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Resumo:  Com argumentos de simplificação do sistema tributário nacional, redução do custo Brasil e 

eventual diminuição da carga tributária, tramitam no Congresso duas propostas de emendas 

constitucionais que visam unificar os tributos atuais em um único. Desta forma, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, baseada em referencial teórico e dados coletados em instituições públicas e 

privadas, pretende-se realizar uma análise dos reflexos da aprovação das PECs 45 e 110 nas políticas de 

atração de novos empreendimentos pelos estados menos desenvolvidos, assim como os impactos nos 

programas de desenvolvimento regional adotados por estes Estados, concedidos por meio de incentivos 

fiscais atrelados ao ICMS. Assim sendo, o presente artigo não possui a pretensão de esgotar o tema, tão 

pouco concluir qual é o texto ideal para uma reforma tributária, mais sim, trazer a luz o debate sobre os 

possíveis reflexos casos as PECs sejam aprovadas. 
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Abstract: With arguments of simplification of the national tax system, reduction of the Brazil cost and an 

eventual reduction of the tax burden, two proposals for constitutional amendments that aim to unify the 

current taxes into a single one are being discussed in Congress. Thus, through a bibliographical research, 

based on theoretical references and data collected in public and private institutions, it is intended to carry 

out an analysis of the consequences of the approval of PECs 45 and 110 in the policies of attraction of 

new ventures by less developed states, as well as the impacts on regional development programs adopted 

by the States, granted through tax incentives linked to ICMS. Therefore, this article does not intend to 

exhaust the topic, nor to conclude which is the ideal text for a tax reform, but rather to bring to light the 

debate on the possible consequences in cases such as PECs are approved. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país de dimensões continentais, distribuído em 27 unidades 

federativas compostas por Estados e o Distrito Federal. Neste sentido, são inegáveis as 

desigualdades econômicas e sociais presentes entre as cinco regiões. Nos anos 1970, 

havia uma grande concentração de riqueza nos estados do Sul e Sudeste enquanto os 

estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentavam inexpressivos índices 

de desenvolvimento econômico (BELVILACQUA, 2013). 

O Constituinte, ao promulgar a Constituição Federal de 1988, previu no Artigo 

151 que seria “[...] admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 

equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País”, 

além de indicar no Art. 43, § 2º “[...] os incentivos regionais compreenderão, além de 

outros, na forma da lei: III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos 

federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas” (BRASIL, 1988). 

Com o agravamento da situação financeira e fiscal dos Estados, aliado ao 

desmantelamento de órgãos como a SUDAM3, SUDENE4 e SUDECO5, ausência do 

Governo Federal na condução de política de desenvolvimento regional, a partir dos anos 

1980 os Estados passaram a lançar mão de políticas de desenvolvimento regional, 

pautadas na concessão de incentivos e benefícios fiscais no âmbito do ICMS como 

forma de atrair novos investimentos, antes concentrados nos estados mais desenvolvidos 

do país (BELVILACQUA, 2013). 

De outro lado, é necessário fazer uma reflexão a respeito da complexidade do 

sistema tributário nacional. O excesso de burocracia, a infinidade de tributos, taxas e 

contribuições, assim como a pesada carga tributária tem afastado investidores, em 

especial impactado no custo Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

 
3 (SUDAM) Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia é uma autarquia do governo federal do 

Brasil, criada no governo do presidente Castelo Branco em 1966, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento da região amazônica, gerando incentivos fiscais e financeiros. 
4 (SUDENE) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste é uma autarquia especial, 

administrativa e financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento 

Federal, criada pela Lei Complementar n.º 125, de 3 de janeiro de 2007, com sede e foro na cidade do 

Recife, estado de Pernambuco, e vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A missão 

institucional da Sudene é de "promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de 

atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional. 
5 (SUDECO) Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste é uma autarquia federal brasileira 

criada por meio da lei nº 5.365, de 1º de dezembro de 1967, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento econômico da região Centro-Oeste. A autarquia tem jurisdição sobre os estados de 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Tem sede e foro na capital federal, 

Brasília. 



 
 

 

Planejamento Tributário, atualmente estão em vigor no país aproximadamente 63 

tributos e 97 obrigações acessórias (IBPT, 2017). 

