque quem exerce o domínio e dita as regras sobre a economia 

mundial é o capital financeiro, é ele quem dita os objetivos da agenda 

política e econômica dos governos.  
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A economia sem fronteiras representa desse modo, a ruptura 

com o Estado de bem-estar social, que se viu superado pelo 

neoliberalismo num contexto econômico e social com desgaste de sua 

soberania associado ao crescente poder e mobilidade das empresas e 

dentro de uma sociedade impregnada nos matizes de uma cultura 

atrelada ao consumismo, seduzida pela estratégia de marketing 

difundida nas facilidades do crédito ofertadas pelo sistema financeiro. 

A estratégia global não corresponde aos interesses comuns e o Estado, 

em prol das expectativas do negócio abdica de políticas que atendam 

as demandas da nação, aceitando, tacitamente, as consequências 

sociais dela decorrente, quando a marginalização e a pobreza 

assumem novas proporções.  

A lógica do mercado se opõe a qualquer tipo de intervenção 

estatal, exceto nas ações que no longo prazo possam resultar benéficas 

ao lucro de seus negócios. No caso da América Latina, basta um olhar 

atento para compreender o conjunto de reformas liberais 

empreendidas por seus governantes, através das privatizações, porque 

os resultados deixaram claro que o objetivo das políticas 

governamentais não tem sido, especificamente, o redirecionamento do 

Estado para as áreas sociais, mas transferir os ativos e empresas 

públicas para o controle privado.  

A autonomia dos países se vê afetada pela necessidade que 

têm de colocarem em marcha o plano de metas fiscais, em face de 

compromissos assumidos perante as instituições supranacionais, 

efetivando recortes nos orçamentos que afetam as áreas sociais. Na 

verdade, é o mercado quem regula os governos, impondo as regras na 

política econômica e social.  
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Ao mesmo tempo confirmam-se tendências de proximidade 

entre os sistemas – o nacional e o internacional - para atender as 

exigências próprias do processo da globalização, com a fragmentação 

geográfica das bases produtivas, onde a perspectiva de crescimento 

tira proveito das facilidades proporcionadas pelos acordos de 

cooperação territorial. No intento de superação dos problemas 

particulares de cada região, assiste-se, desde as distintas instâncias 

governamentais o estabelecimento de alianças no âmbito transnacional 

e inter-regional, onde diferentes atores articulam planos comuns 

transfronteiriços se beneficiar das facilidades proporcionadas pela 

maior mobilidade na circulação de bens e serviços, capital e das novas 

tecnologias.  

A interdependência dos sistemas econômicos é que tem 

contribuído na superação do modelo de Estado sustentado nas 

características da territorialidade e para facilitar o diálogo com os 

demais Estados, fazendo interagir o direito nacional com o de outros 

Estados, seus sistemas econômicos, políticos e suas estruturas sociais. 

Como consequência dessas interações - direito interno e internacional 

– surge o critério de repartição das competências tributárias, onde 

através dos convênios pretende-se evitar a dupla tributação 

internacional, a uniformização de princípios, regras e métodos, 

sobretudo no caso dos impostos indiretos já que afetam a livre 

circulação de mercadorias e a prestação de serviços. No entanto o 

deslocamento dose espaços de poder para além da esfera estatal até 

hoje continua sendo um dos maiores desafios tanto no bloco europeu 

quanto no Brasil.  
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A existência de distintas realidades jurídicas delimita a 

atuação comunitária no processo de harmonização fiscal: se por um 

lado existe o objetivo de se aproximar os ordenamentos jurídicos dos 

Estados-Membros, provocando a convergência dos sistemas fiscais, da 

mesma forma também se manifesta a vontade cautelosa de não se 

interferir na política dos Estados-Membros. 

O processo de construção dos blocos econômicos e os 

acordos de cooperação regional conforme já mencionado passa a 

abranger importantes experiências, tal como a sucedida no bloco 

europeu e no seu entorno os pactos firmados por diversos países e em 

diferentes continentes, com implicações na política econômica e social 

em matéria de livre circulação, porquanto sob o aspecto fiscal se 

proíbem distinções por razão de nacionalidade e origem do produto, 

recorrendo os Estados às normas de direito internacional para vetar 

discriminações entre pessoas ou produtos em razão de tratamento 

desigual.  

