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APRESENTAÇÃO
A N TÔ N I O  B R I T TO 

O acesso de todos os brasileiros a serviços e produtos qualifi cados é obvia-

mente a prioridade das prioridades em matéria de saúde pública. Porque é uma 

determinação de nossa Constituição. Porque não haverá o País justo e desenvolvi-

do que queremos com macas nos corredores e mortes em fi las. E, acima de tudo, 

porque essa é hoje, segundo todas as pesquisas, a mais sofrida e a mais importan-

te das demandas da nossa população.

Parte fundamental da equação de acesso repousa na questão dos medica-

mentos sem os quais tratamentos não se tornam exitosos, hospitais fi cam lotados 

e vidas são perdidas. Infelizmente, porém, o Brasil não possui uma estrutura nem 

justa nem efi ciente para o acesso a medicamentos.

Ao contrário da maioria absoluta dos países do mundo, no Brasil mais de 70% 

dos medicamentos são comprados exclusivamente pela população. As compras 

públicas, ainda que crescentes, estão na faixa dos 20%. Os planos de saúde priva-

dos, embora benefi ciem quase 50 milhões de pessoas, salvo raríssimas exceções 

não incluem medicamentos.

O resultado é simples e preocupante: ou os brasileiros possuem renda ou fi -

cam sem medicamentos. À medida que tornam-se mais complexas as doenças 

predominantes no País, as consequências dessa impossibilidade agravam-se.

A dimensão da demanda social e humana não atendida pelo País pode ser 

exemplifi cada pelo Programa Farmácia Popular. Bastou o Governo anunciar que 

para três doenças — hipertensão, diabetes e asma — os medicamentos seriam 

gratuitos e a procura simplesmente explodiu, crescendo 204% em menos de um 

ano.

ANTÔNIO BRITTO —   Presidente executivo da Interfarma - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
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É nesse quadro preocupante que torna-se insustentável e inexplicável a de-

cisão brasileira de prejudicar o acesso a medicamentos e, por consequência, a 

população ao manter um dos mais elevados índices de tributação do mundo.

Qualquer comparação é constrangedora. Se olhamos para os demais países, 

perdemos. Se compararmos, internamente, impostos sobre dezenas de outros 

produtos menos essenciais, incrivelmente os medicamentos são mais tributados.

A relação entre impostos absurdos e acesso difícil não é teórica ou indireta. 

Os medicamentos no Brasil são integralmente submetidos ao controle de preços. 

Esses são fi xados considerando, em sua fórmula, alguns fatores — entre eles im-

postos. Vale dizer: qualquer redução de impostos implica diretamente na redução 

de preços a ser determinada consequente e imediatamente pelo Governo.

Enquanto isso não ocorre, vivemos situações entre irônicas e trágicas. Os Go-

vernos, por exemplo, arrecadam em impostos sobre medicamentos quase o do-

bro do que gastam na compra de medicamentos. Ou seja: a saúde é utilizada para 

fortalecer o caixa público em vez de se benefi ciar dos recursos que a sociedade 

entrega ao Estado.

Parte do absurdo atinge ao próprio Governo. Na medida que torna-se de for-

ma crescente um comprador importante, ele também está tendo que pagar im-

postos pelo que adquire. Uma única experiência até hoje — a do Estado do Para-

ná — para reduzir o ICMS sobre medicamentos teve como consequência, além de 

facilitar o acesso, causou aumento de arrecadação!

Apesar desse exemplo e de todos os argumentos, números e fatos conhe-

cidos, os Governos. Independentemente de partidos, não têm avançado nessa 

questão. E mesmo quando torna-se comum a desoneração em alguns setores da 

economia, os medicamentos não são lembrados.

A Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, que represen-

ta 43 laboratórios responsáveis pela maior parte do mercado brasileiro de medi-

camentos, entende que é inadiável a solução para o problema. Ela poderá vir do 

Legislativo, onde tramitam importantes propostas para desoneração. Poderá che-

gar pela decisão do Executivo de fi nalmente tornar esse assunto um ponto efetivo 

de sua agenda. E se não vier pelos poderes públicos, fatalmente ocorrerá pela 

pressão social e humana que se avoluma em busca de uma equação mais justa.

Ao solicitar que renomados especialistas brasileiros, coordenados pelos pro-

fessores Maria Cristina Amorim e Eduardo Perillo, estudem o tema, a Interfarma 

quer contribuir, de forma séria e pluralista, com a busca de soluções.
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Números inéditos, aspectos econômicos, jurídicos e sociais, análises detalha-

das das causas e consequências do problema, bem como uma descrição do in-

crível processo de tributação sobre medicamentos estão presentes nas próximas 

páginas.

Se a leitura contribuir para fortalecer em todos nós o compromisso com polí-

ticas efi cientes de acesso e, para isso, com uma imediata e profunda alteração do 

sistema tributário, o esforço terá valido a pena.

Apresentação
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INTRODUÇÃO
E D UA R D O  P E R I L LO

MA R I A  C R I S T I N A  S A N C H E S  A M O R I M

A estrutura tributária do Brasil caracteriza-se por graves distorções. Fatores de pro-

dução como capital e trabalho são tributados preferencialmente à renda, lucro e 

patrimônio, difi cultando o desenvolvimento econômico e a distribuição da renda. 

Como exemplo dessa primeira distorção, temos o Bndes, único banco com oferta 

de crédito de longo prazo, fi nanciado pelos recursos do trabalhador (o Fundo de 

Apoio ao Trabalhador - FAT); outro exemplo, o sistema fi nanceiro de habitação, 

fi nanciado pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS que, por sua 

vez, remunera os trabalhadores muito abaixo das médias históricas do mercado 

fi nanceiro.