Conforme apontado no estudo realizado pela EPL - Empresa de Planejamento e 

Logística S.A., através do Observatório Nacional de Transporte e Logística, o Custo 

Brasil pode ser definido como:  

 

Custo Brasil é um termo que descreve o conjunto de dificuldades estruturais, 

burocráticas e econômicas que encarecem e comprometem novos 

investimentos pelas empresas e pioram o ambiente de negócios no país e a 

competitividade perante outras nações. Dados da Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, 

elaborados em parceria como o Setor Privado, estimam que o Custo Brasil 

consome das empresas R$ 1,5 trilhão por ano, representando 22% do Produto 

Interno Bruto - PIB. (EPL, 2020; p.2) 

 

Assim é legitimo o debate quanto a simplificação tributária e nesta esteira 

tramitam no Congresso Nacional duas propostas de emendas à Constituição, as PEC’s 

45/2019 e 110/2019, as quais pretendem unificar os tributos existentes atualmente em 

único imposto, o IBS - Imposto sobre Bens e Serviços. Como consequência, o ICMS 

será extinto, culminando com o fim dos incentivos fiscais concedidos por Estados.  

Desta forma, cumpre-se ressaltar o papel fundamental que os incentivos fiscais 

concedidos no âmbito do ICMS têm para os Estados menos desenvolvidos do país. 

Estes entes federados têm buscado promover a industrialização e desenvolvimento 

econômico e social, gerando maior competitividade para as empresas que ali se 

instalam, reduzindo os custos tributários, tendo como contrapartida a geração de riqueza 

por meio do incremento de novos postos de trabalho e consequentemente o aumento da 

arrecadação de forma direta e indireta, além de outros compromissos sociais. 

A unificação tributária nacional pretendida com as Emendas Constitucionais em 

tramitação, poderão fazer com que os Estados menos desenvolvidos passem a não 

possuir mais nenhum diferencial competitivo, o que poderia ocasionar um agravamento 

na desigualdade econômica e social entre os entes federativos, caso estes não 

conseguiriam atrair novos investimentos, quiçá manter os atuais em seus territórios.  

Desta forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar os impactos da reforma 

tributária nas políticas de desenvolvimento econômico estaduais pautadas nos 

incentivos fiscais concedidos através da redução, financiamento ou até mesmo 

exoneração do ICMS. Para tanto, é relevante pontuar acerca do contexto histórico do 

surgimento dos programas de desenvolvimento regional, assim como as principais 



 
 

 

características e diferenças entre as propostas que integram as PEC’s 45/2019 e 

110/2019s, bem como, apontar eventuais reflexos com o fim dos incentivos fiscais do 

ICMS no caso de unificação tributária. 

O presente trabalho pretende elucidar as questões acima através de uma pesquisa 

bibliográfica, se valendo de referencial teórico e literal acerca do tema, além da coleta 

de dados em organizações pública ou privadas, bem como realizar uma análise 

hipotética por meio da verificação documentacional e dos anteprojetos em tramitação no 

Congresso Nacional. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

A política de desenvolvimento regional no Brasil tem seu início através de uma 

iniciativa do governo federal por meio da criação das intituladas superintendências de 

desenvolvimento. Em 1959 nascia SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste–Sudene com a promulgação da Lei nº 3.692, de 15 de dezembro daquele 

ano, objetivo de sua criação foi a promoção e coordenação do desenvolvimento do 

Nordeste (BELVILACQUA, 2013).  

Através do Decreto n. 51.058, de 26 de julho de 1961 houve a criação da 

Comissão de Desenvolvimento do Centro-Oeste (CODECO), cujo objetivo era 

coordenar e executar estudos e programas que visavam o desenvolvimento dos estados 

de Goiás, Mato Grosso e do recém-criado Distrito Federal. A então CODECO seria 

transformada na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) em 

1967 por meio da lei nº 5.365, de 1º de dezembro (FURTADO, 2000).  

Em 1966, por meio da Lei nº 5.173, de 27 de outubro daquele ano, o antigo Plano 

de Valorização Econômica da Amazônia seria extinto e substituído pela SUDAM - 

Superintendência da Amazônia. Em 1967, o governo federal, por meio do Decreto-Lei 

n. 288, de 28 de fevereiro, implantou a Zona Franca de Manaus com a criação de “uma 

área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais, criada com o 

intuito de ser um polo de desenvolvimento para o interior do País”. (BELVILACQUA, 

2013). 

