VI TAX MOOT – CASO
No Brasil, indicadores divulgados por diversos órgãos privados e oficiais,
demonstram que o sistema tributário brasileiro é regressivo.1 Em linhas gerais, isso
significa que a carga de tributos sobre a renda da população mais pobre é
proporcionalmente maior quando relacionada com a renda dos mais ricos. Isso se deve,
em grande parte, à matriz de tributação do país, que privilegia a incidência dos tributos
de alíquotas mais elevadas sobre o consumo de bens e serviços. Assim, considerando que
os tributos sobre o consumo são, em regra, embutidos no valor da operação de venda de
mercadorias ou de prestação de serviços, a capacidade contributiva do consumidor não é
relevante, embora, no final da etapa, seja quem suporte o peso da tributação. Por
consequência, consumidores de baixa ou de alta renda são igualmente tributados sobre o
consumo. No entanto, o impacto da carga tributária sobre as rendas é economicamente
diferente, pois, por óbvio, o consumidor de alta renda sofre em menor escala o peso da
tributação, simplesmente porque, descontados os tributos sobre o consumo, para ele
sobrará mais renda do que ao consumidor de baixa renda. Nas análises econômicas da
tributação isso é considerado como o efeito regressivo do sistema tributário.
Em um exemplo concreto temos o seguinte:
Uma diarista com renda mensal de R$ 2.200,00 e um gerente com renda de R$
16.500,00 ao comprarem um celular de R$ 1.000,00, com R$ 400,00 reais de tributos
embutidos, o montante de tributos é 18% da renda da diarista contra 2,5% da renda do
gerente.2
O exemplo mostra que o esforço tributário é sete vezes menor para o gerente, o
que inverte objetivos morais de um sistema tributário equitativo.
Isto posto, se por um lado o diagnóstico da regressividade do sistema é até certo
ponto intuitivo, não necessitando da agregação de muito conhecimento específico para se
ter essa percepção; por outro, as medidas fiscais de redução ou de erradicação desse
problema não são simples. Isso porque, levando em conta a despesa do Estado para a
manutenção da burocracia estatal e cumprimento das políticas públicas, não existe no
horizonte de curto prazo condições de se renunciar à trituração sobre o consumo, a qual,
segundo dados da Receita Federal do Brasil, responde a aproximadamente, 47% de tudo
que se arrecada de tributos.3
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Uma das medidas que se defende para corrigir esse
problema de regressividade tributária, é a adoção de política
fiscal em que o valor dos tributos incidentes sobre o consumo de
bens e serviços seja restituído à população de baixa renda. Dessa
forma, ao invés de se estabelecer uma política tributária de isenções abstratas sobre bens
e serviços essenciais (tais como itens da cesta básica, medicamentos, combustíveis e
energia), itens esses consumidos por ricos e pobres, a devolução dos tributos sobre o
consumo para população de baixa renda dirige a política de equidade tributária para quem
realmente precisa.
Essa política, inclusive, consta das Propostas de Reforma Tributária, tais como a
PEC 45/2019 (art. 152-A, §9º) e PEC 110/2019 (art. 146, IV). Isso demonstra a
conveniência e oportunidade de se conhecer e debater o assunto.
Nesse sentido, adiantando-se à aprovação da Reforma Tributária, o Estado ALFA,
por Lei Complementar, decidiu tomar a inciativa de, no âmbito do seu território,
regulamentar a devolução do ICMS para consumidores de baixa renda. A proposta de Lei
Complementar foi aprovada nos seguintes termos:
LEI COMPLEMENTAR Nº 16, DE 11 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a criação do ICMS Social, programa que prevê a restituição do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação para populações de baixa
renda ou consideradas como de vulnerabilidade econômica e social e dá outras
providências.
O Governador do Estado Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1o Fica instituído no âmbito do Estado Alfa o Programa de Restituição do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação cobrado por este Estado ou por
outro Estado no âmbito do Estado Alfa.
Parágrafo único. O programa a que alude este artigo será chamado de ICMS Social.
Art. 2º O ICMS Social faz parte de um conjunto de medidas econômicas com o
objetivo de estimular a econômica local, especialmente após a pandemia de COVID 19, que
gerou estagnação econômica em todas as regiões do estado e diminuição do poder

