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RESUMO 
 

Este artigo apresenta um modelo matemático que tem como finalidade principal auxiliar 
parcialmente à Comissão de Economia da Câmara dos Deputados do Brasil, nas discussões 
sobre a reforma tributária proposta pelo governo Brasileiro, no ano de 2003. Entre as várias 
mudanças propostas pela reforma há uma que trata da viabilidade ou não da definição de uma 
alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) mínima e única a ser 
praticada por todos os estados do Brasil. O estudo realizado tenta definir o valor mínimo para 
esta alíquota sem que haja perda na arrecadação das receitas com esse imposto nos estados. O 
modelo matemático, aqui desenvolvido, propõe resolver o problema levando em consideração 
as alíquotas de ICMS praticadas e os valores das receitas arrecadadas em cada estado, ambos no 
ano de 2002. O modelo foi testado com dados gerados aleatoriamente, sendo feitas várias 
simulações que podem ser questionadas à prática. 
Palavras-chave:  Programação Linear, Modelos Matemáticos, Reforma Tributária 2003. 
 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to present a mathematical model that define an minim aliquot of ICMS 
to be practised by all the Brazilian states. The mathematical model, developed here, considers to 
decide the problem leading in consideration aliquot of ICMS practised and the values of revenue 
receipts in each state, both in the year of 2002. The model was tested with random generated 
data, being made some simulations that can be questioned to the practical one.  
Key- words: Linear Programming, Mathematical Model. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e sua equipe 

de governo enviaram, em 29/04/2003, ao Congresso Nacional a proposta de reforma tributária 
para ser apreciada  pelos membros dessa casa. A proposta será apreciada primeiro pela 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Congresso. A CCJ atua como um filtro, 
analisando a constitucionalidade das medidas propostas no projeto do Executivo. A proposta 
deverá ser aprovada com alterações feitas pelos parlamentares. 
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A proposta prevê a federalização do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), principal imposto do País. Cada estado tem sua legislação específica para o ICMS. São 
44 alíquotas diferentes nas operações interestaduais. Pela proposta o imposto continua sendo 
cobrado e fiscalizado pelos estados. Mas as regras seriam unificadas, com cinco alíquotas 
incidentes sobre grupos de produtos. A polêmica da cobrança na origem ou no destino só seria 
resolvida por meio de lei complementar. Além desses pontos específicos a proposta também 
contempla outros pontos que não foram abordados, neste artigo. 

 
O Principal problema do ICMS é a multiplicidade de legislações. São 27 regras 

diferentes, ou seja, uma para cada estado da Federação. Some-se a isso as diferenças de 
alíquotas interestaduais, para um mesmo produto, e o próprio sistema híbrido de recolhimento. 
O tributo incide tanto na origem quanto no destino do produto. Um bem z produzido no Ceará 
paga 12% de ICMS. Se a empresa o vende para São Paulo, por exemplo, vai pagar mais 6%, já 
que o ICMS de lá é de 18%. Aí está a discussão, ou se cobra o tributo na origem, ou seja, no 
estado produtor, ou no destino, estado consumidor. 

 
O Governo Federal tenta safa-se da polêmica sem pôr um fim à guerra fiscal, ao permitir 

que os estados continuem oferecendo incentivos para atrair unidades produtivas para suas 
economias. “O ICMS já nasceu com defeito de origem, em 1967, quando foi instituído”, 
comentou o Deputado Federal Mussa Demes (PFL/PI), em artigo publicado na mídia, cf. [1]. 

 
O ICMS foi o tributo que proporcionou maior arrecadação no país em 2002. O principal 

tributo dos estados levou aos cofres públicos cerca de R$ 104,3 bilhões, o equivalente a 22,02% 
da arrecadação bruta de tributos da União, estados e municípios no ano passado, que foi de R$ 
473,84 bilhões. O Imposto de Renda (IR) foi o segundo tributo mais importante. Por meio desse 
imposto, a Receita Federal arrecadou em 2002 cerca de R$ 88,5 bilhões, ou 18,68% da 
arrecadação tributária total. Esses dados foram informados cf. [2]. 