O principal objetivo do Governo Federal com a criação destas superintendências 

para o desenvolvimento regional, era ampliar os investimentos nos setores agrícola e 

industrial das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste através da concessão de 



 
 

 

incentivos financeiros e fiscais, por meio da isenção de impostos e créditos bancários 

com juros subsidiados (BELVILACQUA, 2013). 

As décadas de 1950 a 1970 foram o período do auge de um Estado 

intervencionista, que adotou como sua principal ferramenta de desenvolvimento a 

concessão de incentivos fiscais. O Governo Federal através de uma política nacional 

desenvolvimentista, adotou com principal ferramenta para o fomento à industrialização 

do interior do País, a conceção massiva de benefícios fiscais (PASCHOAL, 2009). 

A seguir será apresentado uma contextualização sobre a complexidade do atual 

sistema tributário brasileiro, razões pelas quais a sociedade anseia por uma reforma 

tributária e detalharemos os atuais projetos de emenda a Constituição em tramitação na 

Câmara dos Deputados e no Senado sobre a matéria. 

 

2.2.PROPOSTAS DE REFORMA TRIBUTÁRIA 

Após a Constituição Federal de 1988 o Congresso Nacional já apresentou 

inúmeras propostas de reformas tributárias. De lá para cá, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação, no que se refere matéria tributária, foram 

editadas mais de 390.000 normas. Em pouco mais de 30 anos, houve 16 emendas 

constitucionais relacionadas as questões tributárias. Além da criação de inúmeros 

tributos, como CPMF, COFINS, CIDES, CIP, CSLL, PIS importação, COFINS 

importação e ISS importação (FIESP, 2017).  

 

Figura 1 – Dias trabalhados pelo brasileiro para pagar impostos 

 

Fonte: IMPOSTOMETRO (2021). 

 



 
 

 

Neste período praticamente todos os tributos foram majorados, sendo adicionadas 

ao nosso ordenamento jurídico, em média, 33 novas normas tributárias por dia. Segundo 

o próprio IBPT, o brasileiro trabalha mais de 150 dias por ano apenas para pagar 

impostos. O que demonstra claramente a complexidade e o peso tributário na economia 

do país (IBPT, 2020). 

Sob esse prisma, é notório concluirmos o quão importante e urgente se faz 

necessária a aprovação da tão sonhada reforma tributária. Os projetos recentes em 

tramitação no Congresso Nacional pretendem realizar profundas mudanças na estrutura 

do Código Tributário Nacional (CNT) e da Constituição Federal de 1988, por este 

motivo os projetos consistem em Propostas de Emenda Constitucionais, as intituladas 

PEC’s.  

 

Tabela 1 – Comparativo das Propostas de Reforma Tributária da Câmara e Senado 

 

 
Fonte: JLEGAL (2020) 

 

É imperioso avaliar a tributação incidente sobre o consumo, renda e propriedade. 

Assim, considerando a amplitude e complexidade de abordar todo o tema, este trabalho 

dedica suas considerações aos projetos da Câmara do Deputados a PEC 45/2019 e a 

proposta do Senado, a PEC 110/2019. 

Projetos de Reforma PEC 45/19 CÂMARA PEC 110/19 SENADO

Competência
Lei Complementar + definição de sub-

alíquotas por lei estadual/municipal
Lei complementar

Alíquota Indicativa 25% 33%

Tributos Subsituídos 

por IBS + Imposto 

Seletivo

5 (IPI, PIS/PASEP, COFINS, ICMS E ISS)
8 (IPI, IOF, PIS/PASEP, COFINS, CIDE, Sal-

Educação, ICMS E ISS)

Transição 10 anos 6 anos

Benefícios fiscais Não Permitido
Apenas para alguns produtos e setores 

essenciais 

Partilha de Arrecadação

Por 20 anos garantida partilha atual, após isso 

e até 50 anos gradualmente cai participação 

para nível da sub-alíquota, para local de 

destino da mercadoria

15 anos para conclusão do local de 

arrecadação para o destino

Vinculação de receitas Conforme atual CF88 Nova vinculação conforme PEC

Imposto seletivo Lei Federal: não lista produtos

Lei Federal: petróleo e derivados, 

combustíveis, cigarro, energia elétrica, 

telecomunicação, bebidas e veículos.