No âmbito da justiça fi scal, os tributos sobre o consumo oneram principal-

mente os cidadãos de menor renda; todos pagam o mesmo tributo, independen-

temente do nível de renda. No âmbito da organização, a grande quantidade de 

tributos e a complexidade da legislação instituem um “capitalismo de pedágio” (a 

expressão é do economista Ladislau Dowbor), impondo custos elevados às orga-

nizações e contribuintes, alimentando processos parasitários às atividades produ-

tivas. Não é exagero afi rmar que no Brasil, o crescimento econômico se dá apesar 

da estrutura fi scal.

O capitalismo de pedágio é constituído por uma infi nidade de instâncias arre-

cadatórias, municipais, estaduais, federais e sindicais, cada uma absorvendo uma 

MARIA CRISTINA S. AMORIM — economista, professora titular do departamento de economia e coordenadora do grupo de 

pesquisa Regulação Econômica e Estratégias Empresariais da PUC-SP, membro do Comsaude/Fiesp. Co-organizadora dos 

livros “Para entender a saúde no Brasil” vols. 1-4. Para maiores informações sobre a atividade de pesquisa e publicações, acesse 

cristinaamorim.com.br e http://lattes.cnpq.br.

EDUARDO B. F. PERILLO — médico, mestre em administração e doutor em história econômica, vice-coordenador do grupo de 

pesquisa Regulação Econômica e Estratégias Empresariais da PUC-SP, membro titular do Comsaude/Fiesp e seu representante 

no Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Co-organizador dos livros "Para entender a saúde no 

Brasil" vols. 1-4. Para maiores informações sobre pesquisa e publicações, acesse http://lattes.cnpq.br.
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parcela do valor gerado pela produção de bens e serviços. De tempos em tem-

pos, circunstâncias de natureza política e/ou econômica obrigam as entidades 

arrecadatórias a abrir exceções às cobranças de tributos. Por exemplo, redução 

de IPI para o setor automobilístico para minimizar os efeitos da crise econômica 

defl agrada em 2008; redução de tributos sobre o pagamento de salários para os 

setores de baixa produtividade comparativamente aos competidores internacio-

nais. Arbitragens caso a caso constituem a tônica das relações entre órgãos de 

arrecadação e contribuintes — a democracia seria favorecida se as regras fossem 

abrangentes, claras e simples.

Como chegamos ao capitalismo de pedágio? A história do Brasil mostra a dinâ-

mica dos grupos de interesse e as circunstâncias ao longo da formação do Estado 

Federativo, que por sua vez, moldou a estrutura tributária.

No período recente, durante a década de 90, a União criou as contribuições 

sociais (CPMF, CSLL, Cofi ns) e estabeleceu o Fundo Social de Emergência (hoje 

nomeado Desvinculação das Receitas da União - DRU) para ampliar a arrecadação 

e o controle do governo federal sobre o montante recolhido. Foram medidas ins-

tituídas para a geração de superávit primário, uma das condições para a estabiliza-

ção da moeda promovida pelo Plano Real (AMORIM; GONSALVES; PERILLO, 2012).

Mesmo com a moeda estável, o governo federal continuou perseguindo o 

aumento da arrecadação, condição para manter as políticas monetárias do juro 

elevado e do regime de meta de infl ação. Entre 2005 e 2011, o governo criou a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil — a Super Receita — extinguindo a Secre-

taria Previdenciária. Com isso, reduziu a evasão fi scal e o prazo de cobrança (de 

quatro para três anos). Em 2008 criou o Sistema Público de Escrituração Digital 

— SPED, do qual faz parte a nota fi scal eletrônica, mais a escrituração contábil e 

fi scal digitais, o que também reduziu a evasão. Em 2011 instituiu a fi scalização de 

estoques para empresas com receita bruta anual acima de R$ 80 milhões (AMO-

RIM; GONSALVES; PERILLO, 2012). A partir de 2011 o Estado de São Paulo vem 

instituindo a substituição tributária, isto é, a tributação dos bens na fonte, pelo 

preço presumido de venda.

A indústria farmacêutica brasileira também está inserida no capitalismo de 

pedágio, arcando, assim como outros setores, com tributos contraproducentes, 

custos administrativos desnecessários (se a parafernália fi scal fosse mais simples), 

perda de competitividade e de estímulos ao investimento. Porém, diferentemen-

te de outros setores econômicos, as farmacêuticas ofertam medicamentos, bens 
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essenciais ao cidadão e que, por isso mesmo, são comprados pelo Estado (o gasto 

federal com saúde que mais cresceu foi com a compra de medicamentos).

A essencialidade do bem, a magnitude do gasto público e as disposições le-

gais sobre o orçamento federal destinado à saúde tornam a situação dos tributos 

ainda mais dantesca no setor farmacêutico, quando comparado a outros setores.

Os principais tributos incidentes sobre medicamentos são ICMS, IPI, PIS/Cofi ns, 

mais a ferramenta NVE (nomenclatura de valor aduaneiro e estatístico), “que aper-

feiçoa o controle tributário”. Dadas as diferenças de alíquotas de ICMS entre os 

estados da federação e outras particularidades como as listas positiva e negativa, 

o tributo incidente pode oscilar de 0% a 19% de ICMS e 12% de PIS/Cofi ns. A co-

brança do ICMS é alterada por oito instrumentos de desoneração; a do IPI, com alí-

quota que varia de 0 a 18%, por dezesseis instrumentos de desoneração; a do PIS/

Cofi ns, é pautada por treze instrumentos; a NVE, por outros treze (ANVISA, 2008).

A resultante da estrutura fi scal brasileira é uma situação esquizofrênica, com 

a permissão para a metáfora de origem médica. Aumentar o acesso da popula-

ção ao consumo de medicamentos é dever constitucional e política explícita dos 

governos federal e estaduais; porém, a incidência de tributo sobre o consumo (o 

ICMS) eleva o preço fi nal ao consumidor, expulsando do benefício justamente as 

parcelas de menor renda.

