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INTRODUÇÃO  

O ICMS, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, é de 

competência dos Estados e do Distrito Federal. O imposto incide sobre a circulação de 

mercadorias, fornecimento de alimentação e bebidas, prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal, serviços de comunicação, entrada no estado de petróleo e 

derivados, além da energia elétrica. 

Trata-se do imposto mais importante do país em termos de arrecadação, 

representando, em 2014, o valor de R$ 318 bilhões, o equivalente a 5,6% do PIB 

brasileiro. Este estudo busca analisar o comportamento da arrecadação do imposto em 

2015 a partir dos dados coletados pela Comissão Técnica Permanente do ICMS 

(COTEPE), ligada ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Esses dados 

são enviados pelos próprios estados e, dessa forma, é importante deixar claro que pode 

representar critérios de apuração diferentes entre as unidades da federação. 

A participação de cada setor na arrecadação do ICMS segue a mesma lógica da 

importância deles sobre a economia, medida pelo PIB. O Setor terciário, representado 

pelo comércio e serviços, arrecadou 41% do ICMS no país em 2014 e, pelo sistema de 

contas nacionais, representa 61% do PIB. O setor secundário, representada pela indústria 

e construção, é responsável por 28% da arrecadação e, como participação do PIB, tem 

21%. O setor primário, formada pelas atividades agrícolas e extrativistas, arrecadou 

apenas 1% do ICMS e tem uma representação de 4,5% do PIB. Devido à importância da 

arrecadação do nível estadual do ICMS sobre energia elétrica e petróleo, o CONFAZ trata 

esses setores de forma separada à classificação econômica, eles representaram 25% da 

arrecadação em 2014. Assim como, há uma desagregação dos dados sobre arrecadação 

da dívida ativa, ou seja, os créditos que a fazenda tem junto a empresas ou pessoas físicas 

que se encontram em atraso com o pagamento de tributos. 
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Gráfico 1: Participação da arrecadação do ICMS por setor em 2014, em % 

 
Fonte: CONFAZ/Ministério da Fazenda 

Elaboração Própria 

 

 

COMPORTAMENTO DO ICMS EM 2015 

Este trabalho utilizou o dado disponível até o mês de outubro de arrecadação do 

ICMS. Dessa forma, a análise feita utiliza a base de arrecadação acumulada até esse mês, 

comparada com o mesmo período do ano de 2014. É importante mencionar que, devido 

à ausência de informações do mês de outubro, os estados do Acre, Amapá, Amazonas, 

Santa Catarina e Mato Grosso do Sul foram retirados da amostra.  

O comportamento da arrecadação do ICMS em 2015 representa, em vários 

aspectos, o comportamento da economia do país no ano. O Gráfico 2 apresenta a variação 

real da arrecadação de ICMS por setor de 2015 em relação a 2014, deflacionado pelo 

IPCA. Observa-se que, no total, a arrecadação de ICMS até outubro apresentou queda de 

5% real em relação a 2014, equivalente a R$ 16,1 bilhões de reais.  

Assim como ocorreu nas contas nacionais, o setor que mais contribuiu para a 

queda da arrecadação do ICMS foi a indústria, com queda real de 11%. Esse dado é 

consistente com os dados da PIM (Pesquisa Industrial Mensal) do IBGE que indicou 

queda acumulada de 7,8% em outubro, em relação ao mesmo mês do ano anterior.  
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Gráfico 2: Variação real da arrecadação do ICMS por setor, dados acumulados até 

outubro de 2015 em comparação com o mesmo período do ano anterior, em % 

  

Fonte: CONFAZ/Ministério da Fazenda 

Elaboração Própria 

 

Em seguida, observamos a queda de arrecadação dos setores primário e terciário, 

ambos em 8%. O comportamento do setor de terciário (serviços) também está consistente 

com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, que revela queda acumulada até 

outubro no volume de serviços de 3,1%. O setor primário é que, em relação aos dados de 

atividade econômica, parece estar contraditório, uma vez que o setor apresentou 

crescimento em 2015. No entanto, o efeito da queda dos preços da commodities deve ter 

impactado a arrecadação do setor. Em relação à arrecadação do ICMS sobre petróleo, este 

apresentou queda menor nível devido aos aumentos sobre o preço dos combustíveis no 

ano de 2015. 

O destaque positivo da arrecadação veio do setor de energia elétrica e o ICMS das 

operações de dívida ativa. O setor de energia elétrica sofreu um forte aumento de preços 

em 2015. O aumento médio do preço da energia apurado pelo IPCA de 2015 foi de 51%. 

Esse dado foi praticamente igual à variação nominal do ICMS dos estados sobre esse 

setor (51%). Retirando o efeito da inflação média acumulada no período, a energia elétrica 

contribuiu positivamente em 37% para a arrecadação do ICMS. Se não fosse o reajuste 

da conta de energia, a queda do ICMS teria sido R$ 9,3 bilhões a maior, uma elevação de 
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58% das perdas da arrecadação total, de R$ 16,1 bilhões para R$ 25,3 bilhões, em termos 

reais. 

