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RESUMO 
 
 

O Brasil é marcado por elevados índices de desigualdade de renda e altos níveis de 
pobreza, levando-nos a questionar se os tributos indiretos têm efeitos sobre as 
camadas mais baixas. Diante disso, esta pesquisa se pautou em verificar os efeitos 
da tributação do ICMS sobre os pobres do país, uma vez que este é um imposto 
indireto, regressivo e arbitrário, cujo ônus é suportado de forma desproporcional 
pelos que se encontram no grupo de baixa renda. Assim, a identificação da 
magnitude do ICMS sobre os pobres torna-se importante na medida em que, através 
de sua análise podemos identificar que caminho deverá seguir para apresentar as 
respostas mais precisas para a melhoria das Políticas Públicas já existentes e as 
que deverão ser implantadas. Os dados desta pesquisa foram extraídos da PNADs 
de 1996 até o ano 2006, exceto o ano de 2000, ano do censo, compreendendo um 
período de 10 anos, enquanto as informações sobre ICMS foram disponibilizadas 
pelo IPEADATA. O modelo estimado pode ser considerado como uma extensão da 
especificação proposta por Ravallion e Chen (1997). Os resultados apontaram que o 
efeito do ICMS é positivo, embora em pequena magnitude, e isto tende a confirmar o 
caráter regressivo deste tributo.  
 
Palavras-chave: Desigualdade. Crescimento. Pobreza. Tributação. ICMS. 
Regressividade.  
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ABSTRACT 
 

 

Brazil is marked by high income inequality ratings and high poverty ratings, this 
awaken us the questioning if the indirect taxes produce effect on the lower social 
strata. Up against that, this research is centered on check the effects of the ICMS 
taxation on the poor people of the country, since this is an indirect, regressive and 
arbitrary tax, whose burden is borne disproportionately by those who are in the low 
income group. So, the identification of the greatness of ICMS on the poor people 
becomes important as through its analysis we can identify which path to follow to 
provide the most accurate answers to the improvement of the existing Public Policies 
and those which should be deployed. Data from this study were drawn from PNAD 
from 1996 to 2006, except the year 2000, census year, comprising a period of 10 
years, while the information about the ICMS were makes available by IPEADATA. 
The estimated model can be considered as an extension of the specification 
proposed by Ravallion e Chen (1997). The results show that the effect of ICMS is 
positive, although in small greatness, and this tends to confirm the regressive nature 
of this tax.     

 
Keywords: Inequality. Development. Poverty. Regressive. ICMS. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil possui um dos mais elevados graus de desigualdade de 

distribuição de renda no Mundo e nos Estados a situação não é diferente, assim 

como um elevado contingente de pobres. Os dados internacionais disponíveis 

relativos ao ano de 2007 indicam que o Brasil é o 12º país no mundo em 

desigualdade de renda, quando esta é mensurada pelo índice de Gini. 

 

Segundo levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA, os 10% mais pobres da população brasileira comprometem 33% da 

sua renda com impostos, enquanto os 10% mais ricos gastam 23% dos seus 

vencimentos. Os dados foram apresentados no mês de julho de 2009. 

 

Os números da pesquisa mostram que os impostos indiretos (isto é, os 

embutidos nos preços de produtos e serviços) são os principais indutores desta 

diferença. Os pobres chegam a pagar quase três vezes mais ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) que os ricos; enquanto os ricos 

desembolsam em média 5,7% em ICMS, os pobres gastam 16%. 

 

Segundo os dados do IPEA, o peso da tributação indireta é maior do que 

o da direta, tornando regressivo o efeito final do sistema tributário nacional, e isto 

tende a agravar a desigualdade social. Neste sentido, apresenta-se como uma 

importante área de pesquisa o estudo do impacto do sistema tributário na 

distribuição de renda e na consequente geração de pobreza.  

 

Vale ressaltar, que o foco da discussão da mudança do atual sistema 

tributário tem sido em torno da questão federativa e da competitividade empresarial. 

Portanto, tem sido dada pouca ênfase aos efeitos distributivos de reforma, onde os 

tributos são cobrados de acordo com o princípio da equidade, haja vista a 

necessidade de redução da pobreza. 

 

Os impostos sobre o consumo no Brasil, que contribuem com cerca 54% 

do total da receita arrecadada pelo governo, têm sido largamente criticados por 
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serem regressivos, ou seja, por onerarem mais pesadamente as classes de renda 

mais baixa. Todavia, há uma forte sugestão na teoria econômica de que a equidade 

dos impostos sobre o consumo é mensurada mais adequadamente em relação aos 

gastos totais das famílias do que em termos das suas rendas disponíveis. 

 

É constatado, ainda, que a renda é o principal determinante do consumo 

agregado, e que a relação entre consumo e renda é dada pela propensão marginal a 

consumir de acordo com função consumo keynisiana. Não obstante, as famílias de 

maior renda tendem a poupar mais do que as de baixa renda, pois seu consumo é 

total.  De acordo com a renda, existem outras funções de consumo, uma de curto e 

outra de longo prazo. A primeira função consumo deriva dos orçamentos familiares, 

enquanto a segunda tem uma função a partir de séries de tempo.  

 

Por se tratar de consumo, vale destacar que a capacidade do produtor 

transferir a carga tributária incidente sobre a sua produção para o comprador 

(consumidor) depende da elasticidade 1da demanda e da oferta.  

 

Os impostos são usados pelos governos para levantar receita para 

projetos públicos de infra-estrutura como estradas, escolas e, ainda, como defesa 

social, saúde, educação, etc. Deste modo, pode-se dizer que os impostos são 

importante instrumento de política fiscal. Todavia, estes afetam a vida dos residentes 

de diversas maneiras, uma vez que os consumidores detêm o ônus dos impostos 

diretos e indiretos. Este último, não existe diferença entre os extratos de renda dos 

consumidores, sendo assim, pode-se dizer que eles oneram as camadas mais 

baixas. 

 

Vale ressaltar que o ICMS é um imposto indireto que incide sobre os bens 

de consumo, nestes termos é possível mensurar a elasticidade tributação da 

pobreza sobre a camada mais baixa da população.  

Neste aspecto, este estudo tem como objetivo avaliar o efeito renda, 

desigualdade e tributação sobre a pobreza, haja vista a possibilidade de avaliar qual 

impacto é mais significativo sobre a pobreza utilizando as elasticidades-renda, 

                                                 
1 Entende-se por elasticidade uma medida da resposta dos compradores e vendedores às mudanças 
das condições do mercado, nos permite analisar a oferta e a demanda com maior precisão. 
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desigualdade e tributária da pobreza. Desta maneira, caso a elasticidade da 

arrecadação de ICMS seja positiva, pode-se comprovar o efeito regressivo do ICMS; 

ou seja, o impacto do ICMS sobre os extratos de renda mais baixo da população 

brasileira é positivo. 

 

Para verificar os efeitos do ICMS sobre a pobreza, no período 1995 a 

2007, o trabalho está estruturado em seis capítulos, incluindo esta introdução. A 

seguir será feita uma contextualização da revisão da literatura sobre a pobreza. No 

terceiro capítulo, são apresentados os conceitos e princípios da tributação. A 

definição da pobreza, bem como as elasticidades renda e desigualdade da pobreza 

são o tema do quarto segmento. O quinto capítulo se reserva a apresentação das 

notas metodológicas, que inclui a base de dados, o modelo econômico e os métodos 

de estimação. A análise e discussão dos resultados são feitas em seguida. E, por 

fim, são feitas as considerações finais da pesquisa, que inclui um debate sobre as 

políticas necessárias para uma melhor distribuição de renda e conseqüentemente 

uma queda significante no índice da pobreza. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
O surgimento das teorias de consumo teve início a partir da teoria 

keynisiana e modelo neoclássico, embora sejam percebidas na literatura 

macroeconômica. De acordo com Keynes o consumo agregado é determinado pela 

renda agregada. Além disso, o consumo agregado é uma função estável da renda: o 

consumo se amplia conforme cresce a renda, mas não na mesma magnitude, definiu 

uma variável chamada propensão marginal a consumir, que mostra o aumento de 

consumo dado o aumento do nível de renda. Seu valor é influenciado por uma série 

de fatores objetivos como distribuição de renda, necessidades biológicas, etc.; 

subjetiva como avareza, precaução, etc. Ademais, a coletividade não consome toda 

a renda que recebe, excluindo os mais pobres.  

 

Keynes propõe uma atuação mais efetiva do Estado, tanto meio de gasto 

público, que compensem a falta de demanda, quanto pelo direcionamento e 

incentivos aos investimentos via redução de carga tributária. 

 

Esta proposta consistiu no desenvolvimento de mecanismos fiscais, como 

mecanismo de proteção social, tais como seguro desemprego e assistência social. 

No intuito de colaborar para manter o consumo elevado e um sistema de tributação 

progressiva, pode funcionar como estabilizador automático das flutuações cíclicas 

da economia, consequentemente minimizando o efeito dos tributos sobre as 

camadas mais baixas. 

 

O Brasil possui um alto índice de pobreza e elevada desigualdade na 

distribuição de renda. Segundo o ensaio apresentado por Barreto et al (2009) os 

pobres são muitos mais pobres que se deveria esperar, e em 2005 é representado 

por volta de 31% da população contra os 35% em 1995, tomando por base a renda 

de R$ 160,00 e tendo como referência a renda familiar per capita.  

 

Neri (2006) calcula que 22,77% da população se encontrariam nessa 

situação em 2005, proporção bem inferior aos 28,8% obtidos em meados da década 

de 1990. No país, enquanto no Nordeste por volta de 54% da população em 2005 é 
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considerada pobre, a proporção de pobres nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

é menos da metade desse número, situando-se por volta de 20%. No Norte, a 

proporção de pobres também é muito elevada, passando de 40% nesse ano. È 

verdade que estes números sofreram redução após o Plano Real, mas esta redução 

ocorre de forma distinta em cada região. 

 

Ao observar a literatura internacional, cabe destacar especialmente os 

trabalhos de Meng at al (2005), Adams (2004), Bouguignon (2003), Bruno, Ravallion 

& Squire (1998) e Ravallion & Chen (1997). Estes autores estabeleceram limites no 

intervalo 2,0 e 3,0 em termos absolutos. E, ainda, os resultados obtidos por essa 

pesquisa para as três áreas analisadas são inferiores aos achados em Wodon 

(1999) em um painel regional para Bangladesh, o qual considera valores situados 

entre 1,43 e 1,63.  

 

Meng et. al. (2005) encontrou evidências de que a elasticidade 

desigualdade-pobreza é de 2,8, enquanto Wodon (1999) argumenta que estas 

estariam entre 1,28 e 1,41. Para Ravallion & Squire (1998), esses valores seriam 

bem mais elevados situando-se em 3,86.  

 

De acordo com Barros, Camargo e Mendonça (1994), existem 

basicamente quatro tipos de políticas de combate à pobreza como ações que 

busquem a elevação da renda média dos mais pobres com base em aumentos na 

produtividade do trabalho. Os programas de inclusão no mercado de trabalho dos 

desempregados e dos que buscam o primeiro emprego e as políticas de governo no 

combate aos efeitos perversos da inflação também contribuem para a redução da 

pobreza, e finalmente, a elevação da renda média dos mais pobres por 

transferências diretas.  