Na tentativa de reduzir a difi culdade de acesso, o Estado distribui medicamen-

tos gratuitos ou fortemente subsidiados, pagos pelo orçamento do Ministério da 

Saúde (R$ 92 bilhões orçados para 2012), mas parte do recurso constitucional-

mente destinado à saúde é drenado para a Receita Federal ou as Fazendas Es-

taduais na forma de tributos. Esse é um ponto particularmente importante nas 

perspectivas jurídica e econômica: sabidamente há recursos destinados à saúde 

direcionados para outros fi ns (pagamento da dívida interna?), mas a complexa 

teia tributária não permite o cálculo do quanto é desviado, ao arrepio da Consti-

tuição. Apenas as secretarias titulares das receitas da União e estados poderiam 

esclarecer esse ponto, o que muito contribuiria para o debate sobre acesso da 

população aos medicamentos e efi cácia dos serviços públicos de saúde.

Superar as contradições e distorções da estrutura tributária brasileira não é 

tarefa simples, ainda assim, urgente. A equipe econômica capitaneada pela pre-

sidente da República ousou reduzir signifi cativamente não só a taxa Selic como 

empurrar os bancos para a redução dos spreads. A redução dos juros básicos e 

do custo do dinheiro abre extraordinárias possibilidades para corrigir problemas 

Introdução
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econômicos herdados do período da estabilização da moeda, entre eLES a ne-

cessidade de aumentar a arrecadação para reduzir a dívida interna. Os estados da 

federação e as prefeituras já estão negociando a redução do custo da dívida junto 

à União. Nunca foi tão oportuno reduzir tributos e simplifi car a estrutura fi scal.

R E F E R Ê N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Tributos incidentes sobre o setor de produtos para saúde, 2011b. Disponível 

em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/f0e88a8049c454a8a070a66dcbd9c63c/Microsoft+Word+-+Tributos+-

-+Produtos+para+Sa%C3%BAde+vs+fi nal.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 16 abr. 2012.

AMORIM, M. C. S.; GONSALVES, R. A.; PERILLO, B. F. P. Arrecadação fi scal no Brasil 2005-2011. São Paulo. Sindusfarma. 2012
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ESTRUTURA TRIBUTÁRIA 
DO SETOR FARMACÊUTICO 
NO BRASIL
R O D R I G O  A L B E R TO  CO R R E I A  DA  S I LVA

O sistema tributário brasileiro tem duas características, a complexidade resultante 

e a alta carga. No setor farmacêutico, em que os preços são regulados, o impac-

to direto do aumento de alíquotas dos tributos sobre o faturamento até pode 

ser repassado para o consumidor caso haja espaço para tanto, porém, os demais 

impactos (indireto, sobre o fi nanciamento do fl uxo de caixa e o impacto do au-

mento de outros tributos não incidentes sobre faturamento) não são repassados, 

resultando em contribuição para a otimização do sistema econômico sempre e 

na proporção em que for capaz de corrigir falhas de mercado.

1. Tributos incidentes sobre a 
indústria farmacêutica

O sistema tributário brasileiro tem duas características, a complexidade resultante 

e a alta carga, o que provoca elevado custo para as empresas que as empresa. tan-

to no impacto tributário direto, quanto no indireto, isto é, a gestão das respectivas 

obrigações acessórias e a constante avaliação do enquadramento de suas opera-

ções para evitar recolhimentos desnecessários. Além disso, o Estado brasileiro tem 

RODRIGO ALBERTO CORREIA DA SILVA — Sócio fundador do Correia da Silva Advogados; Presidente da Força-Tarefa da Anvisa 

e do Comitê de Saúde da Câmara Americana de Comércio – AMCHAM/SP; Presidente Câmara Britânica de Comércio – BRI-

TCHAM (Filial São Paulo); Presidente do Comitê de Saúde da Câmara Britânica de Comércio – BRITCHAM (Filial São Paulo); 

Membro do Centro de Estudos de Administração de Escritórios de Advocacia – CEAE. Autor do livro “Regulamentação econô-

mica da saúde.” : LCTE Editora : 2008.
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adotado medidas enfáticas para aumentar a efi cácia da fi scalização tributária por 

meio da crescente informatização (fato positivo), da tributação de receitas e folha 

de salários e da substituição tributária, responsáveis por distorções e aumento do 

impacto dos tributos no fl uxo de caixa das empresas.

Em todos os setores da economia a dinâmica do aumento da carga tributária 

implica em perda da competitividade da produção local e, eventualmente, queda 

das margens de lucro e retorno sobre o investimento, com a consequente queda 

da atratividade ao investimento direto e perda da capacidade de fi nanciamento 

de investimentos e do próprio fl uxo de caixa.

Nos setores em que os preços são regulados, o impacto direto do aumento 

de alíquotas dos impostos sobre o faturamento até pode ser repassado para o 

consumidor caso haja espaço para tanto, porém, o impacto indireto (gestão), o 

impacto sobre o fi nanciamento do fl uxo de caixa (antecipação de recolhimentos) 

e o impacto do aumento de outros tributos não incidentes sobre faturamento 

(taxas, por exemplo), não são repassados. Portanto, a conta dos tributos é susten-

tada pelo consumidor ou pelo investidor direto, que paradoxalmente pode ser o 

próprio Estado (como o Bndes-PAR) ou, perversamente, os fundos de pensão que 

gerem os recursos dos trabalhadores no momento da vida em que mais precisam.

No setor farmacêutico a situação da elevada carga tributária se agrava. O con-

sumidor, no caso, o paciente, não pode, na maior parte das vezes, decidir se adqui-

re ou não o medicamento, pois depende dele para sobreviver ou manter a quali-

dade de vida. Dado que o paciente não tem poder de decisão sobre a realização 

do consumo, a menos que decida não lutar pela vida, podemos afi rmar que, na 

realidade, trata-se de uma tributação do paciente por via indireta e sub-reptícia. 