As desigualdades na estrutura do sistema fiscal interno do 

grupo de países que integram a União Europeia tem sido motivo de 

apreensão por parte das autoridades, pelo fato de contribuir para 

distorções, circunstância que impõe a necessidade de harmonização 

fiscal. A existência de disparidades no domínio fiscal é permitida 

desde que não tenha tanta relevância a ponto de impedir a 

concretização do mercado comum. As distorções estruturais 

resultantes da diversidade de impostos terão peso quando implicarem 

em diferenças significativas, que possam refletir sobre o nível de 

distribuição de renda, no preço das mercadorias e sobre as atividades 

de determinados setores econômicos. 
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Vale distinguir a harmonização fiscal no sentido amplo, que 

equivaleria à aproximação nas suas mais variadas formas e a 

harmonização no sentido estrito, um fenômeno concreto, dentro da 

classificação das formas de aproximação acima descrita, mas com 

uma feição própria, revestido de características jurídicas e políticas. 

Nessa lógica, a harmonização fiscal não sobrevaloriza a igualação dos 

sistemas impositivos, mas o desenvolvimento e execução de políticas 

econômicas que possam garantir o alcance de resultados. 

A harmonização fiscal supõe uma autoridade legislativa ou 

pelo menos normas com caráter vinculativo, que obrigam ou limitam a 

soberania fiscal dos Estados-membros. Desse modo, sob o prisma 

estritamente jurídico, pode-se chegar à conclusão de que o caráter 

obrigatório da harmonização estaria atuando como um importante 

método no sentido de aproximação dos sistemas tributários nacionais 

e com o fim de conformá-los aos objetivos políticos, jurídicos ou 

econômicos. E ao convergirem os sistemas fiscais nacionais, 

eliminam-se os riscos e obstáculos. 

A adesão dos diversos países à União Europeia supôs 

também limitações ao poder tributário dos Estados-Membros, na 

medida em que esses tiveram seus ordenamentos afetados por atos 

provenientes das instituições comunitárias, valendo-se as autoridades 

das diretivas e outros instrumentos para materializar a harmonização 

fiscal, eliminando as distorções e medidas protecionistas, 

representadas na forma de cobrança discriminatória de tributos no 

âmbito interno recorrendo à harmonização como instrumento para 

incrementar a competitividade e/ou para garantir a livre concorrência. 

Vale distinguir a harmonização fiscal no sentido amplo, que 
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equivaleria à aproximação nas suas mais variadas formas e a 

harmonização no sentido estrito, um fenômeno concreto, dentro da 

classificação das formas de aproximação acima descrita, mas com 

uma feição própria, revestido de características jurídicas e políticas. 

Nessa lógica, a harmonização fiscal não sobrevaloriza a igualação dos 

sistemas impositivos, mas o desenvolvimento e execução de políticas 

econômicas que possam garantir o alcance de resultados. 

No contexto de Mercado Comum as denominadas liberdades 

fundamentais implicavam na liberdade de circulação, no direito de 

estabelecimento, na livre concorrência e na não discriminação em 

razão da origem nacional ou mesmo quanto ao exercício dessa 

liberdade. Nesse particular, o Tribunal de Justiça da União Europeia 

procurou fornecer os critérios operativos na utilização desses 

princípios como fundamento de suas decisões a partir de 

procedimentos previstos, dentre eles a “questão prejudicial” e o 

“recurso direto”, derivando daí um elenco de direitos fundamentais 

destinados às Constituições dos Estados-Membros os quais 

posteriormente – e através de sucessivas reformas – foram se 

incorporando aos seus respectivos ordenamentos. 

O princípio da não discriminação assume o papel de garantia 

nas liberdades de estabelecimento e na prestação de serviços porque 

sendo as sociedades livres, elas devem se estabelecer donde estimem 

mais conveniente aos seus interesses. Com base em tal assertiva é que 

no âmbito da União Europeia justificaram-se todas as medidas 

tendentes a suprimir as discriminações com base na nacionalidade, à 

liberdade de estabelecimento e a prestação de serviços para que se 
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operassem todas as condições para facilitar o fluxo do comércio no 

âmbito do mercado interno, excluindo as manobras de caráter fiscal.  

O fator fiscal, materializado pelas diferenças entre os tipos 

impositivos, os regimes diferenciados de tributação, as deduções, 

bonificações, dentro outros, configuram privilégios (benefício fiscal) 

podendo afetar a localização dos fatores produtivos. Com efeito, num 

ambiente internacional com economias cada vez mais integradas o 

fator fiscal pode aparecer de uma forma ou de outra como alimento de 

manobras da política fiscal dos distintos Estados e visando atrair os 

investimentos. Daí a necessidade dos Estados se manterem eficientes 

do ponto de vista fiscal, valendo-se da harmonização como forma de 

evitar a sangria na arrecadação originada pela fuga do capital, 

provocada, em parte, pela incorporação de regimes fiscais mais 

favoráveis.   