 

Além desses argumentos, parece consenso entre os pesquisadores2 de 

política econômica que para a redução da pobreza dois fatores são fundamentais: a 

taxa média de crescimento e o nível inicial da desigualdade de renda. De acordo 

com Dollar e Kraay (2002) a redução da pobreza tende a ser mais rápida em países 

                                                 
2 Ver World Bank (2000); Bourguignon (2003); Klasen (2003). 
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onde o crescimento da renda média é maior e também onde a desigualdade inicial é 

baixa.  

 

Por outro lado, Borguignon (2003) argumenta que a redução da pobreza é 

mais rápida onde é possível uma combinação de crescimento da renda média com a 

diminuição da desigualdade. Ademais, essa relação entre desigualdade, 

crescimento e pobreza possui evidências que parecem mostrar que elevada 

desigualdade inicial é prejudicial ao crescimento econômico, e consequentemente 

prejudicial à redução da pobreza. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

3.1 Conceitos e Princípios da Tributação 
 
Tributo é a obrigação imposta aos indivíduos e pessoas jurídicas de 

recolher valores ao Estado ou entidades equivalentes e, ainda, é vulgarmente 

chamado por imposto, embora tecnicamente este seja mera espécie dentre as 

modalidades de tributos. Ademais, este pode ser considerado um instrumento básico 

ao financiamento do estado para satisfazer às necessidades da sociedade. Além 

disso, este pode e deve exercer impacto sobre a distribuição de renda na sociedade, 

bem como fonte crucial de obtenção de recursos para o desempenho das atividades 

públicas. 

 

Existem várias análises que apontam diferentes maneiras de como 

deveria funcionar o sistema de tributação e que objetivos ele deveria tentar alcançar. 

De uma forma ou de outra se espera que um sistema de tributação deva ter quatro 

pontos básicos, tais como obter receitas para financiar os serviços públicos; cada 

indivíduo deveria ser taxado de acordo com a sua habilidade para pagar; os tributos 

devem ser universais, impostos sem distinção a indivíduos em situações similares; 

os tributos deveriam ser escolhidos de forma a minimizar sua interferência no 

sistema de mercado, a fim de não torná-lo mais ineficiente.  

 

Os princípios dos benefícios estabelecem que cada indivíduo na 

sociedade pague um tributo de acordo com o montante de benefício que ele recebe; 

ou seja, quanto maior o benefício, maior seria a contribuição e vice-versa. Os 

economistas, por outro lado argumentam que este princípio é mais eficiente por que 

ele funciona como no sistema de mercado livre, onde cada indivíduo paga de acordo 

com os benefícios que ele recebe ao adquirir determinados bens e serviços. 

Baseado nestes argumentos ter-se-ia que, quanto maior o benefício, maior seria o 

nível de consumo. 

 

Em análise note-se que este princípio por si só não resolveria o problema 

da tributação, para um sistema mais eficiente é necessário se buscar outro 
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mecanismo que associado ao princípio do benefício torne a estrutura de tributação 

menos eficiente e mais equitativa. Este mecanismo baseia-se no princípio da 

habilidade de pagamento, o qual distribui o ônus da tributação entre indivíduos na 

sociedade de acordo com a sua habilidade de pagamento, medida usualmente pelo 

nível de renda. 

 

De acordo com o princípio da habilidade, todo indivíduo deve contribuir no 

custo total da oferta de bens públicos puros em linha com sua habilidade de 

pagamento, isto é, os indivíduos com habilidades iguais devem contribuir com o 

mesmo montante, enquanto que indivíduos com habilidades diferentes devem ter 

seu pagamento diferenciado. Para evitar que haja injustiça, utiliza dois mecanismos 

de tributos tal que o sacrifício do rico seja igualado ao do pobre: o “igual tratamento 

dos iguais ou a equidade horizontal” e o desigual tratamento dos desiguais ou 

equidade vertical. 

 

Por um lado, a equidade horizontal significa que os indivíduos com iguais 

habilidades devem pagar o mesmo montante de tributos. Por outro lado, a equidade 

vertical requer que indivíduos com diferentes habilidades paguem tributos em 

montantes diferenciados.                                      

   

3.2 Categorias de Tributação 
 
Normalmente os tributos são cobrados de acordo com a renda dos 

indivíduos, como as propriedades, a riqueza, os lucros empresariais, os salários e, 

por fim, bens e serviços. Além disso, os tributos podem ser diretos ou indiretos.  

 

O tributo direto incide sobre os rendimentos dos indivíduos, o indireto é 

cobrado normalmente com base nos bens e serviços que satisfazem parte de suas 

necessidades. O imposto sobre a renda coloca-se como melhor exemplo dos 

tributos diretos, enquanto o imposto sobre o consumo caracteriza mais 

adequadamente os tributos indiretos.  
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3.3 Sistemas de Tributação 
                                                                                                                                

No tributo indireto se aplica a mesma alíquota do tributo para os 

diferentes níveis de renda. Em conformidade com o Quadro 13 temos a aplicação 

desse sistema e seus efeitos sobre as diversas classes de renda. Note que a 

distribuição da renda bruta e a líquida permanecem inalterada, isto sugere que este 

sistema não tem nenhum impacto sobre a redistribuição da renda na sociedade.  

 

CLASSES 
DE 

RENDA 

RENDA 
BRUTA ALÍQUOTA 

TOTAL 
DO 

IMPOSTO 

RENDA 
LÍQUIDA 

% RENDA 
ANTES 

DO 
IMPOSTO 

% RENDA 
DEPOIS 

DO 
IMPOSTO 

% RENDA 
BRUTA 
ACUMU- 

LADA 

% RENDA 
LIQUIDA 
ACUMU- 

LADA 
A 
B 
C 
D 

1.000
2.000
3.000
4.000 

       10 
       10 
       10 
       10 

100
200
300
400 

  900
1.800
2.700
3.600 

       10
       20
       30
       40 

     10  
      20  
     30  
     40  

     10  
     30  
     70  
   100  

      10
      30
      70
    100 

TOTAL 10.000      1.000    9.000      100     100   
Quadro 1 - Tributação Proporcional  
Fonte: RIANI, 1990, p. 109. 

 

No sistema progressivo aplicam-se maiores percentuais de impostos para 

as classes de renda mais alta. De acordo com o Quadro 24 percebemos a 

materialização da aplicação do sistema de tributação progressivo, bem como seus 

efeitos sobre a distribuição da renda na sociedade. Vale ressaltar que os percentuais 

dos impostos cobrados são maiores para as classes de renda mais alta, conforme a 

coluna 3 do referido quadro. 

 

Os efeitos da aplicação do sistema de tributação são medidos quando se 

analisa o perfil da renda da sociedade após o imposto. Note-se que houve maior 

distribuição da renda em favor das classes de menor poder aquisitivo. A magnitude 

das alterações na distribuição da renda após o imposto dependerá da diferenciação 

das alíquotas para as diversas classes de renda. De forma que, quanto maior o 

intervalo de uma alíquota para a outra, maior será o impacto sobre a distribuição da 

renda e vice-versa. 

 

 
                                                 
3 Flavio Riani, 1990, p. 109. 
4 Flávio Riani, 1990, p. 110. 
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CLASSES 
DE 

RENDA 

RENDA 
BRUTA ALÍQUOTA 

TOTAL 
DO 

IMPOSTO 

RENDA 
LÍQUIDA 

% RENDA 
ANTES 

DO 
IMPOSTO 

% RENDA 
DEPOIS 

DO 
IMPOSTO 

% RENDA 
BRUTA 
ACUMU- 

LADA 

% RENDA 
LIQUIDA 
ACUMU- 

LADA 
A 
B 
C 
D 

1.000
2.000
3.000
4.000 

10 
20 
30 
40 

100
400
900

1.600 

900
1.600
2.100
2.400 

10
20
30
40 

12,8 
22,8 

30 
34,4 

10 
30 
70 

100 

12,8
35,6
65,6
100 

TOTAL 10.000  3.000 7.000 100 100   
Quadro 2 - Tributação Progressiva 
Fonte: RIANI, 1990, p. 110. 
 

Por outro lado, o sistema regressivo tem a característica básica de tributar 

mais fortemente as camadas mais baixas de renda. Neste caso, quanto menor o 

nível de renda, maior é o percentual de imposto a ser pago pelo indivíduo. O quadro 

III é útil para examinar o mecanismo e os efeitos da aplicação do sistema regressivo 

sobre as diversas camadas de renda na sociedade. 

 

Diferentemente do sistema progressivo, observa-se pelo Quadro 35 que a 

aplicação do sistema de tributação regressivo concentra mais renda nas classes de 

maior poder aquisitivo. Esta concentração dependerá também dos intervalos 

existentes entre as alíquotas aplicadas às diversas classes de renda. Quanto maior 

este intervalo, maior será a concentração da renda nas classes de maior poder 

aquisitivo e vice-versa. 

                         

CLASSES 
DE 

RENDA 

RENDA 
BRUTA ALÍQUOTA 

TOTAL 
DO 

IMPOSTO 

RENDA 
LÍQUIDA 

% RENDA 
ANTES 

DO 
IMPOSTO 

% RENDA 
DEPOIS 

DO 
IMPOSTO 

% RENDA 
BRUTA 
ACUMU- 

LADA 

% RENDA 
LIQUIDA 
ACUMU- 

LADA 
A 
B 
C 
D 

1.000
2.000
3.000
4.000 

       40 
       30 
       20 
       10 

400
600
600
400 

  600
1.400
2.400
3.600 

       10
       20
       30
       40 

     7,5  
     17,5 

     30  
      45  

     10  
     20  
     30  
     40  

      7,5
      25
      55

     100 
TOTAL 10.000      2.000   8.000 100 100   

Quadro 3 - Tributação Regressiva 
Fonte: RIANI, 1990, p. 111. 
 

Estes três casos apresentados sugerem que, em termos absolutos, os 

indivíduos de classes de renda mais alta pagam mais impostos. A participação 

relativa do imposto na renda dos indivíduos, porém, é mais significativa do que os 

valores absolutos que eles pagam. No Brasil o sistema predominante dos impostos 

                                                 
5 Flávio Riani, 1990, p. 111. 
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indiretos é o sistema regressivo, o percentual do imposto a ser pago diminui com o 

aumento no nível de renda. Após a sua aplicação observa-se que a distribuição da 

renda na sociedade se concentra mais nas classes de renda de maior poder 

aquisitivo.   

 

3.4 Incidência Tributária 
 
3.4.1 Conceito 

 
A incidência tributária é a análise positiva da distribuição da carga de um 

tributo, ou de um sistema de tributos, entre os agentes econômicos. Sua meta é 

identificar quem, dentro da economia, arca em última instância com o ônus do tributo 

ou dos tributos que talvez a princípio pudessem incidir sobre uma atividade ou 

agentes econômicos específicos.  

 

A análise se baseia no pressuposto de que a carga tributária é descrita 

em termos de seus efeitos sobre o bem-estar dos indivíduos (e não das instituições), 

sejam eles consumidores, produtores e fornecedores de fatores. 

 

Ao analisar a incidência da carga tributária deve-se considerar a estrutura 

de pressupostos sobre o funcionamento da economia, que depende, sobretudo, da 

teoria do comportamento e do equilíbrio econômico. Esta análise consiste num 

processo de duas etapas, no qual primeiramente calcula-se o equilíbrio existente 

antes e depois da alteração na política tributária, e depois se utilizam às 

modificações induzidas nas magnitudes de equilíbrio, principalmente a variação dos 

preços e das rendas, para calcular as mudanças no bem-estar dos indivíduos como 

consequência da alteração na política tributária. Assim sendo, a análise ideal da 

incidência exige dados sobre o universo das preferências e tecnologias existentes 

na economia, o que é uma meta impossível.  