Outros Mantém o Regime do Simples Nacional

Unificação de IR e CSLL, ITCMD federal com 

municipal, adcional IBS para previdência, 

fundos estaduais e municipais para infra-

estrutura.

Projetos de Reforma PEC 45/19 CÂMARA PEC 110/19 SENADO

Competência
Lei Complementar + definição de sub-

alíquotas por lei estadual/municipal
Lei complementar

Alíquota Indicativa 25% 33%

Tributos Subsituídos 

por IBS + Imposto 

Seletivo

5 (IPI, PIS/PASEP, COFINS, ICMS E ISS)
8 (IPI, IOF, PIS/PASEP, COFINS, CIDE, Sal-

Educação, ICMS E ISS)

Transição 10 anos 6 anos

Benefícios fiscais Não Permitido
Apenas para alguns produtos e setores 

essenciais 

Partilha de Arrecadação

Por 20 anos garantida partilha atual, após isso 

e até 50 anos gradualmente cai participação 

para nível da sub-alíquota, para local de 

destino da mercadoria

15 anos para conclusão do local de 

arrecadação para o destino

Vinculação de receitas Conforme atual CF88 Nova vinculação conforme PEC

Imposto seletivo Lei Federal: não lista produtos

Lei Federal: petróleo e derivados, 

combustíveis, cigarro, energia elétrica, 

telecomunicação, bebidas e veículos.

Outros Mantém o Regime do Simples Nacional

Unificação de IR e CSLL, ITCMD federal com 

municipal, adcional IBS para previdência, 

fundos estaduais e municipais para infra-

estrutura.



 
 

 

A PEC 45/2019 tem por objetivo a substituição de cinco impostos, sendo o IPI, 

PIS e a Cofins (competência federal), ICMS (competência estadual) e ISS competência 

municipal) pelo IBS (Impostos sobre operações com Bens e Serviços), sendo incidência 

do novo tributo sobre o consumo e a sua arrecadação compartilhada entre as esferas 

mencionadas (BRASIL, 2019). 

O novo IBS proposto na PEC 45/2019 prevê um tributo federal, o qual será 

instituído por meio de lei complementar federal. No entanto, a parcela das alíquotas a 

serem destinadas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, passaria a 

ser definida através leis ordinárias promulgadas por cada um dos entes federativos. 

Neste sentido, o imposto teria um caráter nacional, onde a alíquota seria formada pela 

soma das alíquotas federal, estaduais e municipais. (APPY, 2018). 

O anteprojeto (PEC 45, 2019) apresenta uma amplitude para sua base de 

incidência, contemplando as operações com a comercialização de bens, prestação de 

serviços, incluindo a exploração de bens e direitos, tangíveis e intangíveis e a locação de 

bens, operações estas que no atual regramento escapam da tributação do ICMS estadual 

e do ISS municipal.  

Nesta proposta o tributo passaria a ser cobrado em todas as etapas da cadeia de 

produção e comercialização, incidindo sobre o valor adicionado naquela etapa nos 

moldes do IVA, um imposto sobre o valor agregado adotando o princípio da não 

cumulatividade já presente em outros países (PEC 45, 2019). 

Outras características da proposta são: a) prevê mecanismo para devolução dos 

créditos acumulados pelos exportadores; b) assegura crédito instantâneo ao imposto 

pago na aquisição de bens de capital; c) incidirá nas importações destinadas ao consumo 

final, matéria-prima ou insumos; d) prevê que imposto devido pertencerá ao estado e ao 

município de destino, quando das operações interestaduais e intermunicipais; e) não 

prevê a conceção de benefícios e incentivos fiscais (PEC 45, 2019).  

Em contrapartida tramita no Senado, a proposta de emenda à Constituição n.º 110, 

a PEC 110/2019 a qual pretende substituir os tributos IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP, 

Cofins, Salário-Educação, Cide-Combustíveis, ICMS (estadual) e ISS (municipal) pelo 

Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS de competência estados e Distrito 

Federal e o Imposto Seletivo (IS) de competência federal, o qual incidiria sobre os bens 

e serviços específicos listados na referida norma (APPY, 2018). 