 
Para o coordenador de estudos econômicos da Receita Federal, Jeferson Rodrigues, dados 

apurados pelo governo mostram que existem, na verdade, 37 tributos e não 50. Quase 70% de 
toda a arrecadação tributária no País se dá por meio de cinco impostos: o ICMS, o IR, a 
contribuição previdenciária, a Cofins e a contribuição para o FGTS. O dinheiro obtido com 
esses tributos respondeu por 69,13% de toda a arrecadação de 2002. Dos 37 tributos existentes 
no País, 12 representam 90% da arrecadação total. A CPMF, é o sexto tributo mais importante 
em termos arrecadatórios no Brasil, tendo gerado R$ 20,2 bilhões aos cofres públicos no ano de 
2002, cf. [3]. 

 
O texto final da proposta de reforma tributária tem novidades em relação ao acordo 

firmado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os 27 governadores. Bastante detalhada, a 
proposta do governo já prevê, por exemplo, que a incidência do novo ICMS será calculada na 
origem, mas o pagamento/receita será dividido entre o estado produtor e aquele onde foi feita a 
venda do produto. Uma dessas novidades visa combater a sonegação fiscal através do 
recolhimento do ICMS nas operações interestaduais. Desta forma, o imposto é devido e 
calculado na origem, mas o pagamento é repartido na origem e no destino. Ou seja, a indústria 
paga uma parte do imposto ao estado onde o bem foi produzido e também a parte devida ao 
estado consumidor, para evitar a sonegação fiscal. “Essa é uma grande novidade, pois muda o 
pagamento do imposto, obrigando a empresa a recolher a parte devida ao estado produtor e ao 
estado consumidor, para evitar a sonegação fiscal”, comentou Valdivino Oliveira, secretário de 
Fazenda do Distrito Federal, em [4]. 

 
Outra novidade trata da definição das novas alíquotas de ICMS, acaba a possibilidade de 

um estado reduzir ou aumentar a alíquota de remédios, por exemplo, de forma isolada, por meio 
de legislação estadual. Agora, além de ter que ser aprovada por três quintos do Senado Federal, 
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é preciso que pelo menos um terço dos 27 estados aprovem a mudança por meio do Conselho 
Nacional de Fazenda (CONFAZ). “A Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente 
da República, de um terço dos senadores ou de um terço dos governadores, aprovada por três 
quintos de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, 
internas e interestaduais”, diz o texto da medida incluso na proposta de reforma tributária.  

 
Este artigo trata especificamente do Problema da Definição da Alíquota de ICMS 

Unificada, denominado daqui em diante por PDAU, que tende a definir uma alíquota de ICMS 
mínima e única a cada produto ou serviço operacionalizado nos estados da Federação sem que 
haja perda na arrecadação com a receita desse tributo nos estados. Isto, fará com que um 
produto ou serviço tenha a mesma alíquota de ICMS em qualquer estado do Brasil. A proposta 
de reforma tributária também contempla o Distrito Federal, que se insere no meio como um 
estado da Federação. 

 
O presente trabalho tem como objetivo propor um modelo matemático para resolver o 

PDAU, através das técnicas usadas em Programação Linear, cf. descritos em [5], [6] e [7], entre 
outros. O problema leva em consideração os seguintes dados: a receita obtida do ICMS e as 
alíquotas de ICMS de cada produto ou serviço praticadas em cada estado. Esses dados podem 
ser relativos ao ano de 2002.  

 
A organização deste trabalho segue à: Na Seção 2, apresentaremos o modelo matemático 

proposto, por nós, para resolver o problema PDAU. Na Seção 3, fazemos a aplicação do modelo 
a um problema gerado aleatoriamente. As conclusões estão apresentadas na seção 4, enquanto a 
bibliografia será apresentada na Seção 5.  
 
 
2. O MODELO MATEMÁTICO 
 

São dados para o PDAU: 
• Um conjunto de produtos e serviços I={ P1, P2, ..., Pm}, onde cada Pi representa um produto 

ou serviço; 
• Um conjunto de estados da Federação J={ E1, E2, ..., En}; 
• Uma matriz T, com dimensão m×n, onde cada tij representa a alíquota de ICMS do produto 

ou serviço i ∈ I no estado j ∈ J; 
• Uma matriz A, com dimensão m×n, onde cada aij representa o valor tributado pelo ICMS do 

produto ou serviço i ∈ I no estado j ∈ J. 
 