 

O desafio consiste em encontrar simplificações úteis que permitam ao 

analista descrever corretamente os efeitos da política tributária mesmo trabalhando 

dentro das limitações de informação.  
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Todavia, a incidência tributária é apresentada com base em três 

princípios: o da concorrência, o da elasticidade da demanda, oferta e substituição, e 

das elasticidades a longo e a curto prazo. 

 

No princípio da concorrência, a pessoa que efetivamente paga o tributo é 

aquela que arca em última instância com o ônus, independente de quem tem a 

obrigação legal de pagar tributos (incidência legal ou nominal). Esta é uma das 

principais contribuições da análise econômica à esfera da tributação: o ônus efetivo 

de um tributo não recai necessariamente sobre os agentes sobre os quais o tributo 

incide.  

 

Uma implicação importante é que uma política tributária pode ter 

consequências imprevistas, pois a carga é “transferida” para outra parte da 

economia. Os agentes sujeitos ao tributo podem aliviar parte da carga tributária 

simplesmente modificando seu comportamento nos mercados. O grau em que o 

tributo pode ser “transferido” para terceiros depende da flexibilidade para modificar o 

comportamento, esta flexibilidade em geral é medida por meio de elasticidades. 

 

No segundo princípio, a incidência econômica depende da elasticidade da 

demanda, oferta e substituição, ou seja, de um modo geral, os indivíduos menos 

capazes de reagir a alterações nos tributos modificando seu comportamento são os 

que arcam com uma proporção menor da carga tributaria. 

 

E, por fim, a escolha intertemporal é a chave ideal para as pessoas 

mudarem seus comportamentos, isto é, é possível que as elasticidades a longo e a 

curto prazos sejam diferentes. 

 

Deste modo, o motivo é claramente normativo e seu propósito é ajudar a 

formular uma política tributária correta. A escolha racional entre as alternativas 

tributárias disponíveis, a fim de atender os preceitos de equidade, entre outros 

fatores, exige que se reúnam todas as informações disponíveis sobre as pessoas ou 

classes de pessoas que de fato arcarão com o ônus do tributo. 
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3.5 Tributação Ótima e Ótimo do Consumidor 
 
A tributação ótima, de acordo com Atkinson e Stiglitz (1980) e Rose e 

Wiegard (1983) tem como meta oferecer sugestões de ordem qualitativa que sejam 

consideradas como marcos de orientação por ocasião da concepção e da 

implantação de sistemas tributários ótimos (tax design) ou da alteração de sistemas 

tributários já existentes (tax reform). 

 

Na derivação de suas sugestões, a tributação é examinada de acordo 

com suas funções econômicas de influir na alocação dos recursos para a produção 

de bens e serviços e redistributivas, e de afetar a distribuição da renda entre os 

indivíduos. As funções administrativas fornecem os recursos necessários ao 

financiamento do gasto público, bem como à atividade política. 

 

Vale salientar que a teoria da tributação ótima segue duas vertentes: o 

cálculo do imposto ótimo em um sistema tributário e a teoria da reforma tributária. 

No primeiro caso, analisa-se a passagem de um estado inicial, em que não há 

imposto, para um estado em que há tributação.  

 

A teoria da reforma tributária investiga a mudança do bem-estar social no 

contexto de variações de impostos com relação a uma estrutura de tributação 

existente. O número de informações necessárias para o cálculo do imposto ótimo é 

bem maior do que para a teoria da reforma tributária. O objetivo dessa última é 

encontrar um sistema tributário melhor do que o sistema vigente, enquanto o 

objetivo do cálculo do imposto ótimo é encontrar o melhor sistema tributário possível.  

 

A problemática da tributação ótima está construída sobre um suposto 

posicionamento contraditório entre o fisco e o contribuinte. Nessa concepção, de um 

lado o fisco busca encontrar a fonte mais perfeita de tributar cada um dos 

contribuintes, que não seja por este influenciável e que elimine, por isso, qualquer 

forma de adequação como, por exemplo, através da evasão à tributação. Do outro 

lado, está o contribuinte que percebe a tributação como uma carga que não apenas 

lhe retira uma parte do poder aquisitivo, mas também o obriga a mudar decisões 

econômicas para minimizá-la. 
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3.5.1 Modelo Clássico 
 
Foi apresentado apenas um modelo clássico na tributação ótima de 

mercadorias, apresentando um problema de uma tributação ótima em uma 

economia com o único consumidor. 

 

Neste modelo de tributação de mercadorias supõe-se que há n bens, 

cada um dos deles produzido por firmas competitivas sob retornos constantes de 

escala e utilizando trabalho como único insumo. Essas hipóteses implicam que o 

imposto é totalmente repassado para os consumidores, de forma que os preços do 

produtor são constantes. Assim, para o bem i, o preço ao consumidor pi  é igual ao 

preço do produtor p`i mais o imposto ti, ou seja, 

 

Pi = Pi  + ti, i = 1,...., n                                                   (1) 

 

As preferências do consumidor são representadas pela função utilidade:6 

 

           (2) 

 

onde x1,...,xn são as demandas do consumidor pelos bens 1,....,n, respectivamente, 

e Y é a sua renda. 

 

O governo deve escolher as alíquotas do imposto sobre os n bens para 

arrecadar uma dada receita R. Denotando o nível de consumo do bem i por xi a 

restrição orçamentária do governo pode ser escrita como: 

 

                                                            (3) 

 

Essa descrição da economia permite que a análise se concentre no bem-

estar do consumidor e na arrecadação tributária. 

                                                 
6  Escrever a utilidade do consumidor como função de preços e da renda permite investigar o efeito 
de variações nos preços (aqui, via variação no imposto) sobre a utilidade do indivíduo. 
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A partir da restrição orçamentária7 podem-se exaurir todas as 

combinações de bens que o consumidor pode adquirir dado a sua renda e o preço 

dos bens. As escolhas do consumidor, contudo, não dependem apenas de sua 

restrição orçamentária, mas também de suas preferências em relação aos dois 

bens. 

 

Ao oferecer ao consumidor duas combinações diferentes ele escolherá 

aquela que melhor atenda à sua preferência. Se ambas atendem igualmente a suas 

preferências, o consumidor tornar-se indiferente entre as duas combinações. 

 

As preferências do consumidor são representadas com curvas de 

indiferença que mostram combinações N e Y que o deixam igualmente satisfeito. 

Como o consumidor prefere mais de um bem, pontos que estejam em uma curva de 

indiferença mais alta, são preferidos em relação aos pontos de uma curva de 

indiferença mais baixa. A taxa marginal de substituição (TMgS) mostra a taxa à qual 

o consumidor está disposto a trocar N por Y. Sendo a restrição orçamentária e as 

preferências do consumidor os principais componentes para a decisão do 

comprador. O consumidor gostaria de permanecer na curva de indiferença mais 

elevada possível, mas também ele precisa manter-se na linha ou abaixo da linha de 

restrição orçamentária, que mede o total de recursos disponíveis para ele. 

 

As duas formas de representar as preferências do consumidor são 

através da utilização de curvas de indiferença e por meio do conceito de utilidade. 8 

As curvas da indiferença e a utilidade estão estreitamente relacionadas e, como o 

consumidor prefere pontos que estejam em curvas de indiferenças mais elevadas, 

os conjuntos de bens que estão em curvas de indiferença mais elevadas 

proporcionam maior utilidade. Vale ressaltar que o consumidor fica igualmente 

satisfeito em todos os pontos que ensejam em uma curva de indiferença, haja vista 

que todos estes conjuntos proporcionam a mesma utilidade.    

 

                                                 
7 Limite das combinações de consumo de bens que o consumidor pode adquirir. 
8 A utilidade é uma medida abstrata da satisfação ou felicidade. 
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No tocante a utilidade marginal, pode-se inferir que esta representa o 

aumento de utilidade que o consumidor obtém de uma unidade adicional do bem em 

questão. Em adição, supõe-se que a maioria dos bens exibe utilidade marginal 
decrescente, isto é, quanto mais de um bem o consumidor tem, menor a utilidade 

proporcionada por uma unidade a mais do mesmo bem. 

 

A TMS de dois bens depende de suas utilidades marginais como, por 

exemplo, se a utilidade marginal do bem X é duas vezes a utilidade marginal do bem 

Y, então o indivíduo precisaria de duas idades do bem Y para compensar a perda de 

uma unidade do bem X, e a taxa marginal de substituição é igual a 2.  

 

A análise da utilidade nos proporciona uma maneira de ver a tributação 

ótima e outra maneira de descrever a otimização para o consumidor, não 

esquecendo que ótimo do consumidor, que a taxa marginal de substituição é igual à 

razão entre os preços, isto é, 

 

                                       TMgS = Px/Py 

 

Como a taxa marginal de substituição é igual à razão das utilidades 

marginais, podemos escrever essa condição de otimização como, 

 

                                       UMgx/UMgy = Px/Py 

 

E podemos reorganizar a equação para chegar a: 

 

                                       UMgx/Px = UMgy/Py 

 

Essa equação tem interpretação simples, ou seja, no ótimo, a utilidade 

marginal por real é gasto com o bem X é igual à utilidade marginal por real gasto 

com o bem Y. Caso essa igualdade não se mantivesse, o consumidor poderia 

aumentar a utilidade gastando menos com o bem que lhe proporcionasse menor 

utilidade marginal por real e mais com o bem que lhe proporcionasse maior utilidade 

marginal por real. 
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A partir da teoria da escolha do consumidor pode-se dizer que o objetivo 

do consumidor é maximizar a sua utilidade. Deste modo, no ótimo do consumidor, a 

utilidade marginal por real é a mesma para todos os bens. Em outras palavras, o 

objetivo do consumidor é situar-se na curva de indiferença mais elevada possível, ao 

passo que o ótimo do consumidor fica no ponto em que a curva de indiferença é 

tangente à restrição orçamentária.  

 
3.6 Os Efeitos da Tributação 

 
Impostos são quase sempre polêmicos, uma vez que eles redistribuem 

renda, alteram incentivos de produção, de contratação de mão-de-obra, de oferta de 

trabalho, mexem com riquezas e as oportunidades das pessoas, com isso, seus 

efeitos na economia como um todo são gigantescos. 

 

Vale ressaltar que os custos dos impostos para compradores e 

vendedores são maiores que o aumento de receita do governo. Não importa se o 

imposto recai sobre os compradores ou vendedores de um bem. Quando um 

imposto recai sobre os compradores, a curva de demanda desloca-se para baixo no 

montante do imposto; quando recai sobre os vendedores, a curva de oferta desloca-

se para cima no montante do imposto, quando o imposto entra em vigor, o preço 

pago pelos compradores aumenta e o recebido pelo vendedor cai. No fim das contas 

os dois compartilham o ônus do imposto, independentemente de como ele é 

cobrado.  

 

Em relação ao governo, pode-se dizer que este interfere com a inclusão 

do imposto afetando o bem-estar de todos, uma vez que ele pode usar essa receita 

tributária para oferecer serviços, tais como estradas, segurança, educação, assim 

como para fomentar os programas de transferências de renda.                                                    

 
3.7 Mudanças no Bem-Estar 

 

A mudança total do bem-estar inclui a mudança do excedente do 

consumidor, do excedente do produtor e da receita tributária. Vale ressaltar que os 

dois excedentes são negativos, e a parte do governo é positiva. Com isso as perdas 
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para os compradores e vendedores a partir da implementação do imposto superam 

a receita obtida pelo governo.  