Assim como no projeto da Câmara, as alíquotas do imposto IBS serão fixadas por 

meio de lei complementar de forma a padronizá-las, no entanto, pode haver alíquotas 



 
 

 

diferenciadas para determinados bens ou serviços. Em outras palavras, as alíquotas 

podem se diferenciar entre si, a depender do bem ou serviço, porém essas deverão ser 

aplicada de maneira uniforme em todo o território nacional (BRASIL, 2019). 

 No que se refere a concessão de benefícios fiscais, a PEC 110, se distingue um 

pouco da proposta da Câmara, em virtude de prever em seu texto a possibilidade de 

concessão de benefícios fiscais mediante a edição de lei complementar. No entanto, tais 

incentivos se limitariam as operações com alimentos, mesmo que destinados ao 

consumo animal; a medicamentos, transporte público coletivo de passageiros urbano e 

de caráter urbano, aos bens do ativo imobilizado, ao saneamento básico, educação 

infantil, ensino fundamental, médio e superior e ainda a educação profissional (APPY, 

2018). 

O fruto da arrecadação do novo IBS será distribuído entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios através de um novo método inserido por meio da 

referida Emenda, onde os recursos relativos a cada um dos entes federativos será 

calculado de acordo com percentuais estabelecidos na nova norma Constitucional, 

apurando a respectiva cota-parte de cada um dos entes sobre a receita bruta do novo 

imposto (BRASIL, 2019).  

Em resumo, ambas propostas em tramitação no Congresso Nacional pretendem 

realizar profundas alterações no atual sistema tributário brasileiro, através da 

substituição dos inúmeros tributos existentes atualmente pela criação de outros dois, 

quais sejam o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) e o Imposto 

Seletivo (IS) 

Nas duas propostas ora analisadas, haverá a extinção do ICMS de modo a não 

permitir às concessões estaduais e distritais de benesses fiscais como forma de fomento 

à iniciativa privada, com largo impacto na economia. Sob esse prisma, na sequência será 

abordado a importância destes incentivos fiscais nas políticas governamentais de 

desenvolvimento socioeconômico regional e ainda explorar as eventuais consequências 

advindas da aprovação das Reformas Tributárias e o fim do ICMS neste contexto. 

 

2.3.IMPORTANCIA DOS INCENTIVOS FISCAIS 

De acordo com COELHO (2019), os benefícios e incentivos de natureza fiscal são 

instrumentos bastante reconhecidos no processo de fomento do desenvolvimento 

econômico. Estas medidas permitem aos gestores públicos a possibilidade de 

intervenção na economia, tendo como foco, o estímulo dos agentes privados para que 



 
 

 

estes destinem recursos na promoção de novos investimentos, sendo essa uma função 

extrafiscal dos tributos que se distinguem da mera função arrecadatória. 

Os incentivos fiscais seriam ainda um meio fundamental no auxílio do 

desenvolvimento regional de modo mais particularizado, em especial, para reduzir o 

sofrimento gerado com o agravamento das desigualdades sociais e regionais que 

permeio o nosso país. Tais mecanismos são tão importantes, que possuem amparo 

constitucional em nossa Carta Magna de 1988. Os constituintes instituíram a previsão 

da conceção de incentivos fiscais através da possibilidade do oferecimento de isenções e 

reduções de juros e tributos. Assim, tais políticas permitem aos Governos promover o 

desenvolvimento econômico e social, através da desoneração da carga tributária dos 

entes privados, como forma de fomento ao investimento (PINTO, 2018). 

Ainda de acordo com BEVILACQUA (2013), os incentivos fiscais enquanto 

importante ferramenta para o desenvolvimento socioeconômico de determinadas 

regiões, o art.151 CF88 permite aos entes da Federação, dentro de suas competências, 

conceder isenções tributárias como forma de promover o equilíbrio e o desenvolvimento 

econômico das diferentes regiões brasileiras, possibilitando geração de empregos, 

desenvolvimento econômico e como consequência, incremento na arrecadação de 

tributos que serão novamente revertidos a favor da comunidade (BEVILACQUA, 

2013). 