O princípio geral da não discriminação, ao lado de outros 

direitos fundamentais, assumiu particular importância na realização do 

espaço livre comunitário, incorporando-se a política geral da União 

como mecanismo complementar da política comercial (aduaneira) e 

motivado pela política de concorrência. Com a realização do projeto 

de Mercado Único europeu suprimiram-se as fronteiras internas, 

abolindo-se as barreiras e os controles aduaneiros relativamente a 

todas as operações efetuadas entre os Estados-Membros (1993) e, 

naturalmente, esse avanço foi possível por conta da harmonização do 

Imposto sobre Valor Acrescentado – IVA e dos Impostos Especiais.  

O sistema tributário é um conjunto de componentes no qual 

se articulam e interagem os seus elementos, não é um conglomerado 
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de figuras tributárias, mas uma diversidade de modalidades 

sistematizadas e dispostas de forma coerente e de acordo com os 

princípios vetores amparados pela Constituição. 

É coerente afirmar que os sistemas tributários tendem a se 

acomodar aos acontecimentos, que de uma forma ou de outra, com 

eles interagem, formando elos de cadeia e nesse particular os 

diferentes atores sociais, cada um exerce o seu poder de influência na 

configuração dos ordenamentos jurídicos tributários. 

Os impostos do tipo “valor agregado” ou sobre circulação 

têm sido denominados pela grande maioria dos juristas como 

“impostos sobre consumo”, porque do ponto de vista estritamente 

técnico é o consumidor final - o contribuinte de fato - quem 

efetivamente suporta o ônus do tributo e não o contribuinte de direito 

(seja esse comerciante ou industrial). No IVA isso é possível porque 

nele se adota uma sistemática que permite a cobrança fracionada e que 

deve ocorrer em qualquer fase do ciclo da cadeia, quando o sujeito 

passivo fazendo uso da técnica dedutiva livra-se do pagamento que lhe 

é cobrado, transferindo-o para outras etapas até alcançar o consumidor 

final. 

O sistema tributário precisa ser justo de modo que todos 

contribuam de acordo com a sua capacidade econômica.  No sistema 

tributário justo ocorre uma repartição equitativa da carga dos 

impostos, porque todos devem contribuem proporcionalmente, de 

acordo com a sua capacidade de pagamento. O tributo alcança todas as 

pessoas (princípio da generalidade) e nessa sintonia são proibidos os 

privilégios e isenções de natureza fiscal (benefícios fiscais)  
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Apesar do princípio da generalidade não admitir as 

exonerações individuais ou de grupo (benefícios para não pagar 

impostos), ele admite exceções, porque o governo deve estimular a 

realização de atividades de interesse público e que possam 

proporcionar algum benefício econômico em favor de seus cidadãos.  

A figura da isenção tributária se trata de um instrumento jurídico cujo 

objeto principal é gerar equidade onde não existe. E por isso vale para 

incentivar certas áreas da economia. 

O benefício fiscal atua, assim, como um instrumento 

privilegiado no domínio da política econômica e social, contribuindo 

para a sustentabilidade dos regimes obrigatórios e facultativos, 

nomeadamente no campo social, a exemplo dos fundos de pensão, o 

regime público de capitalização, os planos relacionados às despesas de 

saúde), todos influenciados por um conjunto de reduções, isenções ou 

deduções fiscais.  

No marco de uma economia globalizada a concorrência fiscal 

entre os distintos estados adquire importância cada vez maior, 

porquanto resulta numa prática prejudicial a si mesmo e 

intrinsecamente danosa para os demais Estados posto que afeta 

inevitavelmente as suas economias e particularmente quando adotam 

medidas fiscais que reduzem a sua carga tributária como forma de 

atrair os investimentos estrangeiros. 

No marco da União Europeia pode-se constatar que os 

Estados-membros têm utilizado sua política tributária para realizar 

uma forte concorrência fiscal de caráter lesivo e desleal, conduzindo a 

uma degradação fiscal com importantes efeitos negativos sobre as 
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receitas fiscais de outros Estados membros e isso tem interferido na 

distribuição de recursos dentro da União Europeia, afetando as 

condições de competitividade e com reflexo na política econômica ou 

social.   

Em face do atributo da soberania os Estados, esses ao 

desenharem suas normas tributárias, geralmente não levam em 

consideração os efeitos dessas normas em outros países, disso 

resultando a importância da harmonização fiscal e coordenação, como 

instrumentos fundamentais para conferir - e desde uma perspectiva 

internacional – maior coerência entre as normas tributárias. Se bem é 

certo que a busca dessa coerência faz parte do esforço conjunto, no 

entanto isso tem ocorrido de forma muito limitada do âmbito da União 

Europeia.  

É coerente afirmar ainda, que os sistemas tributários tendem 

a se acomodar aos acontecimentos, que de uma forma ou de outra, 

com eles interagem, formando elos de cadeia e nesse particular os 

diferentes atores sociais, cada um exerce o seu poder de influência na 

configuração dos ordenamentos jurídicos tributários. 