 

A queda do excedente total que resulta quando um imposto distorce o 

resultado do mercado é chamado peso morto. E o que causa o peso morto dos 

impostos? Nos princípios da economia as pessoas reagem a incentivos, enquanto 

os mercados normalmente alocam recursos escassos de maneira eficiente; ou seja, 

o equilíbrio de oferta e demanda maximiza o excedente total dos compradores e 

vendedores. Mas quando o imposto aumenta o preço para os compradores e reduz 

o preço para os vendedores, produz um incentivo para consumir menos, e aos 

vendedores, um incentivo em produzir menos, então à medida que eles respondem 

a esses incentivos, o mercado reduz, ficando abaixo do ideal.   

 

 
Gráfico 1 - Peso morto 
Fonte: MANKIW, 2005, p. 164. 
 

O gráfico 19 representa o peso morto, isto é, quando o governo cria um 

imposto sobre um bem, a quantidade vendida vai de Q1 para Q2. Com isso, alguns 

dos potencias ganhos de comércio entre compradores e vendedores não ocorrem. 

Esses ganhos perdidos originam a perda do peso morto. 

 

 

 

 
                                                 
9 Mankiw, Gregory, 2005, p. 164. 



 29

3.8 A Tributação do Consumo no Brasil 
 
3.8.1 Breve Histórico 
 

Desde o inicio, quando o sistema tributário do país começou a ser 

estruturado, o fluxo de receita gerada na venda de bens importados e na exportação 

de produtos primários constituiu-se na principal base de incidência nacional. E isto, 

em parte, explica-se pelo fato de que, até quase a metade do século passado, a 

economia brasileira era eminentemente agrícola e extremamente aberta. 

 

Durante todo o Império (1822-1889), a principal fonte de receita tributária 

era o comércio exterior, em particular, o imposto de importação que, às vésperas da 

República, eram responsáveis por aproximadamente metade da receita. Após a 

proclamação da República, em 1889, a Constituição de 1891 adotou, sem maiores 

alterações, a composição tributária anterior. 

 

Contudo, a instituição do regime federativo impôs a necessidade de dotar 

as unidades subnacionais de receitas que lhes permitissem autonomia financeira. 

Sendo o sistema tributário assentado praticamente em uma única base de incidência 

e dada à forma como esse regime foi concebido, a solução encontrada foi 

simplesmente permitir o acesso dos diferentes níveis de governo a esta base, mas 

através da adoção de um esquema de separação tributária; ou seja, a Constituição 

apenas discriminou os impostos de competência exclusiva da União e dos estados; 

dentre os mais relevantes, coube, respectivamente, ao imposto de importação e de 

exportação tanto sobre as vendas externas quanto interestaduais. 

 

Ao final do século XIX e até as três primeiras décadas do século XX, 

paralelamente aos gravames sobre o comércio exterior, foram sendo instituídos 

impostos sobre as mercadorias produzidas internamente, merecendo destaque o 

Imposto de Consumo (o qual era uma união de espécies prematuras de excises 

taxes) que incidiam sobre alguns bens específicos, e o Imposto sobre Vendas 

Mercantis; sendo este último mais amplo que o anterior. Porém, cabe observar que, 

somente a partir de 1924, foi que o governo federal instituiu um imposto de renda 

geral. 
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Apenas com as fortes oscilações provocadas na atividade primário-

exportadora devido aos efeitos da I Guerra Mundial e da Grande Depressão é que 

se ingressa, a partir da década de 1930, século XX, em uma nova fase da história 

tributária nacional. A novidade não constituía na mudança da composição da 

arrecadação global em direção a uma maior participação dos impostos sobre a 

renda e a propriedade, mas sim na predominância da tributação dos produtos 

domésticos. 

 

Até a reforma empreendida na década de 1960, o sistema tributário 

concebido nos anos 30 não sofreu substancias alterações. O principal tributo federal 

sobre vendas permanecia sendo o Imposto de Consumo, na esfera estadual o IVC 

(Imposto sobre Vendas e Consignações), originário do Imposto sobre Vendas 

Mercantis, cuja exclusividade impositiva lhe foi atribuída em 1934, e a nível 

municipal o Imposto sobre Indústrias e Profissões, praticamente uma réplica do IVC, 

cuja competência legislativa lhe foi designada em 1946. 

 

Conforme aponta Varsano (1996), durante o período 1946/66, o Imposto 

de Consumo era responsável por mais de 45% da receita tributária da União, o IVC 

correspondia a quase 90% da receita estadual e o Imposto sobre Indústrias e 

Profissões gerava aproximadamente 45% da receita municipal. Em conjunto, eles 

perfaziam 65% da arrecadação tributária nacional. 

 

A partir da década de 1950, o aprofundamento do processo de 

industrialização ao mesmo tempo em que ampliava a possibilidade de tributar as 

vendas, implicava na necessidade de fortalecer as finanças públicas sem, contudo, 

majorar a receita por meio da utilização de impostos que pudessem comprometer a 

eficiência do setor produtivo. Reconhecia-se que o passo mais importante era a 

reestruturação do aparelho arrecadador. Em meio a esse contexto foi realizada uma 

reforma tributária na segunda metade da década de 1960. 

 

No que tange à tributação das vendas, as mudanças promovidas na 

ocasião foram de caráter qualitativo não alcançando a forma como era concebida à 

divisão de competências entre os três níveis de governo. O principal mérito da 
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reforma foi à eliminação de importantes impostos com características de incidência 

em cascata. 

 

Com as mudanças introduzidas nos anos 60, o Brasil tornou-se pioneiro 

na adoção de impostos sobre valor adicionado. O Imposto de Consumo foi 

substituído pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incidente sobre 

produtos manufaturados e cobrado segundo a sistemática do valor adicionado. Vale 

ressaltar que este imposto continuou de competência da esfera federal. Por outro 

lado, o Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC), maior tributo sobre vendas do 

país foi trocado pelo Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias (ICM). Este tributo possui ampla abrangência sobre o valor agregado 

gerado em cada etapa da fabricação e distribuição de mercadorias e sua 

competência permaneceu sendo estadual. 

 

O pioneirismo do Brasil na adoção de impostos sobre valor adicionado 

não significa que todas as fontes de cumulatividade tributária tenha sido eliminadas 

como, por exemplo, o Imposto sobre Indústrias e Profissões, que abrangia parte das 

atividades terciárias foi transformado no Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS). A sua competência foi mantida na esfera municipal, mas, diferente 

do que ocorreu com o Imposto de Consumo e com o IVC, a natureza cumulativa do 

antigo imposto sobre serviços não foi alterada. Os Impostos Únicos que incide sobre 

combustíveis, energia elétrica, minerais, transportes e comunicações cobrados pelo 

governo federal também tinham incidência em cascata e não foram eliminados. 

 

Não obstante, o importante a ser observado é que, conforme ilustram os 

números, nos primeiros anos posteriores à reforma dos anos 60, os tributos sobre 

valor adicionado representavam aproximadamente 90% do total coletado sobre bens 

e serviços; ou seja, a despeito de todas as fontes de cumulatividade não terem sido 

eliminadas pela reforma, é lícito afirmar que as mudanças então promovidas foram 

capazes de proporcionar um salto qualitativo no sistema de tributação nacional. 

 

O problema é que, ao longo do tempo, foram sendo introduzidas 

modificações na legislação que, paulatinamente, foram contribuindo para minar os 

efeitos positivos alcançados pela reforma introduzida na década de 60. Tanto no que 
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diz respeito ao aumento progressivo da participação de tributos cumulativos na 

arrecadação quanto na deterioração da qualidade do principal IVA nacional, o atual 

ICMS. 

 
3.8.2 Carga Tributária Bruta e Distribuição Pessoa da Renda 

 
Para o ano de 2008, a estimativa do IPEA para a carga tributária bruta foi 

de 36,2% do PIB. Se dividida homogeneamente ao longo do ano, esta carga per 

capita no Brasil equivaleu, em média, a 132 (36,2%) dos 365 dias do referido ano. 

Ademais, sabe-se que a carga tributária não onera equanimente o conjunto dos 

brasileiros, não implicando, portanto, mesmo esforço na contribuição de financiar o 

funcionamento dos Estados e das políticas públicas.  

 

No Brasil, a distribuição do ônus tributário se dá de modo heterogêneo, 

com alguns setores da sociedade sendo mais afetados que outros, e sobretudos os 

mais pobres que destinaram 192 dias de pagamentos aos tributos, superior a média 

de todas as rendas. 

 

Isso decorre em função do sistema tributário transgredir o principio de 

equidade ou de capacidade contributiva, ao permitir que o estabelecimento da 

contribuição dos cidadãos para o financiamento do Estado deve ser compatível com 

a sua capacidade econômica; ou seja, não se deveria impor aos cidadãos de menor 

capacidade econômica (normalmente entendidos como aqueles de menor renda e 

menor patrimônio) o mesmo esforço tributário exigido dos cidadãos de maior 

capacidade econômica. Nesse sentido, o sistema tributário deve buscar a 

progressividade, isto é, tributar mais os ricos do que os pobres. 

 
Tabela 1 - Brasil – Distribuição da Carga Tributária Bruta segundo faixa de SM10 

RENDA MENSAL 
FAMILIAR 

CARGA TRIBUTÁRIA 
BRUTA- 2004 

CARGA TRIBUTÁRIA 
BRUTA - 2008 

DIAS DESTINADOS 
AO PAGAMENTO DE 

TRIBUTOS 
Até 2 SM 

2 a  3 
3 a  5 
5 a  6 
6 a  8 

               48,8 
               38,0 
               33,9 
               32,0 
               31,7 

                53,9 
                41,9 
                37,4 
                35,3 
                35,0 

               197 
               153 
               137 
               129 
               128 

                                                 
10 Salário Mínimo 
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RENDA MENSAL 
FAMILIAR 

CARGA TRIBUTÁRIA 
BRUTA- 2004 

CARGA TRIBUTÁRIA 
BRUTA - 2008 

DIAS DESTINADOS 
AO PAGAMENTO DE 

TRIBUTOS 
8 a  10 
10 a 15 
15 a 20 
20 a 30 

Mais de 30 SM 

               31,7 
               30,5 
               28,4 
               28,7 
               26,3 

                35,0 
                33,7 
                31,3 
                31,7 
                29,0 

               128 
               123 
               115 
               116 
               106 

CTB, SEGUNDO 
CFP/DIMAC             32,8             36,2             132

Fontes: Carga Tributária por faixas de renda, 2004: Zockun et alli (2007); Carga Tributária Bruta 2004 
e 2008: CFP/DIMAC/IPEA; CARGA Tributária por faixas de renda, 2008 e Dias destinados ao 
Pagamento de tributos. 
 

Estudos recentes, entretanto, têm demonstrado que o sistema tributário 

brasileiro faz exatamente o contrário, haja vista que se tributa mais os mais pobres 

como, por exemplo, os 10% mais pobres da população brasileira destinam 32,8% da 

sua renda para o pagamento de tributos; enquanto que os 10% mais ricos, o ônus 

estimado é de 22,7% da renda.11 Utilizando o salário mínimo como referência para 

classificar os níveis de renda, os números são ainda mais contundentes e confirmam 

a regressividade da tributação no Brasil, uma vez que famílias com renda de até dois 

salários-mínimos pagam 48,8% em tributos, enquanto, as famílias com renda acima 

de 30 salários-mínimos, são oneradas em 26,3%. 