Neste sentido, reflexões importantes acerca do fim dos benefícios fiscais precisam 

ser consideradas, como se os estados mais desenvolvidos não passariam a deter maior 

competitividade e consequentemente maior poder de atratividade para instalação de 

futuros novos empreendimento? Se com o fim destes incentivos, as empresas que estão 

alocadas nos estados menos desenvolvidos, não se sentiram desestimuladas em 

permanecer nestes estados, tendo em vista que não haveriam mais medidas 

compensatórias que justificassem a sua permanecia?  

De acordo com SOUZA (2019), a conceção de incentivos ficais deve ser regrada 

pela transparência, pelo planejamento das entidades governamentais, as quais devem 

prestar conta a sociedade civil e estabelecer métricas e contrapartidas claras aos 

contribuintes beneficiados. Desta forma, tais ferramentas podem constituir importantes 

mecanismos de fomento ao desenvolvimento econômico e social, permitindo ainda 

gestores públicos realizar avaliações e a gestão dos retornos destes a sociedade. 

Como demonstrado ao longo deste capítulo, os incentivos e benefícios fiscais tem 

se mostrando importantes instrumentos para a promoção do desenvolvimento 



 
 

 

econômico e diminuição das desigualdades sociais reginais. O Brasil é um país que 

possuir dimensões continentais, isso permitiu a criação de um abismo entre os estados 

mais desenvolvidos do Sul e Sudeste das demais regiões ao longo de cinco século 

(FURTADO, 2000). 

Após os anos 1980, os estados menos desenvolvidos buscaram corrigir esse curso 

através das políticas de atratividade de novos investimentos, por meio da conceção de 

incentivos fiscais no âmbito do ICMS, ora exonerando os tributos, ora ofertando 

redução da carga tributária ou mesmo financiando o imposto a ser pago. Com o objetivo 

de oferecer um diferencial competitivo que suplantasse a falta de infraestrutura que os 

estados do Sul e Sudestes possuem (PASCHOAL, 2009). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do pressuposto que são legítimos os anseios da sociedade por uma 

reforma tributária eficiente, diante da complexidade do atual sistema, do número quase 

infinito de obrigações legais, bem como o peso da burocracia que recai sobre os ombros 

da iniciativa privada e acaba por culminar em uma elevação do chamado “custo Brasil”.  

Considerando a indignação de uma população que trabalha quase a metade do ano 

apenas para pagar impostos e, em contrapartida, numa proporção inversa, constata-se 

que o país figura apenas como 30º no ranking do IRBES responsável por medir o índice 

de retorno e bem-estar social oferecido por cada nação ao seu povo conforme revela o 

estudo disponível no sítio do Impostômetro.  

É patente a necessidade de aprofundar a discussão acerca das eventuais 

consequências decorrentes das aprovações dos textos das PEC 45 e 110 que tramitam 

hoje no Congresso Nacional, visto que as mudanças por elas geradas terão impacto em 

diversos setores, a começar pela extinção do ICMS, o qual será substituído pelo IBS, 

onde ambos projetos preveem o fim dos incentivos fiscais concedidos por Estados.  

Diante historicamente de um país marcado pelas suas dimensões continentais, 

com níveis de desenvolvimento distinto entre as regiões, demonstra haver claramente 

um abismo entre as regiões mais abastadas como o Sul e Sudeste, quando as 

comparando com as demais regiões. 

Verificou-se que o Governo Federal por meio das Superintendências de 

Desenvolvimento nos anos 1950 e 1960 e posteriormente os Estados mais desprovidos 

das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a partir da década de 1980 adotaram como 

política de desenvolvimento econômico e social a conceção de incentivos fiscais e 



 
 

 

financeiros com o objetivo de promover o processo de industrialização daquelas 

localidades. 

Essas são algumas das várias questões que precisam ser melhor discutidas ante o 

contexto da reforma tributária atual, sem a pretensão de esgotar o tema. Este artigo 

destaca sua relevância e, principalmente, a necessidade de estimular o debate 

considerando os eventuais impactos que a proposta reforma tributária poderá acarretar a 

sociedade, em especial, a aqueles que vivem nos estados menos desenvolvidos do 

Brasil. 
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