Em cada comprimido, pomada ou injeção, o paciente também “usa” impostos. É 

um verdadeiro tributo sobre a vida.

Interessante também notar que o Estado é em muitos casos o adquirente dos 

medicamentos e paga os referidos impostos no preço do produto. Ou seja, os 

recursos migram do Ministério da Saúde ou Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde para o Ministério da Fazenda.

Por fi m, quanto aos medicamentos hospitalares observamos que as operado-

ras de planos de saúde arcam com o custo desses impostos, que os repassam aos 

segurados, dado que pelo sistema de mutualismo os segurados são os contri-

buintes dos fundos que suportam seus próprios planos.
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Em um panorama geral, sabe-se que temos no Brasil aproximadamente 80 

tributos em vigor, instituídos por mais de 3.000 normas (ver notas de fi m).

Efeito disso foi a citação do Brasil, na justifi cação da Proposta de Emenda à 

Constituição - PEC nº 160/2012, como campeão mundial em incidência tributária 

sobre medicamentos, com a carga tributária média de 33,9% (BRASIL, 2012). O 

mesmo documento, sem especifi car a fonte, segue dizendo que “a média mundial 

obtida em estudo recente é de 6,3%. Inúmeros países não tributam os medica-

mentos...”. Conforme tabela 1, a tributação total em medicamentos gira em torno 

de 33,14%.

Os tributos relevantes na carga tributária estimam-se por meio da composição 

e estrutura de alíquotas dos principais tributos indiretos incidentes sobre medi-

camentos, material médico-hospitalar e próteses e órteses: ICMS, IPI, TEC (Tarifa 

Externa Comum - Imposto sobre Importação) e PIS/Cofi ns.

Fonte: Secretaria da Receita Federal, Secretarias Estaduais de Fazenda e Confaz, 2009/2010.

Grupos

Alíquota de ICMS de 18%

Máxima Mínima Moda Média DP CV

Analgesia e anestesia 31,48 8,83 29,63 28,08 6,44 0,23

Cardiovascular 31,48 11,63 31,48 28,35 6,46 0,23

Digestivo 31,48 11,63 30,27 25,11 8,6 0,34

Eletrólitos e nutrição 32,05 26,83 32,05 29,62 1,8 0,06

Geniturinário 31,48 29,63 29,63 30,09 0,92 0,03

Hormônios e anti-hormônios 31,48 11,63 29,63 25,71 8,43 0,33

Imunologia e alergia 31,48 26,83 29,63 29,44 1,65 0,06

Múltiplas funções terapêuticas 31,48 8,83 29,63 23,78 9,54 0,4

Neurologia 31,48 27,57 29,63 29,77 1,43 0,05

Oftamologia e otologia 31,48 29,63 31,48/29,63 30,55 1,31 0,04

Psiquiatria 31,48 27,57 29,63 30,06 0,89 0,03

Quimioterapia sistêmica 31,48 8,83 29,63 23,05 9,42 0,41

Respiratório 29,63 29,63 29,63 29,63 0 0

Sangue e hematologia 29,63 10,97 29,63 24,73 8,34 0,34

Tópicos para pele e mucosas 33,14 29,63 29,63 30,78 1,37 0,04

Vários 30,88 8,83 11,63 18,75 9,55 0,51

Total 33,14 8,83 29,63 26,27 7,8 0,3

Tabela 1. Carga tributária sobre medicamentos adquiridos pelas famílias com incidência da TEC (em%)

Estrutura Tributária do Setor Farmacêutico no Brasil



22 M e d i c a m e n t o s  e  T r i b u t o s

Na indústria farmacêutica, como em todos os demais setores de atividade eco-

nômica no Brasil, incide forte carga tributária sobre folha de pagamento de fun-

cionários, sendo tal ônus suportado por ambas as partes envolvidas no contrato 

de trabalho. Distingue-se, entretanto, a cota empregador versus cota empregado, 

bem como as alíquotas incidentes, sendo certo que integram a cota empregador 

o depósito de FGTS, o recolhimento de INSS e demais contribuições sociais.

Sabe-se ainda que o setor de medicamentos possui controle de preços prati-

cados instituído pela Lei Federal nº 10.742/2003 (Brasil, 2003), determinando que 

as produtoras de medicamentos deverão observar, para o ajuste e determinação 

de seus preços, as regras defi nidas na lei.

De qualquer forma, faz-se necessária a especifi cação de tributos (impostos, ta-

xas e contribuições) incidentes na cadeia produtiva de medicamentos conforme 

nossa Constituição Federal e legislação infraconstitucional. Além dos já citados, 

existem outros tributos que entendemos relevantes na presente análise os quais 

serão tratados na tabela 2.

Diante da complexidade e particularidades referentes a cada tributo acima re-

lacionado, apresentamos breves exposições sobre cada um.

Fonte: Elaboração do autor.

Tributo Alíquota

IPI Conforme TIPI

ICMS 7 a 18%

PIS 1,65%

Cofi ns 7,6%

ISS 2 a 5%

Imposto sobre Importação 0 a 20%

FGTS 8%

IOF 6%

IRPJ 15%

CSLL 8%

Contribuição Previdenciária (INSS) 28,8%

Tabela 2. Outros tributos incidentes na cadeia produtiva de medicamentos
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IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

Competência: federal.

Alíquota: fi xada em observância ao grau de essencialidade dos produtos à 

satisfação das necessidades humanas. Assim, aqueles produtos que satisfazem as 

necessidades primárias de sobrevivência são gravados por meio de alíquotas ínfi -

mas ou reduzidas a zero. Por outro lado, os produtos que satisfazem as necessida-

des secundárias de sobrevivências são gravados com alíquotas majoradas.

Conforme verifi ca-se na Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(TIPI), medicamentos com o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 30.031 e 

30.042 possuem alíquota 0% para fi ns de cálculo do IPI.