 

Estes últimos dados foram estimados, entretanto, para o ano de 2004, 

quando a CTB calculada com base no IBGE era de 32,8% do PIB. Assim, observa-

se que entre 2004 e 2008, a CTB cresceu 3,4 pontos percentuais, aumentando 

cerca de 10% em 5 anos. Nesse sentido, o ônus sofrido em cada faixa de renda 

também deve ter se elevado. 

 

Supondo, apenas para simplificar o raciocínio, que a regressividade no 

período não piorou nem recuou, mas apenas manteve-se a mesma, então poder-se-

ia considerar que o ônus sofrido em cada faixa de renda também teve que crescer 

no mesmo ritmo; 12 ou seja, é provável que, se em 2004 a carga tributária bruta 

                                                 
11 Zockun, M H. ett alli – simplificando o Brasil: proposta de reforma na relação econômica do governo 
com o setor privado. Texto para discussão, n. 03. FIPE: USP, São Paulo, 2007. 
12  Argumentos podem ser levantados tanto para defender a regressividade da tributação pode ter 
recuado no período quanto para defender que esta piorou. Além disso, deve ser lembrado também 
que, no mesmo período, a trajetória de crescimento da renda dos mais pobres revelou-se mais forte, 
com conseqüências positivas para a distribuição de renda. 
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sobre os que ganhavam até 2 salários mínimos foi de 48,8% da renda, em 2008 

pode ter chegado aos 54%. 

 

Enquanto que, mantidas as proporções, os que ganham acima de 30 

salários mínimos podem ter enfrentado em 2008 uma carga de 29%, e isto significa 

que, se à luz dos dados para a CTB em 2008, o cidadão brasileiro destinou, em 

média, 132 dias para o pagamento de tributos, há enormes desigualdades que 

devem ser mais bem estudadas, debatidas e combatidas. Entre os cidadãos mais 

pobres terminou sendo exigido um esforço equivalente a 197 dias, enquanto que os 

cidadãos mais ricos aportariam 106 dias (três meses a menos). 

 

3.9 ICMS  

 
O ICMS está previsto no art.155, II da Constituição Federal, e art. 1º. Da 

lei Complementar n° 87/1996 que sugere a competência aos Estados e ao Distrito 

Federal de instituir imposto sobre as operações relativas à circulação de 

mercadorias sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, 

ainda que as operações se iniciem no exterior.  

 

Por força do princípio da legalidade tributária, instituído na Constituição 

Federal de 1988, a criação desse imposto somente poderá ocorrer através de lei 

ordinária estadual. 

 

3.9.1 Conceitos de ICMS 
 
O ICMS alberga pelo menos cinco impostos diferentes conforme Carazza 

(2001). Em primeiro lugar, o imposto sobre operações mercantis (operações 

relativas à circulação de mercadorias), que, de algum modo compreende o que 

nasce da entrada de mercadorias importadas do exterior; o imposto sobre o serviço 

de transporte interestadual e intermunicipal; o imposto sobre os serviços de 

comunicação; o imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou 

consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica e o 

imposto sobre a extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais.  
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Há pelos menos cinco núcleos distintos de incidência de ICMS.13 O 

primeiro é o economicamente mais importante, uma vez que se entende por 

operações relativas à circulação os atos ou negócios que impliquem mudança da 

posse ou da propriedade de mercadorias. Já “mercadorias” são as coisas móveis 

destinadas ao comércio. 

 

O ICMS é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 

montante cobrado nas anteriores pelo mesmo outro estado ou pelo Distrito Federal.  

 

Possui as características para cobrança, aplicando Hipótese de 

Incidência, o Fato gerador e Base de Calculo. Esta hipótese significa a descrição na 

norma, do fato que, se e quando ocorre, faz nascer à obrigação tributária, enquanto 

a segunda designa a própria ocorrência. 

 

Afirma-se que há incidência do imposto quando este está diante do fato 

que realiza sua hipótese de incidência e a não incidência quando não realiza a 

hipótese de incidência. O fato gerador, consoante Diniz (1998)14 é aquele que 

determina a obrigação jurídica de pagar o tributo, abrangendo, para alguns autores, 

tanto descrição legal do fato que dá origem à relação jurídico-tributária como um 

evento fático que se opera num dado momento no contexto do mundo físico-social. 

É, portanto, a situação fática descrita in abstrato na norma, cuja ocorrência in 

concreto vem a determinar, num dado momento, o surgimento da obrigação 

tributária.  

 

Diante disso, o fato gerador ocorre em outras hipóteses, no momento da 

saída da mercadoria a qualquer título do estabelecimento do contribuinte, porém 

abrangência da expressão “saída de mercadoria a qualquer título” não impediu o 

legislador de estabelecer limites e criar mecanismos para desonerar determinadas 

operações. 

                                                 
13 ICMS, Roque Antônio Carraza – 8ª. Edição, revista ampliada e atualizada até a Emenda 
Constitucional 35/2001- Ed. Malheiros, páginas 30 e 31). 
14  Diniz, Ma Helena – Dicionário Jurídico – pag. 520 (1998) 
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A base de cálculo é o que determina a natureza especifica de um tributo, 

e quanto ao imposto é ela que lhe confere identidade. Se o imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias tiver como base de cálculo o capital da pessoa 

jurídica, ou o valor do estoque, não será um imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias, mas sobre o patrimônio. 

 

Sabe-se que a alíquota é o percentual aplicado sobre a base de calculo 

com o objetivo de se obter o valor do tributo incidente na respectiva operação ou 

prestação de serviço. O inciso IV do art. 97 do Código Tributário Nacional determina, 

taxativamente, que somente a lei pode estabelecer a fixação da alíquota do tributo.  

 

No que se refere à seletividade, que é um dos princípios mais importantes 

do IPI, a partir da Constituição Federal de 1988 é estendida ao ICMS, pois se aplica 

a seletividade através da fixação de alíquotas diferenciadas em função da 

essencialidade do produto ou serviço prestado, de sorte a tornar menos onerosa à 

aquisição daquele que for indispensável à satisfação das necessidades básicas da 

população tais como energia elétrica, combustíveis, produtos alimentícios, artigos de 

vestuário, medicamentos, serviço de transporte de passageiro, serviço de 

comunicação, além de outros.  

 

Assim, a seletividade das alíquotas do ICMS deverá levar em conta a 

essencialidade das mercadorias ou dos serviços, propiciando que produtos e 

serviços de primeira necessidade sofram a incidência de uma carga tributária menor 

do que aquela aplicada aos produtos e serviços considerados supérfluos ou não 

essências; entretanto tais regras nem sempre são seguidas pelo legislador do ICMS, 

aplicando alíquotas máximas em produtos e serviços essenciais às necessidades 

básicas da sociedade. 

 

Cada Estado possui a sua alíquota estabelecida, incluindo nisto o 

diferencial de alíquotas do ICMS que está regrado no art. 155, § 2º, inciso VII e VIII 

da Constituição Federal de 1988, que objetiva precipuamente, preservar a 

arrecadação dos Estados e Distrito Federal quando obviamente, em seus territórios 

estiverem localizados consumidores finais de mercadorias ou de serviços por meio 

do ICMS, desde que tais consumidores finais sejam contribuintes do imposto o 
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diferencial de alíquotas acaba funcionando como um verdadeiro instrumento de 

compensação, em sintonia com o disposto no art. 3º, inciso III, da CF de 1998, que 

diz constituir objetivo fundamental da Republica Federativa do Brasil “erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. 

 

O ICMS é um imposto muito complexo, não somente pelas operações que 

engloba, mas por ser aplicado nas diversas regiões, que levam sempre em 

consideração os acordos celebrados pelos estados através do CONFAZ, por 

convênios, protocolos, ajustes e depois leis e decretos de regulamentação que entes 

publicam, para aplicação do tributo. 

 

Desta forma, a aplicação das diversas alíquotas existentes torna alvo fácil 

para sonegadores, por desconhecer em muitos casos a legalidade por preferirem 

burlar as leis dos tributos.  

 

Por razões distintas do que as relativas aos tributos cumulativos (ICMS), 

também é muito difícil saber o ônus efetivamente suportado pelas famílias, uma vez 

que existem 27 legislações diferentes para o imposto. Isso aliado à forma como o 

imposto é cobrado nas transações interestaduais, e a competição tributária que faz 

que seja praticamente impossível conhecer as alíquotas verdadeiramente praticadas 

em cada um dos Estados. 

 

Considerando ainda a tributação por diversos regimes como a lei permite 

que a regime de pagamento antecipado e por substituição, antecipação está prevista 

no § 7º. Do art. 150 da CF/88. Apresentam-se as seguintes distinções entre 

antecipação e substituição:  

 

a) o Antecipado ocorre apenas nas operações interestaduais; 

 

b) o Estado antecipa uma parcela do ICMS, que seria devida em uma 

operação subseqüente, sobre determinada mercadoria, objeto da 

exigência do imposto, com a presunção de que a referida operação 

ocorrerá; 
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c) não há figura do contribuinte substituto, sendo valor exigido pelo Fisco 

do Destinatário da mercadoria; 

 

d) não é aplicável a insumos utilizados na fabricação de outros produtos; 

 

e) destinatário da mercadoria tem direito a crédito fiscal correspondente 

ao valor pago, face à observação do princípio da cumulatividade do 

imposto; e 

 

f) as operações subseqüentes são tributadas normalmente, sistemáticas 

de crédito/débito do ICMS (Conta Gráfica). 

 

Já a Substituição tributária é a técnica de tributação que consiste em 

deslocar a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido por um contribuinte 

para uma terceira pessoa em relação a um determinado fato gerado, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este a responsabilidade supletiva, 

pelo cumprimento da obrigação tributária. Há dois tipos distintos estabelecidos, o 

primeiro decorre dos fatos geradores pretéritos, isto é, que ainda ocorreram; e o 

outro, decorre das operações ou prestações que ainda serão realizadas, suas 

principais características são: 

 

1) Objetiva concentrar a arrecadação do ICMS em alguns poucos 

contribuintes, evitando, destarte, que o recolhimento do imposto seja 

pulverizado; 

 

2) Não exclui o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias15; 

 

3) Nas operações subsequentes realizadas pelos contribuintes 

substituídos, não mais será exigido o recolhimento do imposto, não 

podendo, todavia, creditarem-se do ICMS pago por substituição 

tributária, (o imposto é cobrado até o final da cadeia); 

                                                 
15 Obrigações acessórias: ”prestações positivas ou negativas na legislação que estabelece 
procedimentos relativos à arrecadação ou a fiscalização do ICMS”, sua finalidade é garantir o 
cumprimento da obrigação tributária principal, isto é o tributo. 
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4) Os produtos sujeitos a esta sistemática devem ser listado em lei.          

 
3.9.2 Evolução do ICMS do Brasil 

 
Analisando o comportamento da arrecadação do ICMS no Brasil, foi 

verificada uma evolução considerável desde a implantação da lei Kandir, merecendo 

um destaque também para o crescimento após a implantação do plano real 

conforme demonstrarei a seguir. 