Disponível
em:
˂
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-eaduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf

aquisitivo da população, em espacial a de baixa renda e em
situação de vulnerabilidade social.
Art. 3º Para efeitos desta lei, considera-se:
I – ICMS Social: programa de estímulo à economia regional e de efetivação do
conceito de equidade tributária, em que a população de baixa renda ou de vulnerabilidade
social, tem o direito à restituição do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, desde que atendidos critérios definidos nesta Lei Complementar;
II – População de baixa renda: os casos em que a renda familiar mensal não
ultrapassar dois salários-mínimos;
III – Situação de vulnerabilidade social: os casos em que a renda familiar mensal for
de até um quarto de salário-mínimo.
IV – Contribuinte de direito do imposto: pessoa física ou jurídica que, mantendo
relação jurídico-tributária com a Fazenda do Estado, é obrigada a embutir o montante do
imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação no valor da operação de circulação de
mercadorias ou de prestação de serviços.
V – Contribuinte de fato: pessoa física que, não mantendo relação jurídica-tributária
com a Fazenda do Estado, suporta o ônus econômico do imposto sobre a circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, em razão do respectivo consumo.
Art. 4º Os benefícios do ICMS Social independem de o beneficiário receber valores
decorrentes de transferência de renda de outros programas federais, estaduais ou
municipais.
Art. 5º O ICMS Social pressupõe a incidência do imposto sobre circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação sobre o consumo de mercadorias e prestações de serviços sujeitas ao
imposto, independentemente da renda do contribuinte de direito.
Art. 6º O Programa do ICMS Social, não afeta, em nenhuma hipótese, as obrigações
tributárias e fiscais do contribuinte de direito.
Art. 7º A restituição do ICMS Social para as populações de baixa renda e de
vulnerabilidade social dependerá do atendimento dos seguintes requisitos, sem prejuízo de
outros que serão fixados na regulamentação da presente lei:

social;

I – Adequar-se aos conceitos de população de baixa renda ou de vulnerabilidade

II – Possuir CPF válido;

III – Possuir residência no Estado Alfa;
IV - Não possuir dívidas com a Fazenda estadual nos
doze meses ao cadastramento como beneficiário;
V – Não ser proprietário de imóvel ou de veículo automotor;
VI – Não ter sido condenado por crime punível com pena restritiva de liberdade;
VII – Não ser filiado a um partido político
VIII – Renunciar a qualquer ação judicial, individual ou coletiva contra a Fazenda do
Estado Alfa;
IX – Manter filhos e dependentes menores na escola;
X – Comprovar que todos os membros da família foram vacinados contra infecção
pelo Corona Vírus e que os dependentes menores receberam as vacinas previstas no PNI do
Governo Federal.
§ 1º O regulamento do Programa definirá as datas em que os interessados deverão
se credenciar como beneficiários.
§ 2º O cadastramento será realizado por meio de plataforma eletrônica ou, aos que
comprovarem não ter acesso à rede mundial de computadores, o cadastramento poderá
ser realizado mediante requerimento escrito ou reduzido a termo na repartição
competente.
§ 3º Para os fins de comprovação dos incisos VII e VIII deste artigo, o beneficiário
deverá declarar as circunstância mencionadas nos dispositivos em campo específico da
ficha digital ou do formulário impresso.
Art. 8º A comprovação da renda familiar poderá ser feita mediante holerites, recibos
de pagamentos, o cadastro único dos programas federais de transferência de renda ou
declaração do requerente, neste último caso, sob as penas da lei.
Art. 9º A restituição do ICMS Social será creditada em conta corrente indicada pelo
beneficiário nas datas definidas em regulamento.
§ 1º Para a efetivação da restituição, além dos requisitos previstos no art. 7º, o
beneficiário deverá ter informado o seu CPF no momento em que adquiriu mercadoria ou
obteve serviço sujeito à incidência do imposto.
§ 2º A restituição do ICMS Social está limitada a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) por semestre e por beneficiário.
§ 3º O crédito de restituição do ICMS Social é transferível a herdeiros e sucessores.

§ 4º Na hipótese de a entidade familiar ser constituída
por homem e mulher, o crédito será feito em nome da mulher,
independentemente de ambos serem formalmente casados
ou do respectivo regime de casamento.
Art. 10. As despesas decorrentes da implantação do Programa correrão por conta
orçamentária prevista na dotação 1.2.3456.7789-0 da Secretaria de Fazenda do Estado.
Art. 11. Para efeitos do disposto no art. 14, II da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, lei específica determinará as medidas compensatórias necessárias para a
recomposição das despesas geradas com a presente renúncia fiscal.

dias.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta)

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Houve, então, o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) pelo
Partido Político OPOSIÇÃO contestando a constitucionalidade da lei estadual.
A ADI foi pautada (sem a ocorrência de nulidades processuais) para julgamento
no Supremo Tribunal Federal, com sustentação oral requerida pelo Partido Político
OPOSIÇÃO e pelo Estado Alfa.
Diante do exposto, analise o texto da Lei Complementar e elabore as seguintes
peças:
1. Representante dos contribuintes:
Memoriais em nome do Partido
inconstitucionalidades da lei estadual.

Político

OPOSIÇÃO

alegando

2. Representante da Fazenda:
Memoriais em nome do Governador do Estado Alfa defendendo a
constitucionalidade da Lei Complementar estadual