Fato gerador: O desembaraço aduaneiro de produto de procedência estran-

geira ou a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a in-

dustrial.

Base de cálculo:

Dos produtos de procedência estrangeira:

a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos adu-

aneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante 

desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importa-

dor ou dele; e

b) o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento equi-

parado a industrial; ou

Dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do 

estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.

Prazo para pagamento: Até o 25º dia do mês subsequente.

1. Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si, pre-

parados para fi ns terapêuticos ou profi láticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho.

2. Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não mistura-

dos, preparados para fi ns terapêuticos ou profi láticos, apresentados em doses (incluídos os destinados a serem administrados 

por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.

Estrutura Tributária do Setor Farmacêutico no Brasil
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ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação

Competência: estadual.

Alíquota: a alíquota desse imposto é variável conforme a legislação de cada Es-

tado. Todavia, a Resolução nº 22 do Senado Federal, de 19 de maio de 1989, esta-

belece as alíquotas a serem aplicáveis tendo em vista a delegação constitucional. 

Vejamos:

A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e so-

bre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-

nicação, nas operações e prestações interestaduais, será de 12% (doze por cento).

Nas operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudeste, destinadas às Re-

giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, as alíquotas 

serão de 7% (sete por cento).

Fato gerador:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 

qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, in-

clusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repeti-

ção e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendi-

dos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao impos-

to sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar 

aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

Base de cálculo:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o 

valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II - em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somató-

rio das parcelas seguintes:
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a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário 

ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados 

ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou pres-

tações subsequentes.

Prazo para pagamento: Deve o contribuinte proceder a apuração no último dia 

do período estabelecido em lei (estadual).

Peculiaridade:

Não-cumulatividade (compensa-se o que for devido em cada operação relativa à 

circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas 

operações anteriores pelo mesmo ou outro estado).

O ICMS é o tributo que mais conta na composição da carga tributária de me-

dicamentos. É reduzido o número de medicamentos isentos. Nesse caso, os me-

dicamentos são benefi ciados por isenções específi cas, autorizadas por convênios 

da Confaz. Os Convênios nº 104/19893 e 51/19944, com suas posteriores atualiza-

ções, regulam a maioria dos casos de isenção do ICMS sobre tais produtos. Não há 

outros benefícios fi scais como redução de base de cálculo ou de crédito outorga-

do para o consumidor fi nal, sejam famílias ou instituições.

Ainda no tocante aos convênios celebrados no âmbito do Confaz, cumpre re-

lacionar isenções atribuídas à indústria farmacêutica recentemente:

— Convênio ICMS 130/11 – Altera o Convênio ICMS 10/02, que concede isen-

ção do ICMS a operações com medicamento destinado ao tratamento dos 

portadores do vírus da AIDS.

— Convênio ICMS 139/11 – Altera o Convênio ICMS 87/02, que concede isen-

ção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a 

órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal.

3. Isenção de ICMS à importação de bens destinados ao ensino, à pesquisa e aos serviços médico-hospitalares por parte entida-

des da administração pública, de instituições benefi centes ou de assistência social.

4. Isenção a medicamentos contra a Aids.

Estrutura Tributária do Setor Farmacêutico no Brasil
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PIS – Programa de Integração Social

Competência: federal.

Alíquota: 1,65% (não cumulativo) e 0,65% (cumulativo).

No caso de importação de produtos farmacêuticos, quaisquer alíquotas 

classifi cados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, ex-

ceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 

3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 

3005.10.10, 3006.60.00, são de 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para o 

PIS/Pasep-Importação.

Fato gerador: Faturamento mensal.

Base de cálculo: Faturamento mensal. (assim entendido o total das receitas au-

feridas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classi-

fi cação contábil).

Prazo para pagamento: a conversão será no primeiro dia do mês subsequente 

ao de ocorrência do fato gerador, pela medida de valor e parâmetro de atualiza-

ção monetária diária utilizada para os tributos federais, e paga até o dia vinte do 

mesmo mês.

Peculiaridades:

As receitas decorrentes de serviços prestados por hospital, pronto-socorro, clí-

nica médica, odontológica, de fi sioterapia e de fonoaudiologia, e laboratório de 

anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas; e de serviços de diálise, 

raios X, radiodiagnóstico e radioterapia, quimioterapia e de banco de sangue são 

excluídas do regime de incidência não-cumulativa.

Ademais, os §3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e da Lei nº 

10.637, de 30 de dezembro de 2002, autorizam o poder executivo a reduzir a 0% 

a alíquota de PIS/Pasep incidente sobre produtos destinados ao uso em hospitais, 

clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas 

pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises 

clínicas cujos NCM’s são: 30.02, 30.06, 39.26 e 90.18.

Por fi m, o governo aprovou a Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que a 

partir de sua regulamentação reduzirá a zero o PIS/Cofi ns incidentes sobre antibi-

óticos e medicamentos de uso continuado (regime monofásico).

Nesse diapasão, o regime monofásico deve ser entendido como uma siste-

mática em que ocorre um único fato gerador, no qual a tributação é suportada 



27

por apenas um elo da cadeia produtiva, sendo que as demais operações não se 

subsumem à regra de incidência tributária. Já na sistemática “monofásica” da Lei 

10.147/00, o importador ou produtor suportam uma alíquota majorada de PIS e 

Cofi ns, enquanto os varejistas e atacadistas são tributados sob alíquota zero.

Cofi ns – Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social

Competência: federal.

Alíquota: 7,6 (não cumulativo) e 3% (cumulativo).

As alíquotas, no caso de importação de produtos farmacêuticos, classifi cados 

nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no códi-

go 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 

3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 

3006.60.00, são de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), para a Cofi ns-

-Importação.

Fato gerador: faturamento mensal.