A receita Rj obtida com a arrecadação do ICMS no estado  j ∈ J, é dada por 
 
    )100/(∑

∈

=
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O PDAU pode ser formulado como um Problema de Programação Linear, com a seguinte 

forma: 
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Onde xij é a nova alíquota de ICMS a ser praticada pelo produto ou serviço i ∈ I no estado j ∈ J, 

.}   ; tMin{ e }   ; tMax{ ijij JjJj ii ∈=∈= βα  
 
βi e αi são a menor e a maior alíquota de ICMS praticada no Brasil para o produto ou 

serviço i ∈ I, respectivamente. A função objetivo (1) tende a determinar os menores valores 
para as novas alíquotas de ICMS para todos os produtos e serviços em todos os estados. O 
grupo de inequações (2) garante que não haverá perda de receita por parte dos estados com a 
cobrança das novas alíquotas de ICMS. O grupo de equações (3) determina a unicidade das 
novas alíquotas de ICMS a serem praticadas em todos os estados para os mesmos produtos e 
serviços. As inequações do tipo (4) definem uma nova alíquota de ICMS para cada produto e 
serviço limitada superiormente e inferiormente por αi e βi , respectivamente. Se tirarmos (4) do 
modelo devemos acrescentar as restrições de não negatividade xiEn≥0, para todo i ∈ I, com o 
intuito de evitar valores negativos para as novas alíquotas. 

  
Se levarmos em consideração que a nova alíquota de ICMS também seja única para todos 

os produtos em todos os estados, então devemos adicionar ao modelo o grupo de restrições do 
tipo (5), dado a seguir, 

 
  xiEn – xPmEn = 0, para todo i ∈ I .                  (5) 

 
 
COMPLEXIDADE DO MODELO 

 
O modelo possui m×n variáveis, n inequações do tipo (2), m×(n-1) equações do tipo (3) e 

2×m inequações do tipo (4). Portanto, temos m×n variáveis e n+(n+1)m restrições. Podemos 
usar qualquer pacote computacional que resolva Problemas de Programação Linear tais como 
LINDO, CPLEX, etc. O uso desses pacotes na resolução do modelo está limitado aos números 
máximos de variáveis e restrições permitidos por eles. 

 
Sempre que tivermos um mesmo conjunto de produtos e/ou serviços com a mesma 

alíquota de ICMS em todos os estados, podemos reduzir o número m para uso no modelo. Ou 
seja, se existir um conjunto de produtos e/ou serviços }P ..., ,P ,P{

S21 kkk=C tal que 

Jj     ,t ... tt jPjPjP SK2K1K
∈∀=== ,  com 1≤k1<k2< ... < kS≤m, então procedemos da seguinte 

forma para diminuirmos o valor de m: 
1. 

1kP  passa a ser o representante de uma classe de produtos e/ou serviços, não mais 
o representante de um único produto ou serviço; 
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2. A alíquota e o valor tributado da classe 
1kP , para o estado j ∈ J, são definidos 

como sendo iguais a ,  te  aa
1KiK1K P

s

1i
PP jjj ∑

=

=  respectivamente;  

3. O novo valor de m para uso no modelo é m-s+1. 
Este procedimento é realizado todas às vezes que existir um conjunto C, no problema dado, 
satisfazendo essas condições. Assim, sempre que for utilizado este procedimento, haverá um 
ganho em termos de recursos computacionais na modelagem do problema prático através de 
PDAU. Haja vista que a complexidade do modelo depende do valor de m. 
 