 
Tabela 2 - Arrecadação de ICMS – Após Plano Real -1996 a 2006 

ICMS BRASIL (Valores Nominais) 
PERÍODO R$ 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

54.848.722.000 
57.392.028.000 
58.649.909.000 
65.559.867.000 
79.386.787.000 
92.126.565.580 

102.951.677.337 
117.115.264.136 
136.580.385.025 
152.367.546.741 
165.666.357.599 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tesouro Nacional.  
 

O ICMS arrecadado no Brasil em 2006 atingiu a cifra de R$ 165,7 bilhões, 

batendo o recorde em quase todos os anos em valores nominais, com destaque 

para o ano 2000 que incrementou em 17% em relação ao exercício anterior, 

conforme tabela 2. Além disso, o ICMS durante o Plano Real sofreu grande 

expansão em valores nominais, tendo crescido 202% de 1996 a 2006.  

 

De acordo com a tabela 3, este desempenho ocorreu também na maioria 

dos Estados brasileiros. Tal fato deve-se principalmente aos efeitos positivos sobre o 

consumo decorrente do “Plano Real” de estabilização econômica e minimização pelo 

efeito “Oliveira-Tanzi”16 sobre a arrecadação de impostos, especialmente os sobre 

vendas.  

 

                                                 
16  Oliveira-Tanzi – (ou Efeito Tanzi). A inflação corrói o valor da arrecadação fiscal do governo, pela 
defasagem entre o fato gerador e o recolhimento dos impostos. 
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Tabela 3 - Evolução do ICMS – 1996 a 2009 
ICMS BRASIL 

ANOS ICMS – R$ (bilhões) 
1996 57 
1997 59 
1998 60 
1999 68 
2000 82 
2001 95 
2002 107 
2003 121 
2004 142 
2005 158 
2006 172 
2007 187 
2008 222 

2009 – Acumulado até maio - 88 
Fonte: Confaz/Cotepe – valores atualizados pelo IGP-DI/FVG a preço de 07/2009. 

 

O desempenho do ICMS é superior ao conjunto da arrecadação 

administrada pela Receita Federal. Apesar da crise econômica em 2008 no segundo 

semestre, ainda assim, foi apresentado um resultado positivo em relação ao ano 

anterior. 

 

O ICMS, imposto mais importante do Sistema tributário e responsável por 

cerca de 23% da receita total do País, por incidir sobre a quase totalidade de bens e 

sobre alguns serviços como comunicação, transporte intermunicipal e interestadual, 

oferece, de certa forma, uma visão aproximada do comportamento da atividade 

econômica e social (isto é, desigualdade social e pobreza). 

 

Cobrado de forma indireta, ou seja, embutido nos preços de produtos e 

serviços, o consumidor nem sempre sabe quanto paga de ICMS. Como é cobrado 

por “dentro” uma alíquota de 17%, por exemplo, vira 20,43%. A lei que rege o tributo, 

diz que o imposto integra sua base de caçulo, isto é, o imposto é cobrado sobre ele 

mesmo. 

 

Seria lógico supor que 17% sobre o um produto que custa R$ 100,00 

resultasse em R$17,00, assim ele custaria R$ 117,00 – esse seria o cálculo “por 

fora”. No cálculo “por dentro” a conta é de dividir – não de multiplicar.  
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Assim, R$ 100,00 dividido por 0,83 (por que a alíquota é 17%) resulta em 

R$ 120,48. Esse é o valor final do produto. Agora calculemos 17% de R$ 120,48. Dá 

R$ 20,48. O valor de R$120,48 menos R$ 20,48. O resultado é R$100,00, que é o 

valor do produto sem o ICMS. 

 

A tabela 4 apresenta o desempenho do ICMS em todos os Estados do 

País acumulado de 2005. Apresentados o crescimento real de cada Estado, o 

crescimento da arrecadação do ICMS foi positivo na maioria dos Estados. 

Teoricamente, esta arrecadação poderia ter uma tendência explosiva, se não fosse 

à complexidade que envolve o cálculo do ICMS. 

 
Tabela 4 - Comparativo Crescimento Real – Ranking - Participação Relativa                                                               

ESTADOS 
ICMS DOS ESTADOS 

CRESCIMENTO 
REAL (%) 

ACUMULADO 
2005 

RANKING 
PARTICIPAÇÃO 
RELATIVA (%) 

NORDESTE  14,6
MARANHÃO 16,3 5 0,9 
PIAUI 12,3 7 0,6 
CEARÁ -0,69 24 2 
RIO GRANDE DO NORTE 9,31 13 1 
PARAIBA 9,31 14 0,9 
PERNAMBUCO 11,3 9 2,8 
ALAGOAS 9,31 15 0,7 
SERGIPE 10,31 11 0,7 
BAHIA -2,69 26 5 
    

NORTE   5,5
ACRE 22,3 2 0,2 
AMAZONAS 9,31 16 1,9 
PARA 12,3 6 1,8 
RONDONIA 11,3 10 0,8 
AMAPA 24,3 1 0,2 
RORAIMA 19,3 3 0,1 
TOCANTINS 4,31 22 0,4 
    

SUDESTE   54,6
MINAS GERAIS 11,3 8 10,1 
ESPIRITO SANTO 17,3 4 3 
RIO DE JANEIRO -3,68 27 8,6 
SÃO PAULO 4,31 21 32,9 
    

SUL   16,7
PARANÁ 6,31 18 5,6 
SANTA CATARINA 5,31 19 3,8 
RIO GRANDE DO SUL 9,31 12 7,3 
    

CENTRO OESTE   8,6
MATO GROSSO -0,69 25 2,2 
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ESTADOS 
ICMS DOS ESTADOS 

CRESCIMENTO 
REAL (%) 

ACUMULADO 
2005 

RANKING 
PARTICIPAÇÃO 
RELATIVA (%) 

MATO GROSSO DO SUL 8,31 17 1,7 
GOIAS 0,31 23 2,7 
DISTRITO FEDERAL 5,31 20 1,9 
BRASIL   100 

Fonte: Confaz/COTEPE – dados atualizados em novembro/2007. 
 

3.10 Pobreza 

 
A pobreza pode ser entendida como a privação do ser humano, tanto no 

sentido fisiológico como social. A privação fisiológica envolve a não satisfação das 

necessidades básicas materiais ou biológicas, o que inclui alimentação, saúde, 

educação e moradia inadequadas. Portanto, alguém pode ser considerado pobre 

quando não é capaz de garantir a quantidade de bens e serviços suficientes para 

atender as necessidades materiais básicas. A privação fisiológica está estritamente 

relacionada com a baixa renda monetária e baixos níveis de consumo, mas pode ir, 

além disso. A privação social amplia o conceito de privação para incluir risco, 

vulnerabilidade, a falta de autonomia, impotência e ausência de auto-estima. 

 

O conceito de pobreza depende da definição de padrão mínimo de 

sobrevivência. Historicamente tem sido tratado apenas como insuficiência de renda. 

Entretanto, o conceito é muito mais amplo do que apenas deficiência de renda, ele 

pode incluir também outros indicadores sociais, tais como a deficiência de saúde, de 

educação, de expectativa de vida ou outros.  

 

A linha de pobreza foi definida para que fosse possível separar os que 

têm deficiências, que são chamados pobres, dos que não têm. A linha da pobreza 

considera um valor para a renda do individuo abaixo da qual dizemos que ele sofre 

privações, isto é, ele não consegue ter acesso a bens e serviços que a sociedade 

oferece num patamar que produz um mínimo de bem-estar ao individuo.  

 

Não obstante, existem várias linhas de pobreza que são definidas através 

de outros critérios. Um deles diz respeito ao consumo mínimo de calorias que é 

necessário para que uma pessoa tenha condição de sobrevivência. Qualquer critério 

utilizado tem alguma dose de subjetivismo envolvida. O que usa como critério a 
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renda é apenas para acompanhar as principais medidas, tais como o crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB).  

 

Rocha (2003) considera dois critérios, o primeiro é inteiramente arbitrário, 

pois não há garantia de que ele seja um verdadeiro valor de linha demarcatória da 

pobreza e outro que seja observado, isto é, totalmente subjetivo, baseado na 

estrutura de consumo da população de baixa renda. Existe também um critério 

largamente usado pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial que é 

US$ 1 dia per capita, que ao passar dos anos tornou-se bastante elástico para 

US$2, US$4, entre outros (Human Development Report, 2003).  

 

Uma vez definida a pobreza, é necessário mensura-la, sua medição é 

importante por que possibilita uma visão agregada ao longo do tempo e permite que 

planejadores estabeleçam alvos mensuráveis a partir dos quais é possível avaliar 

ações empreendidas. A maior parte das medições de pobreza se concentra na 

renda e no consumo, muitas vezes mediante o uso de pesquisas domiciliares 

periódicas. 

 

Em nível de Brasil, tem sido muito utilizado como linha de pobreza o 

salário mínimo ou algum submúltiplo (Pfefferman e Webb, 1983; Hoffman, 1984; 

Albuquerque, 1993; Paes de Barros, Henriques e Mendonça, 2000). 

 

Com as publicações das Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF), 

pelo IBGE, vários outros autores têm contribuído para a definição de linha de 

pobreza e indigência no Brasil, com base em uma cesta de bens de consumo de 

acordo com características alimentares peculiares a cada região. Merece destaque 

os trabalhos de Fava (1984), Arraes (1989), e Rocha (1988, 1993, 1995, 1997, 2000, 

2001, 2003). 

 

Uma medida comum da distribuição de renda é a taxa de pobreza. A taxa 

de pobreza é o percentual da população cuja renda familiar se encontra abaixo de 

um nível absoluto chamado linha de pobreza, que é estabelecida pelo governo 

federal em aproximadamente três vezes o custo de uma dieta adequada. 
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Embora o crescimento econômico tenha aumentado à renda da família 

típica, o aumento da desigualdade tem impedido as famílias mais pobres de 

compartilhar essa maior prosperidade econômica. 

 

A pobreza é uma doença econômica que afeta todos os grupos da 

população, mas não afeta com igual freqüência. A pobreza apresenta ainda três 

fatos marcantes por estar correlacionada à raça, Negros e Hispânicos têm cerca de 

três vezes mais probabilidade de viver na pobreza do que os brancos; a idade, pois 

as crianças têm probabilidade acima da média de pertencer a famílias pobres e os 

idosos tem menos probabilidade do que a média de ser pobres; e a composição da 

família, isto é, as famílias encabeçadas por um adulto do sexo feminino e sem 

conjugue têm cinco vezes mais probabilidade de viver na pobreza do que as famílias 

encabeçadas por um casal. 

 

A pobreza é um dos problemas mais difíceis enfrentados pelos 

formuladores de políticas. As famílias pobres estão mais sujeitas, do que a 

população em geral, à violência domestica, à falta de abrigo, à dependência das 

drogas, aos problemas de saúde, à gravidez na adolescência, ao analfabetismo, ao 

desemprego e ao baixo grau de escolaridade. Os membros das famílias pobres têm 

mais probabilidade de praticar crimes ou de serem vítimas de crime. Embora seja 

difícil separar as causas da pobreza e seus efeitos, não há dúvidas de que ela esteja 

associada a diversos males econômicos e sociais.    