Base de cálculo: faturamento mensal (assim considerada a receita bruta das ven-

das de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza).

Prazo para pagamento: a conversão será no primeiro dia do mês subsequente 

ao de ocorrência do fato gerador, pela medida de valor e parâmetro de atualiza-

ção monetária diária utilizada para os tributos federais, e paga até o dia vinte do 

mesmo mês.

Peculiaridade:

O governo aprovou a Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000 que, a partir 

de sua regulamentação, reduzirá a zero o PIS/Cofi ns incidentes sobre antibióticos 

e medicamentos de uso continuado (regime monofásico).

Há discussão sobre o tema perante os tribunais brasileiros (redação original):

TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

MEDICAMENTOS. HOSPITAIS. ALÍQUOTA ZERO. 1. A modalidade de recolhimento 

do PIS e da COFINS estipulada pela Lei 10.147/2000 para os medicamentos one-

ra o primeiro estágio da cadeia (industrialização e importação), desonerando as 

demais etapas pela tributação em alíquota zero, para evitar o bis in idem (art. 2º). 

Hipótese de tributação monofásica. 2. Embora a prestação de serviços médico–

Estrutura Tributária do Setor Farmacêutico no Brasil
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hospitalares não esteja expressamente prevista no art. 2º da Lei 10.147/2000, os 

hospitais são benefi ciados pela alíquota zero das contribuições, uma vez que não 

são pessoas jurídicas que possam ser enquadradas na condição de industriais ou 

de importadores. A redução da alíquota a zero para venda de medicamento pelos 

hospitais se coaduna com os princípios constitucionais da isonomia e proporcio-

nalidade.

3. Suspensa a exigibilidade da inclusão dos valores dos medicamentos utilizados 

na prestação de serviços dos fi liados à agravante na base de cálculo do PIS e da 

COFINS, até o julgamento fi nal do mandado de segurança.

4. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

(TRF1 – Acórdão nº 2005.01.00.067419-0/DF – DJ 23/05/2008)5

Obs. No tocante ao PIS/Cofi ns-Importação, cumpre informar que vigora a Lei 

Federal nº 10.865/2004 que estabelece:

Art. 8º As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cál-

culo de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:

I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/Pasep-

-Importação; e

II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofi ns-Importação.

§ 1º As alíquotas, no caso de importação de produtos farmacêuticos, classifi ca-

dos nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no có-

digo 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 

3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 

3006.60.00, são de:

I - 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para o PIS/Pasep-Importação; e

II - 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), para a Cofi ns-Importação.

Discute-se a inconstitucionalidade da Lei nº 10.865/2004, que estabelece, no 

caso de importação de produtos estrangeiros, que a base de cálculo será o valor 

aduaneiro, acrescido do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do 

valor das próprias contribuições.

5. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região: http://www.trf1.jus.br
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Essa determinação obriga o contribuinte a recolher tributo sobre tributo, e 

acaba por distorcer a base de cálculo das contribuições, que deixam de ser ape-

nas o valor da operação de importação para alcançar valores não relacionados às 

suas hipóteses de incidência, ferindo expressamente o artigo 149 da Constituição 

Federal, o qual veda que as contribuições sociais incidentes sobre as importações 

tenham bases de cálculo distintas do simples valor aduaneiro.

Todavia, em posterior legislação, Decreto nº 5.127/2004, foi estabelecido que a 

alíquota para o setor será reduzida à ZERO. Vejamos (redação original):

Art. 1º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes so-

bre a operação de importação e sobre a receita decorrente da venda, no mercado 

interno, dos produtos:

I - químicos classifi cados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul - 

NCM, relacionados no Anexo I deste Decreto; e

II - destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de 

análises clínicas, classifi cados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da 

NCM, relacionados no Anexo II deste Decreto.

Art. 2º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes so-

bre a operação de importação dos produtos farmacêuticos classifi cados nas posi-

ções 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, 

nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 

e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, todos da 

NCM.

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Competência: municipal.

Alíquota: de 2 a 5% (conforme legislação municipal).

Fato gerador: a prestação de serviços constantes da lista elaborada por cada 

Município, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do 

prestador.

Base de cálculo: é o preço do serviço prestado.
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Prazo para pagamento: quando da entrega ao contratante da utilidade mate-

rial ou imaterial, resultante do serviço concluído.

II – Imposto sobre Importação

Competência: federal.

Alíquota: variável conforme legislação específi ca, podendo ser única (aplicável 

a todas as mercadorias), geral (mercadorias originárias de determinados países 

possuirão alíquota X) e dupla (máxima aplicada a todos os países e uma mínima 

aplicada a certos países).

Fato gerador: entrada no território nacional.

Base de cálculo: valor aduaneiro (valor do produto + frete).

Prazo para pagamento: entrada de mercadoria estrangeira no território adua-

neiro (registro da Declaração de Importação).

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Competência: federal.

Alíquota: 8%.

Fato gerador: pagamento de salário, férias e 13º salário.

Base de cálculo: remuneração bruta do empregado.

Prazo para pagamento: o depósito em conta vinculada deve ser realizado até 

o dia 7 de cada mês.

IOF – Imposto sobre Operações Financeiras

Competência: federal.

Alíquota: nas liquidações de operações de câmbio contratadas a partir de 7 de 

abril de 2011, para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações 

simultâneas, referente a empréstimo externo, sujeito a registro no Banco Central 

do Brasil, contratado de forma direta ou mediante emissão de títulos no mercado 

internacional com prazo médio mínimo de até 720 dias, deve-se observar a alí-

quota de 6% de IOF-Câmbio.
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Fato gerador: a entrega da moeda nacional ou estrangeira, ou de documento 

que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado, em montante 

equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por 

este.

Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF-Câmbio no ato da liquida-

ção da operação de câmbio. Note-se que se e enquanto não houver liquidação de 

operação de câmbio, não há fato gerador do IOF - Câmbio.