 

Tabela 1: Arrecadação real do ICMS por setor, dados acumulados até outubro 

em comparação com o mesmo período do ano anterior, R$ mil e em % 

 
Fonte: CONFAZ/Ministério da Fazenda 

Elaboração Própria 

 

* Dados de 2014 foram atualizados a preços de outubro de 2015 

 

Outra contribuição positiva para a arrecadação se deu pelo esforço de alguns 

estados em implementarem programas de recuperação fiscal sobre os tributos dos agentes 

devedores ao erário (dívida ativa). De fato, a forte restrição fiscal no ano de 2015 fez com 

que vários governadores utilizassem desse expediente para conseguirem horar os 

compromissos financeiros do ano. Os estados que apresentaram maior crescimento de 

arrecadação da dívida ativa foram o Paraná (109%), Espírito Santo (98%), Rio Grande do 

Sul (81%), Maranhão (63%) e Sergipe (45%), todos os valores em termos reais. O 

impacto positivo para arrecadação do ICMS da dívida ativa foi de R$ 382 milhões, em 

termos reais. 

Ao analisarmos os dados desagregados por estado, observamos o efeito dramático 

da queda da atividade econômica no nível local. Apenas 3 estados apresentaram variação 

real positiva no ICMS em 2015: Paraná, Pará e Piauí. Os estados que apresentaram queda 

real superior ao dado total nacional foram Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Pernambuco e Goiás. 

 

 

2015 2014* Diferença (R$ mil)

Setor Primário 2.916.755         3.168.098         251.343-                        

Setor Secundário 77.621.325       87.226.507      9.605.183-                    

Setor Terciário 118.534.205     129.027.012    10.492.807-                  

Energia 33.937.036       24.683.756      9.253.280                    

Petróleo 49.143.736       52.997.299      3.853.563-                    

Dívida Ativa 2.407.561         2.025.576         381.985                        

Outras 13.582.734       15.069.674      1.486.940-                    

TOTAL 298.143.352     314.197.922    16.054.570-                  



Tabela 2: Arrecadação real do ICMS por estado, dados acumulados até outubro 

em comparação com o mesmo período do ano anterior, em R$ mil e em % 

 

* Não foram incluídos na amostra os estados do AP, AC, AM, SC e MS 

pela ausência de dados completos até outubro de 2015 

** Dados de 2014 foram atualizados a preços de outubro de 2015 

 

De forma geral, os resultados indicam que a arrecadação do ICMS contribuiu 

negativamente para a situação fiscal dos estados em 2015. No entanto, conforme 

apresentado no estudo Comportamento das Finanças Públicas Estaduais pelo “Acima 

da Linha” em 2015 (em http://pedrojucamaciel.com/?p=212), a crise financeira dos 

estados não pode ser justificada apenas pela queda da arrecadação, mas também pela 

incapacidade dos governos em cortarem despesas de forma significativa. O que 

observamos em 2015 foram cortes drásticos nos investimentos públicos, mas as despesas 

de pessoal mantiveram crescimento acima da inflação. Isso se deve, em boa parte, aos 

aumentos parcelados do salário dos servidores negociados no mandato anterior, mas com 

repercussões financeiras neste mandato. Além disso, a rigidez das regras do serviço 

Estados* 2015 2014** % Real

Minas Gerais 31.233.016 34.716.447 -10%

Distrito Federal 5.631.671 6.153.975 -8%

São Paulo 103.614.956 110.933.057 -7%

Rio de Janeiro 27.415.349 29.266.939 -6%

Pernambuco 10.645.045 11.340.317 -6%

Goiás 11.275.910 11.882.939 -5%

Paraíba 3.770.751 3.942.753 -4%

Ceará 8.135.303 8.470.335 -4%

Bahia 15.650.590 16.224.281 -4%

Rondônia 2.625.798 2.711.257 -3%

Rio Grande do Sul 22.347.030 23.070.920 -3%

Sergipe 2.398.182 2.474.281 -3%

Espírito Santo 7.948.279 8.197.831 -3%

Alagoas 2.561.937 2.633.883 -3%

Mato Grosso 7.133.369 7.306.437 -2%

Maranhão 4.157.652 4.237.406 -2%

Roraima 533.405 540.804 -1%

Piauí 2.699.575 2.680.422 1%

Pará 7.985.817 7.871.890 1%

Paraná 20.379.734 19.541.741 4%

TOTAL 298.143.369 314.197.916 -5%

http://pedrojucamaciel.com/?p=212
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público inviabiliza boa parte das medidas que objetivam racionalizar e aumentar a 

eficiência do estado. 

 

Gráfico 3: Variação real da arrecadação do ICMS por estado, dados acumulados até 

outubro de 2015 em comparação com o mesmo período do ano anterior, em % 

 

Fonte: CONFAZ/Ministério da Fazenda 

Elaboração Própria 

 

O que observamos neste início de ano de 2016 foi o comportamento generalizado 

de aumento das alíquotas de tributos em todos os níveis de governo. Das 27 unidades da 

federação, 20 estados e o Distrito Federal elevaram as alíquotas de ICMS. A maior parte 

elevou a alíquota básica de 17% para 18%. Não custa lembrar que tributos indiretos (sobre 

produtos), são distorcivos e regressivos. Os pobres terminam pagando proporcionalmente 

mais que os ricos. Ademais, o caminho politicamente mais fácil do ajuste das contas por 

meio da elevação da carga tributária ou do corte dos investimentos causam efeitos 

perversos ao crescimento sustentável da economia no longo prazo.  

Até quando assistiremos o ineficiente estado brasileiro crescer pela ausência de 

reformas estruturais no setor público? Quantas crises serão necessárias para aprendermos 

que o problema não está na falta de tributos, mas em como racionalizar as despesas 

públicas? 
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