 
3.10.1 Pobreza em Números (Desigualdade e Renda) 

 

Em 1996 o número total de brasileiros considerados pobres era de 60,9 

milhões e caiu para 53,9 milhões em 10 anos. Em 2005 a pobreza estava 

representada por 31% da população contra os 35% em 1996 (isto com base da 

renda de R$ 160,00), já os indivíduos com renda inferior a R$ 121,00 (em 2005) era 

de 22,77 da população contra 28,8% de meados dos anos 90.  

 

A região nordeste concentra 54% da população pobre, enquanto as 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste detem 20% e, por fim, a região Norte 40%, 

segundo dados do IPEA apresentado pela Análise da PNAD de 2007. 



 45

Tabela 5 - Evolução da Pobreza no Brasil, México e America Latina17 

POBREZA% REDUÇÃO DA POBREZA 
(EM PONTOS PERCENTUAIS) PAIS/REGIÃO 

1990 2002 2005 2006 2007 1990-05 2002-05 2002-06 
AMERICA LATINA 48,3  44,00  39,8  -           - 8,5  4,3  - 
MEXICO18 47,7  39,4  35,5  -           -  12,2  3,9  - 
BRASIL 44,9  38,2  34,1  29,6  28,0  10,8  4,2  10,2 

Fonte: Cepal, Panorama Social de 2006 e PNADs 1990, 2002, 2005 e 2006 
                  

O Gráfico 1 descreve a evolução temporal da desigualdade de renda para 

o Brasil, mensurada pelo Índice de Gini, pode-se dizer que a partir de 1995, esta 

apresenta uma trajetória descendente e isso tem contribuído para a redução da 

pobreza, pois como vários autores19 já argumentaram que este é o principal 

mecanismo de redução da pobreza. 

 

                                               

 

                                                            

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 2 - Coeficiente de Gini – 1996 a 2007 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IPEA 

 

Nos últimos anos da década de 90, conforme pode ser observado, 

embora alta, a desigualdade de renda no Brasil vem registrando índices 

decrescente, e principalmente após a implementação do Plano Real, inicia uma 

trajetória significante a qual perdura até hoje. 

 

A queda alcançada pelo Brasil no período de 2001 - 2007, de 7% no 

coeficiente de Gini, pode ser uma velocidade bastante acelerada para diminuição 

                                                 
17 PNAD 2007 – Primeiras Análises – Comunicado da Presidência 9. 
18 Dados de 1990 refere-se ao ano de 1989. 
19 Santos (2008), BARRETO et. al. (2009), Lima et. al. (2003), Barreto, Manso & Santos (2009).  

 
GINI

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

0,6

0,61

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

GINI



 46

das desigualdades e que menos de 25% de outros países foi capaz de reduzir a 

desigualdade a uma velocidade superior à alcançada pelo Brasil. Essa queda no 

grau de desigualdade levou a uma diferença substancial entre a taxa de crescimento 

da renda pobres e ricos. 

 

Como destacado, a pobreza no Brasil é fenômeno alarmante. De cerca de 

180 milhões de brasileiros, mais de 30% (isto é, 55 milhões de indivíduos), são 

enquadrados na condição de pobres, destes aproximadamente 21 milhões vivem 

como indigentes. 

 

A renda per capita outra variável importante para compor o estudo de 

redução de pobreza no país. A variável renda domiciliar per capita de cada domicílio 

é definida como a razão entre a soma da renda mensal de todos os indivíduos da 

família residente no domicílio e o número dos mesmos. 

 
3.10.2 Medida Utilizada 

       

A pobreza é de fato um fenômeno complexo, uma vez que esta 

relacionando muitas dimensões e, portanto, mensurada de maneiras diferentes. Em 

geral, a avaliação dos níveis de pobreza tem como ponto de partida a insuficiência 

de renda para fazer frente ao atendimento das necessidades básicas do individuo. 

Nesse sentido, a abordagem conceitual de pobreza absoluta requer que se possa 

estabelecer uma medida, invariável no tempo, das condições de vida dos indivíduos 

pertencentes a uma determinada sociedade. 

 

Os indicadores de pobreza absoluta utilizados são os pertencentes à 

classe proposta por Foster, Greer e Thorbecker (1984) como a proporção de pobres 

(P0), o hiato médio da pobreza (P1) que mede sua intensidade e o hiato médio 

quadrático da pobreza (P2), que mede sua severidade. 

 

O produto deste evento é, portanto a linha de pobreza expressa em reais 

para o ano de 2005, discriminadas na tabela 6.   
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Tabela 6 - Linha de Pobreza para os Estados Brasileiros - 2005 
       Região Nordeste   Região C. Oeste        Região Sudeste       Região Sul 
ESTADOS LINHA ESTADOS LINHA ESTADOS LINHA ESTADOS LINHA 
AL 160,66 DF 160,66 ES 127,06 PR 163,81 
BA 164,86 GO 136,51 MG 131,26 RS 176,41 
CE 154,36 MT 134,41 RJ 177,46 SC 160,66 
MA 160,66 MS 143,46 SP 174,34   
PB 161,71       
PE 174,31       
PI 159,61       
RN 161,71       
SE 163,81       

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Laboratório de Estudos da Pobreza – LEP/CAEN.  
 

Para o cálculo dos índices de pobreza é necessário dividir o total de 

rendimentos da família pelo número de indivíduos pertencentes a esta, o que 

determina o conceito de renda familiar per capita. Portanto, os indivíduos serão 

considerados pobres se sua renda está abaixo da linha de pobreza. 

 

Para efeito de análise o presente trabalho leva em consideração, os 

números extraídos da PNAD referente ao indicador P(0) para a proporção de 

pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Suponha que a renda do individuo é 

dada por ”y”, uma variável aleatória com função de probabilidade dada por F(y). 

Considere também que a linha de pobreza é “LP“, e nesse caso um individuo 

sofreria de privação absoluta quando y ≤ LP. Então, a proporção de indivíduos nessa 

sociedade que sofre de privação é dada por H = F(y). Essa medida de pobreza é 

chamada de “Proporção de Pobres“, ou P(0), ela considera que todos que estão 

abaixo da linha de pobreza estão no mesmo nível de privação. 

 

A partir da classe de medida proposta por Foster, Greer e Thorbecke 

(1984) e já utilizada por Datt e Ravallion (1992) temos: 

 

dyyf
LP

yLPP
LP

)()(
0

α

α ∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
                                                     (4) 

 

onde LP representa a linha de pobreza e y à renda dos indivíduos. As medidas de 

pobrezas são obtidas a partir da equação 4, quando fazemos α assumir os valores 0, 

1 e 2 e nesse caso teremos P(0), a proporção de pobres, P(1), o hiato da pobreza e 
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P(2), a severidade da pobreza. Ao se utilizar cada medida de pobreza devemos 

levar em conta que as elasticidades que daí emerge são resultados que consideram 

particularidades inerentes a cada medida, isto é, ao se utilizar como, por exemplo, 

P(0), estamos dando maior ênfase aos individuo de na proporção de pobres. Ao se 

utilizar P(0), observa-se através de equação (4) que: 

 

∫=
LP

dyyfP
0

)()0(                                                             (5) 

 

E desse modo P(0) depende apenas dos parâmetros da função 

distribuição. Assim, uma variação em P(0), pode ser resultado de mudança na renda 

média e ou na variância, que são os parâmetros dessa distribuição de renda. 

Portanto, na medida em que a concentração da renda depende da variância e da 

assimetria da função distribuição, pode-se assegurar que essa função distribuição 

vai variar com a renda média e com essa concentração de renda crescimento 

econômico pode ser obtida apenas com a alteração na desigualdade, 

permanecendo a renda média constante. E terceiro, essa alteração pode ser 

conseguida com a variação dos dois fatores simultaneamente. 
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4. NOTAS METODOLÓGICAS  
 

 

4.1 Bases de Dados  
 

Os dados utilizados por esta pesquisa para mensurar as elasticidades-

renda e desigualdade da pobreza foram extraídos da PNAD, realizada pelo IBGE, 

para o período de 1995 até 2007, exceto para o ano 2000.20 Para isso, foi 

considerada a renda média per capita, que leva em consideração todas as fontes de 

rendimentos. A desigualdade, por sua vez, é medida pelo o índice de GINI 

considerando a renda familiar per capita. E para captar o efeito da tributação utilizar-

se-á da arrecadação de ICMS das 27 Unidades da Federação. 

 

Os valores aqui empregados foram deflacionados pelo Índice Nacional de 

preço ao Consumidor (INPC) anual com base em 2007 e que todas as tabelas com 

os dados corrigidos pelo referido índice encontra elencadas no anexo II deste 

trabalho. 

 

4.2 Metodologia Econometrica 
 

O modelo econometrico utilizado para o cálculo das elasticidades foi um 

modelo de painel com dados que compreendem as 27 Unidades da Federação para 

o período de 1996 a 2006. Esta forma de estimar as elasticidades é interessante na 

medida em que se trabalha com muitas informações, obtém maior grau de liberdade, 

maior variabilibidade entre os dados, portanto, estimadores eficientes. 

 

Nestes termos, adotar-se-á a especificação feita por Ravallion e Chen 

(1997), os quais se propuseram em estimar as elasticidades crescimento e 

desigualdade da pobreza, Isto foi feito no intuito de diferenciar (e mensurar) os 

diferentes graus de pobreza, nas diferentes regiões analisadas. 

 

                                                 
20 Em 2000 foi realizado o Censo Demográfico ao invés da PNAD. 
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Todavia, esse ensaio pretende elucidar além das elasticidades renda e 

desigualdade da pobreza, o impacto da arrecadação de ICMS sobre a pobreza para 

as UFs brasileiras, nestes termos, o modelo a ser estimado segue a seguinte 

formulação, 

 

ititititiit uICMSGWcP ++⋅+⋅+= loglogloglog βγφ                                 (6) 

 

onde itP representa a medida da pobreza, para a Unidade da Federação; itW  

representa a renda domiciliar per capita até a linha da pobreza;  representa o 

índice de desigualdade de Gini; itICMS  representa a arrecadação de ICMS das UFs; 

e  é um termo de erro que capturas possíveis falhas na obtenção dos dados, ou o 

fato de não considerar as informações para o ano de 2000. Os parâmetros 

βγφ e,  são as elasticidades renda-pobreza, desigualdade-pobreza e 

tributação-pobreza, respectivamente. Além disso, os subscritos i e t representam 

respectivamente as UFs e o tempo. 

 

Para estimar a equação (6) são possíveis duas abordagens. A primeira, 

denominada efeito aleatório, é a que supõe que βγφ e,  não são 

correlacionados com os demais regressores e ainda pode simplesmente ser 

considerado como um termo de erro habitual, sendo levado em conta apenas no 

cálculo da matriz de variâncias e covariâncias. A segunda chamada efeito fixo, não 

faz esta hipótese e de alguma forma precisa tratar os termos βγφ e,  ao invés 

de agregá-lo ao erro aleatório, pois a correlação entre o termo de erro e qualquer 

variável explicativa torna as estimativas padrão inconsistentes. 

 

De acordo Wooldridge (2002) existem dois modelos básicos para análise 

de painel, o de efeitos fixos (EF) e de efeitos aleatórios (EA). O modelo EF supõe 

que as diferenças entre as unidades de seção cruzada podem ser captadas no 

termo do intercepto, mas tem as mesmas inclinações. Com relação ao termo de erro 

�it, supõe-se independência e distribuição aleatória, média zero e variância igual a 

�2. O modelo de EA supõe intercepto aleatório para todas as unidades de seção 

cruzada e, além disso, permite coletar diferentes amostras da população para 



 51

estimar o mesmo efeito, já que os parâmetros são aleatórios. A escolha do modelo 

adequado será feita com base no teste Hausman, entre efeitos aleatórios e efeitos 

fixos. 