 
3. APLICAÇÃO DO MODELO 
 

Aplicamos o modelo PDAU a um problema gerado aleatoriamente para m=20 e n=10. Na 
Tabela 1, apresentamos os detalhes do problema gerado aleatoriamente. Realizamos três 
simulações para o mesmo problema. A 1ª simulação , designada por S1, leva em consideração 
que a nova alíquota de ICMS seja única para todos os produtos e serviços em todos os estados, 
ou seja, o grupo de restrições do tipo (5) também faz parte de PDAU. A 2ª simulação, designada 
por S2, retira do modelo PDAU da simulação S1 o grupo de restrições do tipo (5), com o 
objetivo de simular o caso onde a nova alíquota de ICMS é única em todos os estados apenas 
para os mesmos tipos de produtos ou serviços. A 3ª e última simulação, denotada por S3, não 
leva em consideração os limites inferiores e/ou superiores para as novas alíquotas de ICMS, ou 
seja, o modelo PDAU contempla parcialmente ou não o grupo de restrições do tipo (4).  

 
 

Produto ou Valor Tributado (em milhões de R$) Alíquota de ICMS (%) 
Serviço E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Média 

P1 87 60 81 74 94 92 87 92 87 54 34 30 28 28 21 5 33 23 18 34 25,4
P2 77 99 62 80 55 91 54 70 100 99 35 31 11 30 27 20 26 18 22 1 22,1
P3 60 81 71 98 54 88 69 51 89 62 5 19 32 28 13 34 28 19 26 12 21,6
P4 81 81 73 81 83 99 96 98 56 69 33 12 24 27 19 33 33 3 30 11 22,5
P5 56 84 96 88 50 77 84 77 95 99 0 29 9 11 2 19 28 24 0 33 15,5
P6 95 92 60 55 67 90 93 87 72 66 35 14 35 1 16 34 10 32 32 31 24,0
P7 58 65 99 85 54 58 84 63 66 95 32 30 33 21 30 13 1 33 20 21 23,4
P8 66 95 55 99 87 81 100 100 85 91 13 23 29 17 18 26 18 33 32 7 21,6
P9 56 53 80 95 79 58 95 96 66 56 19 6 1 2 1 16 10 15 12 18 10,0
P10 92 80 51 94 56 57 86 87 56 87 34 5 25 16 8 26 9 12 28 20 18,3
P11 74 92 74 55 59 67 88 81 78 56 16 33 34 33 19 7 2 28 26 12 21,0
P12 58 60 95 60 90 51 77 79 60 82 33 18 5 31 18 25 19 13 18 19 19,9
P13 88 55 87 87 96 68 55 92 55 90 13 30 26 27 15 4 0 26 15 0 15,6
P14 55 87 52 71 66 54 77 98 66 88 26 3 20 22 25 19 8 17 35 17 19,2
P15 64 99 84 58 95 58 72 99 89 94 6 4 9 15 16 6 29 31 28 2 14,6
P16 77 85 92 71 79 77 57 68 61 93 20 14 3 35 8 8 33 25 23 13 18,2
P17 75 69 97 94 91 57 81 93 65 61 14 33 22 5 0 5 19 0 18 33 14,9
P18 76 53 72 85 98 86 85 61 85 73 2 6 14 18 15 32 11 14 18 16 14,6
P19 96 94 81 93 52 91 63 73 99 78 19 25 5 9 1 33 17 12 31 19 17,1
P20 78 61 78 70 68 58 65 84 63 83 4 15 1 16 12 9 16 16 6 12 10,7
Média da Alíquota de ICMS no estado (MA) 20 19 18 20 14 19 18 20 22 17 18,5
Tabela 1 – Características do problema gerado aleatoriamente para m=20 e n=10 
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Utilizamos o pacote de programação linear LINDO (Linear, INteractive and Discrete 
Optimizer) para resolver PDAU com cada um dos três casos simulados. O tempo de execução 
do LINDO utilizado na resolução de cada caso foi de aproximadamente um segundo num 
PENTIUM II (64 Mb de RAM e 300 MHz). Desenvolvemos um programa computacional, em 
linguagem ANSI C, que gera o modelo matemático de (1) a (5), com os valores de m e n dados, 
e os demais valores (matrizes A e T) gerados aleatoriamente. Ainda sobre o programa, o usuário 
pode definir o tipo de simulação a ser realizada, se S1, S2 ou S3, e no final será gerado um 
arquivo Model.txt contendo o modelo PDAU, pronto para ser executado no ambiente LINDO.  

