
ICMS

A nova Constituição Federal aumentou a base fiscal dos estados e
municípios. A nível estadual instituiu o ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicações) e o
ITCD (Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação), perma-
necendo o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automoto-
res). Foi, ainda, atribuída aos estados a competência para a cobrança
de um adicional de até 5% do que for devido à União por pessoas físi-
cas ou jurídicas, a titulo do Imposto de Renda incidente sobre lucros,
ganhos e rendimentos de capital (AIR).

O novo ICMS resultou da fusão de seis impostos: O 1CM, o ISTR
(Imposto sobre Transportes Rodoviários), o ISC (Imposto sobre Servi-
ços de Comunicação), o IUCL (Imposto sobre Combustíveis e Lubrifi-
cantes), O IUEE (Imposto sobre energia elétrica) e o IUM (Imposto so-
bre Minerais).

A alíquota básica regulamentada a nível federal foi a mesma do
antigo 1CM: 17% sobre as vendas e serviços no próprio estado. Os
produtos supérfluos foram taxados numa alíquota de até 25% e as ex-
portações em 13%. A estipulação das alíquotas obedecendo o teto fi-
xado, passou a ser da competência de cada estado o que provocou
grande polêmica.

As classes empresariais desenvolveram esforços junto a gover-
nantes e legisladores no sentido de se chegar a um entendimento co-
mum, entre os estados, em termos de definição de alíquotas e métodos
para cobrança do novo imposto, de forma a não penalizar o setor pro-
dutivo.

Advertiam que as majorações de alíquotas pretendidas por alguns
governadores contribuiriam para agravar ainda mais um sistema per-
verso de tributação, com conseqüências sociais e econômicas que fa-
voreceriam o processo inflacionário.

O Governo de Minas enviou, em janeiro, à Assembléia Legislativa
o projeto de lei n 9 1293 criando o ICMS no Estado. Da forma como foi
apresentado, tal projeto, segundo vários empresários, significaria
enorme sangria dos recursos produtivos para os cofres públicos, pre-
judicando a atividade econômica no Estado.

Os pontos mais polêmicos do projeto são: a taxação sobre expor-
tação de produtos semi-elaborados, anteriormente isentos, o aumento
da tributação sobre os minerais (de 4,8% para 17%), sobre os transpor-
tes (de 5% para 17%) e sobre a energia elétrica (chegando aos 25%).

Após acordos feitos entre lideranças empresariais e políticas, vá-
rias emendas foram acrescidas ao projeto, como a que estabelecia a
cobrança seletiva do ICMS sobre energia elétrica e a que retirava o
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conceito de produto supérfluo para a cerveja, motocicletas até 250cc e
automóveis, que escaparam, assim, da taxação de 25%. Outra emenda
isentava de tributação, para consumo dentro do Estado, produtos de
primeira necessidade (arroz, feijão, trigo, hortigranjeiros, leite e fubá),
serviços de radiodifusão e encargos financeiros sobre vendas a prazo.
Ficou acordado, que o conceito de produto semi-elaborado seria o de-
finido pelo Congresso Nacional.

O Governador, ntretanto, vetou todas as emendas e sancionou a
lei n 6.763, fiel ao seu projeto anterior. Caberá à Assembléia Legisla-
tiva acatar ou não os vtos.

E esperado um sato da inflação em decorrência do ICMS. O que
mais contribuirá para isso será a taxação dos produtos semi-elabora-
dos para exportação.

Concluindo, na opinião de vários especialistas, os governos esta-
duais, ao praticarem uma política tributária contrária à que vem sendo
praticada na maioria dos países exportadores, farão com que os pr txlu-
tos semi-elaborados brasileiros percam mercado. Minas, em particular,
grande exportador de produtos siderúrgicos, certamente será prejudi-
cado.
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