Base de cálculo: incidirá sobre o montante em moeda nacional, recebido, entre-

gue ou posto à disposição, correspondente ao valor, em moeda estrangeira, da 

operação de câmbio.

Prazo para pagamento: no ato da liquidação da operação de câmbio.

IRPJ – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica

Competência: federal.

Alíquota: 15%.

Fato gerador: aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, as-

sim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos ou 

de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais 

não compreendidos no inciso anterior.

Base de cálculo: montante, real, arbitrado ou presumido, da renda dos proven-

tos tributáveis.

Prazo para pagamento: períodos de apuração trimestrais encerrados em 31 de 

março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.

CSLL – Contribuição sobre o Lucro Líquido

Competência: federal.

Alíquota: 8%

Fato gerador: ser pessoa jurídica.

Base de cálculo: o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o im-

posto de renda.

Prazo para pagamento: a contribuição social será devida a partir do resultado 

apurado no período-base.
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INSS - Contribuição Previdenciária

Competência: federal.

Alíquotas: cota empregador: 20% sobre a remuneração do empregado para o 

INSS, além de 3% sobre a remuneração do empregado para o RAT e, 5,8% terceiros.

Fato gerador: pagamento de salário, férias e 13º salário.

Base de cálculo: remuneração bruta do empregado.

Prazo para pagamento: até o dia 20 do mês subsequente.

Ainda, além dos tributos relacionados verifi ca-se a incidência de outros, tais 

como: contribuições de melhorias, IPTU, IPVA, ITBI, bem como algumas taxas de 

competências municipais, como, por exemplo, em São Paulo temos a Taxa de Re-

síduos Sólidos - TRSS e em Goiânia a Taxa de Licença para Localização.

ANVISA

Tratando-se de um setor específi co, sua regulação está ligada à Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável pelo registro de medicamentos, au-

torização de funcionamento dos laboratórios farmacêuticos e demais empresas 

da cadeia farmacêutica, e ainda pela regulação de ensaios clínicos e de preços, 

por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Divide 

com os estados e municípios a responsabilidade pela inspeção de fabricantes e 

pelo controle de qualidade dos medicamentos, realizando a vigilância pós-co-

mercialização, as ações de farmacovigilância e a regulação da promoção de me-

dicamentos.

A agência, dentre suas atividades, também está envolvida na análise de pedi-

dos de patentes relacionados a produtos e processos farmacêuticos, em atribui-

ção conjunta com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e com a 

fi nalidade de incorporar aspectos da saúde pública ao processo. Com efeito, para 

o exercício de sua atividade foram instituídas taxas, as chamadas TFVS – Taxa de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária. Vejamos:

Autorização de Funcionamento

Competência: Anvisa.
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Fato gerador: autorização de funcionamento de empresas por estabelecimento 

ou unidade fabril para cada tipo de atividade.

Valor: R$ 20.000,00 (abril de 2012).

Boas Práticas de Fabricação

Competência: Anvisa.

Fato gerador: certifi cação de Boas Praticas de Fabricação de medicamentos e 

insumos farmacêuticos.

Valor: R$ 15.000,00 - anual (abril de 2012)

Registro de Medicamento

Competência: Anvisa.

Fato gerador: registro, revalidação e renovação de registro de medicamentos.

Valores:

1) Produto novo: R$ 80.000,00 – validade: cinco anos (abril de 2012).

2) Produto similar: R$ 21.000,00 – validade: cinco anos (abril de 2012).

3) Produto genérico: R$ 6.000,00 – validade: cinco anos (abril de 2012).

Portanto, temos como custo inicial a importância de R$ 35.000,00 (autoriza-

ção de funcionamento + certifi cação de boas práticas) para a instalação de uma 

planta da indústria farmacêutica no Brasil. Além do mais, para cada produto a ser 

registrado haverá um custo adicional a cada cinco anos, conforme relação acima. 

Ou seja, diante dos altos tributos aplicáveis ainda, ainda há que se considerar as 

taxas de vigilância sanitária como “despesas” para o setor, sem prejuízo das taxas 

de vigilância sanitária instituídas pelos órgãos estaduais e/ou municipais.

Tratou-se nesse particular de requisitos pré operacionais gerados pela entrada 

de novos concorrentes no mercado farmacêutico brasileiro, visto que, para sua 

instalação há necessidade de investimentos em instalações físicas, treinamento 

de pessoal e validação de processos internos.
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INPI – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual

Marcas

A marca é o sinal distintivo que especifi cam e diferenciam os produtos e serviços. 

Seu registro é de suma importância, não só por gerar exclusividade de uso ao seu 

titular no território nacional, naquele ramo determinado de atividade comercial, 

mas também pela individualização e identifi cação dos produtos e serviços para o 

consumidor, trazendo maior valor agregado aos mesmos. Para que seja registrada, 

é necessário que se defi na a natureza do uso da marca (para serviços, produtos ou 

ambos) e sua forma de apresentação (fi guras, desenhos, nome etc).

O pedido de registro da marca pode ser feito pela internet no sítio do INPI6 ou 

via preenchimento do formulário e entrega nas unidades do INPI, ou ainda enca-

minhado via correio.

A taxa a ser paga é de R$ 355,00, caso o pedido de registro seja feito pela 

internet, podendo o depositante ter desconto caso seja pessoa física, microem-

preendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperati-

va, instituição de ensino e pesquisa, entidade sem fi ns lucrativos e órgão público 

(R$140,00). Há ainda outras taxas a pagar quando da tramitação do procedimento 

de registro da marca, por exemplo, taxa para interposição de recurso no valor de 

R$475,00, oposição R$355,00, outras petições R$70,00 etc (valores válidos em abril 

de 2012).