 

Em consonância com a exposição acima, no próximo capítulo serão 

apresentados os modelos estimados bem como o resultado dos testes de 

especificação e a discussão dos resultados e sugestões de políticas públicas. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 
 
5.1 O Impacto da Tributação do ICMS na Pobreza para o Brasil 

 

Este capítulo se reserva à análise e discussão dos resultados obtidos a 

partir da estimação da equação (6) que tem como objetivo avaliar o impacto do 

ICMS sobre a pobreza no Brasil após o Plano Real.  

 

Na tabela 7 são apresentados os resultados obtidos a partir dos três 

modelos alternativos: mínimos quadrados ordinários (dados agrupados), painel de 

efeitos fixos e painel de efeitos aleatórios e primeiras diferenças. 

São apresentados resultados das estimativas dos modelos de efeitos 

aleatórios (EA) ou efeitos fixos (EF) e em seguida, os de primeiras diferenças (PD), 

(anexo I) os modelos foram estimados para o índice de pobreza P(0) os quais 

representam a proporção de pobres. As regressões foram consideradas a amostra 

plena, isto é os 26 estados mais o Distrito Federal. 

 

A partir dos resultados do teste de Hausman, foi possível decidir pela 

especificação do modelo por efeitos aleatórios, haja vista que esta tende a ser a 

mais adequada para explicar o impacto da tributação na pobreza. 

 
Tabela 7 - Modelo Estimado por Efeitos Aleatórios 

Variável dependente: lnPobreza 
Variáveis explicativas  Coeficiente Erro-padrão Estatística – t P-valor 
LnICMS 0 .0054 0.0017 3.16 0.002 
LnGini 2.5412 0.1131 22.46 0.000 
LnRenda -0.8408 0.0466 -18.06 0.000 
Intercepto 2.5952 0.1366 19.00 0.000 
Teste de Hausman 4.56  R2 0.7117 
p-valor 0.2073    
Número de observações 297  UFs 27 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela acima reporta os resultados da estimação, vale destacar que o 

teste de Hausman não rejeitou a hipótese nula ao nível de 5% de significância; 

sendo assim, o modelo apropriado segue a especificação de Efeitos Aleatórios. 
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Nota-se que todos os coeficientes estimados são estatisticamente diferentes de zero 

ao nível de 5% de significância e, ainda, de acordo com o coeficiente de 

determinação, R2, 71,17% da variabilidade da pobreza é explicada pelas variáveis 

explicativas. 

 

O efeito da arrecadação de ICMS sobre a pobreza no Brasil é positivo, 

isto confirma o caráter regressivo deste tributo e, de acordo com o coeficiente 

estimado, pode-se inferir que um aumento de 10% na arrecadação de ICMS tende a 

aumentar a pobreza em 0.0054%. 

 

Esse resultado implicaria ainda que um aumento na renda média causaria 

uma redução média de 8,4% da incidência da pobreza no Brasil, enquanto uma 

redução da desigualdade em torno de 10% iria reduzi-la em  média 25%. 

 

Em relação as elasticidade-renda e desigualdade da pobreza estas 

apresentaram sinais e magnitude que corroboram com os apresentados Braga 

(2008) e Barreto, França e Silva (2008). Neste caso, é salutar ressaltar a importância 

de políticas que visem à diminuição da desigualdade de renda para reduzir a 

pobreza no Brasil são mais eficazes do que políticas de vise o aumento da renda 

média.  

 

Ainda em conformidade com a Tabela 5 observa-se que o maior grau de 

sensibilidade esta na variável representativa do índice de desigualdade de renda, 

expresso pelo Índice de Gini. Este resultado embora não seja objeto desse estudo, 

sugere que a desigualdade de renda é uma medida muito importante para a 

motivação da diminuição da pobreza, superando o crescimento da renda. 

 

Nestes termos, sugere-se como política para redução da pobreza o 

esforço dos governantes para aumentar o nível da educação, uma vez que este tipo 

de política tende a aumentar a produtividade do trabalhador, bem como a corrigir 

possíveis imperfeições no mercado de trabalho como discriminação de gênero e 

raça. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   
               
Este trabalho teve como objetivo investigar o impacto do ICMS sobre a 

camada menos favorecida da população brasileira, denominada como proporção de 

pobres, para o período de 1996 a 2006, mediante exercício empírico. 

 

Para a realização desse exercício, foram extraídas das PNADs a 

proporção de pobres, a renda familiar per capita, e o índice de Gini O modelo 

econômico da pobreza empregado é uma extensão do modelo desenvolvido por 

Ravallion & Chen (1997) por contemplar o efeito da tributação sobre a pobreza. Em 

relação às técnicas econométricas empregadas consistem basicamente na utilização 

de dados em painel. 

 

Os resultados deste exercício empírico apontaram que a tributação 

exerce impacto positivo sobre a pobreza. Nestes termos, pode-se inferir que para 

reduzir a tributação seria um condicionante positivo para a redução da pobreza. 

Além disso, o impacto da redução da desigualdade sobre a proporção de pobres é 

mais significativo do que o crescimento da renda média.  

 

Assim os resultados indicam que a fim de manter uma sociedade com um 

menor contingente populacional na situação da pobreza, além de assegurar um 

crescimento satisfatório é necessário que o Brasil deva buscar alternativas de 

políticas públicas desenvolvidas para o bem estar de todos. 

 

Em termos de políticas públicas, vale destacar três vertentes, a primeira 

consiste em analisar o aumento da renda do trabalho como redução da pobreza, 

enquanto outra consiste basicamente nos programas de transferências de renda e, 

por fim, redução da carga tributária no país.  
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – Tabela 8 
 
Tabela 8 - Resultados obtidos para os modelos de feitos fixos e aleatório e primeira diferença – 1996 
a 2006 

Variável dependente: LnPobreza 
Métodos de Estimação (modelo) Variáveis Explicativas 

EF EA PD POOLED 
LnGini 2.539721* 2.541188* 1.875846* 2.490151* 
 [0.1156544] [0.1131223] [0.1963444] [0.1664774] 
     

LnRenda -0.8384134* -0.8408331* -0.9964259* -0.8522095* 
 [0.0524052] [0.0465635] [0.1004646] [0.0352022] 
     

LnICMS 0.0055569* 0.0053629* -0.0015725] -0.0023432 
 [0.0017126] [0.0016963] [0.0011663] [0.0032531] 
     

Intercepto 2.586515* 2.595228* - 2.671412* 
 [0.1537215] [0.136573] - [0.0953367] 
     

Teste de Hausman 4.56 - - - 
p-valor (0.2073) -   
Teste de Wooldridge - - 24.299 - 
p-valor   (0.0000)  
R2 0.7117 0.7117 0.5915 0.8051 
Teste F 46.87 - 44.39 403.40 
p-valor (0.0000) - (0.0000) (0.0000) 
Teste de Wald - 776.20 - - 
p-valor - (0.0000) - - 
Número de Observações 297 297 270 297 

Nota: Os valores entre parênteses reportam o p-valor; os valores entre colchetes reportam o erro-
padrão. 
Fonte: Elaboração própria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

APÊNDICE B – Tabela 9  
 
Tabela 9 - Diferença de Renda – GINI E ICMS (1996 A 2006) 

RENDA GINI ICMS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO 1996 2006 96-06 1996 2006 96-06 1996 2006 96-06 
Acre 1209,06 801,35 -33,72 0,6478 0,6048 -6,64 44.524.608,00 348.497.341,00 682,71
Alagoas 683,74 647,11 -5,36 0,6383 0,6336 -0,74 330.483.212,00 1.284.616.757,00 288,71
Amazonas 998,90 805,33 -19,38 0,5488 0,4904 -10,64 1.600.635.003,00 3.348.676.900,00 109,21
Amapá 975,43 737,75 -24,37 0,5593 0,531 -5,06 51.812.776,00 286.568.082,00 453,08
Bahia 634,65 572,40 -9,81 0,6443 0,5682 -11,81 2.503.152.926,00 7.691.672.851,00 207,28
Ceará 538,52 501,82 -6,81 0,637 0,5593 -12,20 1.182.979.372,00 3.674.126.011,00 210,58
Distrito Federal 1629,51 1682,51 3,25 0,5973 0,6099 2,11 798.877.594,00 3.331.915.160,00 317,07
Espírito Santo 839,09 801,58 -4,47 0,5836 0,5385 -7,73 1.382.798.040,00 5.027.829.933,00 263,60
Goiás 848,70 825,77 -2,70 0,5869 0,5139 -12,44 1.390.824.737,00 4.522.538.727,00 225,17
Maranhão 481,19 552,98 14,92 0,6096 0,6109 0,21 441.463.964,00 1.814.830.315,00 311,09
Minas Gerais 909,55 907,97 -0,17 0,5772 0,5363 -7,09 5.314.784.686,79 16.662.216.269,00 213,51
Mato Grosso do 
Sul 913,52 874,41 -4,28 0,5906 0,5359 -9,26 608.766.547,00 2.879.411.978,00 372,99
Mato Grosso 777,27 788,66 1,47 0,5743 0,533 -7,19 792.061.191,00 3.138.316.233,00 296,22
Pará 1007,38 958,01 -4,90 0,5802 0,5227 -9,91 742.160.456,00 3.272.047.224,00 340,88
Paraíba 542,23 582,36 7,40 0,6101 0,5763 -5,54 447.390.053,00 1.521.427.007,00 240,07
Pernambuco 735,79 640,13 -13,00 0,5976 0,5285 -11,56 1.450.380.241,00 4.828.508.338,00 232,91
Piauí 629,69 589,36 -6,40 0,6137 0,5933 -3,32 281.135.210,00 1.071.811.008,00 281,24
Paraná 452,86 501,84 10,82 0,6044 0,61 0,93 2.082.779.119,00 9.215.119.423,00 342,44
Rio de Janeiro 619,39 612,50 -1,11 0,6165 0,5691 -7,69 5.220.055.147,00 16.067.513.603,00 207,80
Rio Grande do 
Norte 1031,85 946,42 -8,28 0,5679 0,5203 -8,38 381.445.137,00 1.912.786.906,00 401,46
Rondônia 1177,88 1075,32 -8,71 0,5823 0,5611 -3,64 231.829.284,00 1.311.917.506,00 465,90
Roraima 1005,24 889,89 -11,47 0,5467 0,5528 1,12 42.979.821,00 217.300.941,00 405,59
Rio Grande do 
Sul 1137,98 801,69 -29,55 0,4676 0,5788 23,78 3.879.186.336,00 11.541.223.602,00 197,52
Santa Catarina 1057,16 1068,47 1,07 0,5275 0,4699 -10,92 1.873.491.071,00 3.840.598.500,00 105,00
Sergipe 622,31 601,18 -3,39 0,6156 0,5686 -7,63 301.780.884,00 1.122.003.994,00 271,79
São Paulo 1390,84 1139,12 -18,10 0,534 0,5259 -1,52 21.334.002.072,00 55.025.502.122,00 157,92
Tocantins 635,27 647,83 1,98 0,6348 0,5315 -16,27 136.942.725,00 707.380.871,00 416,55
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IPEADATA – STN – LEP CAEN (DADOS DA 
PNADs) 