Os impostos do tipo “valor agregado” ou sobre circulação 

têm sido denominados pela grande maioria dos juristas como 

“impostos sobre consumo”, porque do ponto de vista estritamente 

técnico é o consumidor final - o contribuinte de fato - quem 

efetivamente suporta o ônus do tributo e não o contribuinte de direito 

(seja esse comerciante ou industrial). No IVA isso é possível porque 

nele se adota uma sistemática que permite a cobrança fracionada e que 

deve ocorrer em qualquer fase do ciclo da cadeia, quando o sujeito 
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passivo fazendo uso da técnica dedutiva livra-se do pagamento que lhe 

é cobrado, transferindo-o para outras etapas até alcançar o consumidor 

final. 

A concorrência fiscal perniciosa é um dos temas que figura 

no centro das discussões sobre política tributária, onde se procura 

combater a concorrência desleal no seio da União Europeia. A luta 

contra esse tipo de concorrência insere-se dentre os objetivos da União 

e pretende reduzir as distorções existentes no mercado único, 

impedindo não só a erosão das bases impositivas, mas também servir 

como norte orientando as políticas fiscais para reduzir o nível de 

desemprego e promover o crescimento econômico.  

O combate às práticas lesivas resulta fundamental o que pode 

ser instrumentalizado pela interação de normas e mediante os acordos 

de cooperação internacional, para permitir o estancamento da sangria 

provocado pelo efeito de políticas fiscais indutoras levadas a efeito no 

âmbito dos Estados-membros. Isso porque no contexto de crise 

econômica há jurisdições que de forma abusiva lançam mão de 

construções jurídicas artificiosas, editando normas cujas figuras 

impositivas são ordinariamente diferentes daquelas contidas na 

estrutura tributária dos demais Estados, com alíquotas bem inferiores 

ou então tornando nula a tributação e nesse particular é que o traslado 

do benefício fiscal pode provocar efeitos devastadores sobre as demais 

jurisdições.   

As disparidades nos ordenamentos jurídicos tributários 

terminam provocando situações indesejáveis, visto que a concorrência 

fiscal lesiva reaparece e desaparece em função de medidas unilaterais 
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levadas a cabo por parte de cada um dos Estados-membros, o que gera 

consequências desde o ponto de vista da segurança jurídica. É 

exatamente isso o que justifica a necessidade de se dispor de 

organizações supranacionais para que através das instituições 

comunitárias se possam estabelecer um plano de ação que possa 

contribuir para conter as medidas abusivas praticadas pelas 

jurisdições. E, sem dúvida, a harmonização da legislação será o 

instrumento mais adequado.  

A proliferação dos incentivos fiscais dá margem para que se 

reflita sobre os efeitos indiretos da concorrência fiscal internacional, 

pelos riscos que o mecanismo representa na política de bem-estar dos 

países que aderirem a esse tipo de política, já que em última instância, 

todos acabarão sendo afetados, em maior ou menor proporção, pela 

perda de receitas. Tal circunstância sugere um marco de vigilância 

supranacional, formado por instituições cuja finalidade seria 

estabelecer as linhas de atuação no âmbito comunitário para combater 

as medidas relacionadas à concorrência fiscal prejudicial. 

Pode-se inferir que a harmonização fiscal consiste na 

construção de diferentes métodos visando à aproximação dos sistemas 

tributários nacionais, a fim de formatar um conjunto de objetivos, 

sejam eles de natureza política, jurídica ou econômica. Que a 

utilização desse mecanismo seja adequada para a convergência dos 

fins a que se propõe no sistema fiscal, procedendo-se ao ajuste dos 

sistemas fiscais de modo a adaptá-lo aos objetivos do mercado. 

As incertezas nos planos econômicos, político e social do 

Brasil nos anos de 2015; 2016, e que persistem até então, se estendem 
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para as áreas de legislação tributária demonstrando em diferentes 

aspectos a necessidade urgente de ajuste fiscal deixando como legado 

um ponto de interrogação sobre o futuro. 

A partir dos elementos expostos neste estudo, persistem 

questionamentos a serem descortinados na amplitude do campo das 

interfaces que perpassam a questão fiscal no Brasil e, por conseguinte, 

repercutem e embotam a perspectiva de harmonização do 

MERCOSUL. 

Distante da pretensão de produzir verdades últimas, mas 

assumindo o compromisso em discutir uma questão relevante para a 

compreensão dos desafios impostos perspectiva de reforma do ICMS 

como pressuposto para a harmonização do MERCOSUL, este estudo 

chega ao seu termo deixando em aberto o convite para que outros 

pesquisadores se lancem ao desafio de aprimorar respostas para 

questões que permanecem convocando ousadia e determinação. 
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