 
Na Tabela 2, a seguir, encontram-se as soluções obtidas de PDAU com a realização das 

três simulações. Os dados contidos nessa tabela representam as novas alíquotas de ICMS para 
cada produto e serviço e a receita adicional gerada pela prática dessas alíquotas em cada estado. 
As receitas adicionais para cada estado são as variáveis de folgas do grupo de restrições do tipo 
(2).  

 
Executamos S1 com/sem  os limites inferiores (vetor β) e/ou superiores (vetor α) para as 

novas alíquotas. S1 apresentou solução ótima quando, no modelo, utilizamos os limites 
inferiores e não utilizamos os limites superiores (resultados descritos na coluna S1 da Tabela 2). 
O mesmo resultado S1 obteve quando não foi utilizado  nenhum dos dois tipos de limites para as 
novas alíquotas, no modelo. S1 não apresentou solução viável sempre que foi levado em 
consideração no modelo os limites superiores para as novas alíquotas.  

 
Executamos S3 também com as mesmas combinações realizadas para S1 em relação aos 

limites inferiores e superiores. Vale ressaltar que S3 com ambos os limites está configurado em 
S2. S3* utiliza somente os limites superiores para as novas alíquotas. S3** leva em consideração 
somente os limites inferior e S3*** não leva em consideração nenhum dos dois limites no 
modelo. Na Tabela 2, também encontram-se os valores das soluções obtidas em S3*, S3** e 
S3***. 

 
 

Produto ou 
Serviço 

S1 S2 S3* S3** S3*** β α 

P1 21,93% 34,0% 34,0% 100,3% 129,3% 5% 34%
P2 21,93% 35,0% 35,0% 1,0% 0,0% 1% 35%
P3 21,93% 23,0% 27,0% 5,0% 0,0% 5% 34%
P4 21,93% 17,1% 29,7% 3,0% 0,0% 3% 33%
P5 21,93% 33,0% 33,0% 0,0% 0,0% 0% 33%
P6 21,93% 35,0% 35,0% 1,0% 0,0% 1% 35%
P7 21,93% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1% 33%
P8 21,93% 33,0% 33,0% 72,9% 88,6% 7% 33%
P9 21,93% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1% 19%
P10 21,93% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5% 34%
P11 21,93% 34,0% 34,0% 2,0% 0,0% 2% 34%
P12 21,93% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5% 33%
P13 21,93% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 30%
P14 21,93% 4,9% 3,2% 3,0% 0,0% 3% 35%
P15 21,93% 31,0% 31,0% 53,2% 38,1% 2% 31%
P16 21,93% 3,0% 0,0% 3,0% 0,0% 3% 35%
P17 21,93% 33,0% 33,0% 0,0% 0,0% 0% 33%
P18 21,93% 32,0% 32,0% 2,0% 0,0% 2% 32%
P19 21,93% 33,0% 33,0% 109,3% 106,8% 1% 33%
P20 21,93% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1% 16%

Estados Receita adicional (em milhões de Reais) Receita Atual (milhões)
E1 24,31 0,00 0,00 0,00 0,00 297,91
E2 44,59 32,86 33,57 15,81 5,61 294,30
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E3 66,74 26,02 24,61 7,62 0,96 271,05
E4 44,56 7,08 7,76 0,00 0,00 304,86
E5 113,66 80,06 79,93 78,91 80,97 209,44
E6 30,81 24,19 29,91 15,98 21,04 289,00
E7 73,20 46,38 47,69 22,50 25,11 270,74
E8 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 323,30
E9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,49
E10 96,56 51,08 47,24 32,28 20,49 249,13

TOTAL 532,83 267,67 270,71 173,10 154,18 2.837,22
Tabela 2 – Apresentação das soluções de PDAU para as simulações realizadas. 
 
 

Analisando os resultados da coluna S1, da Tabela 2, que define uma alíquota de ICMS 
mínima e única para todos os estados independente do produto ou serviço, observamos que: 

• Todos os estados tiveram receita adicional com a definição das novas alíquotas de 
ICMS, exceto o estado E9; 

• O aumento total na arrecadação do ICMS com as novas alíquotas foi de 18,8%, 
porém o estado E5 teve o maior aumento, que foi de 54,2%, enquanto o estado E9 
teve 0,0% de aumento; 

• O estado E9 não teve receita adicional devido a sua MA (aproximadamente 22%, 
descrita na última linha da Tabela 1) ser maior que a nova alíquota de ICMS 
(21,93%);  

• O estado E5 teve a maior receita adicional devido a sua MA (aproximadamente 14%) 
ser a menor média das alíquotas de ICMS dos estados; 

• A média das alíquotas de cinco produtos ou serviços (P1, P2, P4, P6 e P7) seriam 
reduzidas com a nova alíquota de 21,93%, enquanto que as média das alíquotas dos 
demais seriam acrescidas de no máximo 119,3%, caso de P9. 

  
Para a simulação S2, o nosso experimento, mostrou que não houve diminuição de 

impostos de uma forma generalizada, devido principalmente ao fato de não poder haver perda 
na receita com a arrecadação de ICMS nos estados.  Alguns estados (E2, E3, ..., E7 e E10) se 
beneficiaram com uma receita adicional, tendo um aumento global de 9,4% na arrecadação de 
ICMS com a implantação das novas alíquotas. Nesta simulação, o estado E5, também teve o 
maior aumento na arrecadação adicional de ICMS. Verificamos que 11 dos 20 produtos ou 
serviços existentes tiveram aumento de alíquota quando comparados com as suas respectivas 
médias (última coluna da Tabela 1). O aumento médio destas alíquotas variou de 6,4% a 
121,4%, enquanto que a redução foi de 25% a 100% para os demais produtos, na média.  

 
A simulação S3* teve como solução quase que os mesmos resultados obtidos na 

simulação S2. Porém, nesta simulação, tivemos 7 produtos ou serviços (P7, P9, P10, P12, P13, P16  
e  P20) com alíquota de 0% (redução de 100%). O aumento global na receita adicional dos 
estados foi de 9,5%, para esta simulação. 

 
Na simulação S3** e S3*** o aumento global na receita adicional dos estados foi de 6,1% e 

5,4%, respectivamente. De acordo com a média da alíquota de ICMS para cada produto ou 
serviço, apenas 4 dos 20 produtos ou serviços tiveram aumento com a definição das novas 
alíquotas de ICMS, nestas simulações.  No entanto, em S3***, 16 produtos ou serviços tiveram 
redução de 100% em suas alíquotas de ICMS. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Apresentamos, neste trabalho, um estudo detalhado sobre o problema a ser enfrentado 
pela Comissão de Economia da Câmara dos Deputados, quando ela for discutir as questões 
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relacionadas com a definição de uma alíquota de ICMS mínima e unificada para todos os 
estados do Brasil, através da reforma tributária proposta pelo governo. Desenvolvemos um 
modelo matemático, com base nas técnicas de Programação Linear, que resolve o problema.  
Apresentamos a complexidade do modelo e uma ferramenta computacional que pode resolver o 
mesmo.  

 
Procuramos estabelecer a semelhança do problema com a simulação de casos que podem 

retratar a prática. Nestas simulações, algumas variantes do problema foram testadas. 
Concluímos,  através dos resultados obtidos com os nossos experimentos, que não existe 
solução viável para o problema sem aumento de tarifa às novas alíquotas de ICMS para alguns 
produtos ou serviços. Conforme vimos, quase todos os estados tiveram uma receita adicional na 
arrecadação de ICMS com as novas alíquotas de ICMS. Isto significa que definida as novas 
alíquotas de ICMS algumas empresas pagarão mais impostos, que são aquelas que trabalham 
com os produtos ou serviços que tiveram o aumento, enquanto que outras pagarão menos 
imposto, que são as empresas que trabalham com os produtos ou serviços que tiveram redução 
na alíquota de ICMS.  

 
Como sugestão para futuros trabalhos sugerimos o desenvolvimento de índices na função 

objetivo de PDAU a fim de estabelecer que alguns produtos ou serviços não sejam taxados com 
uma alíquota de ICMS muito alta. Feito isto, é possível que o aumento na nova alíquota de 
ICMS para todos os produtos e serviços não seja exacerbado  e propicie as empresas e os 
estados um custo/benefício equilibrado para ambos os lados. 
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