O pedido de marca, assim que concedido, tem validade de dez anos, pode 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, garantindo ao seu titular todos 

os direitos inerentes ao registro: cessão do registro, licenciamento de seu uso etc. 

(artigo 130 da Lei 9.279/96), representando ativo considerável para as empresas.

Patente

A patente visa proteger invenção ou modelo de utilidade, e para seu registro seu 

titular deverá fornecer os dados técnicos e todas as informações peculiares à sua 

invenção. A patente de invenção tem validade de 20 (vinte) anos a contar do seu 

depósito e o modelo de utilidade de 15 (quinze) anos. O pedido de registro pode 

6.   Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/index.php/servicos/53-downloads-de-formularios>.
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ser feito nas unidades do INPI ou enviado pelos correios, desde que toda docu-

mentação necessária seja também encaminhada; em breve haverá a possibilida-

de de depósito do pedido de patente via internet. A taxa a pagar é de R$235,00, 

pode custar R$95,00 em se tratando de pessoas naturais; microempreendedor 

individual; microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas; institui-

ções de ensino e pesquisa; entidades sem fi ns lucrativos, bem como por órgãos 

públicos (valores vigentes em abril de 2012).

A patente, além de permitir que seu titular proíba que terceiros produzam, 

usem, coloquem á venda ou importem a invenção ou modelo de utilidade objeto 

do registro, permite ainda que a invenção seja licenciada.

2. Carga tributária em investimentos

Com base em estudos relacionados à carga tributária sobre investimentos (FIESP, 

2010), foram obtidas as seguintes conclusões:

— A taxa de investimento no Brasil reduziu-se muito nas últimas décadas e 

é baixa se comparada aos países com os quais concorremos: enquanto a 

média da taxa de investimento dos países com renda similar à brasileira — 

e ganharam competitividade — foi de 24,9% em 2008, a brasileira foi de 

19,0% nesse ano.

— O custo total tributário dos bens de capital para o investidor é de 24,3%. Isso 

signifi ca que um investimento de R$ 100 milhões custa, na verdade, R$ 75,7 

milhões, mas paga R$ 24,3 milhões, ou em forma de tributos diretos ou em 

juros para pagar os tributos recuperáveis. O pagamento direto de tributos 

representa 16,8% do custo do investimento e relaciona-se aos impostos so-

bre renda, folha de salários e patrimônio, ao imposto de importação e ao 

IPI, que não é recuperado pelo investidor em forma de crédito tributário 

quando da realização do investimento.

Além disso, há o custo relacionado aos juros para se pagar os tributos recupe-

ráveis no investimento, representando 7,5% do custo do investimento. Como o 

investidor deve pagar os tributos indiretos sobre as inversões (ICMS, PIS e Cofi ns) 

e o produtor de bens de capital não é desonerado desses tributos, há um custo 

fi nanceiro entre o prazo de pagamento e o momento em que o crédito a ele rela-

cionado torna-se disponível para utilização.
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Para redução da carga tributária sobre o investimento e para redução dos juros 

que incidem sobre os tributos recuperáveis, propõe-se:

— Que seja realizado o Drawback Investimento, que desoneraria do paga-

mento de ICMS, IPI e PIS/Cofi ns o produtor de bens de capital na compra 

de insumos destinados à produção, assim como são desonerados os expor-

tadores com o Drawback Verde-Amarelo.

— Que exista a recuperação imediata de ICMS, PIS e Cofi ns no investimento, 

os quais hoje são recuperados em 48 meses, no caso do ICMS, e em 12 me-

ses no caso do PIS e da Cofi ns.

— Que seja eliminado totalmente o IPI incidente no investimento.

Caso essas medidas sejam adotadas, o pagamento de juros sobre os tributos 

recuperáveis seria reduzido a zero e a carga tributária a 13,0%. Assim, o custo tribu-

tário total sobre as inversões se reduziria de 24,3% para 13,0% (FIESP, 2010).

Além do mais, temos o instituto da amortização, o processo de extinção de 

uma dívida por meio de pagamentos periódicos realizados em função de um pla-

nejamento, correspondendo cada prestação à soma do reembolso do capital ou 

do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, 

sendo os juros sempre calculados sobre o saldo devedor. Pode-se utilizar a facul-

dade, estabelecida pela legislação, de se computar, em cada período de apuração, 

o encargo de amortização como custo ou despesa operacional, utilizando-se per-

centual que traduza a recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados 

em despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um perí-

odo de apuração.

Amortização – Investimento

Podem ser amortizados o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência 

ou exercício tenha duração limitada, ou de bens, cuja utilização pelo contribuinte 

tenha o prazo legal ou contratualmente limitado, tais como:

— Patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais, 

licenças, autorizações ou concessões;

— Custo de aquisição, prorrogação ou modifi cação de contratos e direitos de 

qualquer natureza, inclusive de exploração de fundo de comércio;
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— Custo das construções ou benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou 

em bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento de seu 

valor.

Amortização – Operação

Os custos, encargos ou despesas registrados no ativo diferido que contribuirão 

para a formação do resultado de mais de um período de apuração tais como:

— Aa partir do início das operações, as despesas de organização pré-operacio-

nais ou pré-industriais;

— Aa partir da exploração da jazida ou mina, ou do início das atividades das 

novas instalações, os custos e as despesas de desenvolvimento de jazidas 

e minas ou de expansão de atividades industriais, classifi cados como ativo 

diferido até o término da construção ou da preparação para exploração;

— A partir do momento em que for iniciada a operação ou atingida a plena 

utilização das instalações, a parte dos custos, encargos e despesas opera-

cionais registrados como ativo diferido durante o período em que a empre-

sa, na fase inicial da operação, utilizou apenas parcialmente o seu equipa-

mento ou as suas instalações;

— Os juros durante o período de construção e pré-operação registrados no 

ativo diferido (inclusive o de empréstimos contraídos para fi nanciar a aqui-

sição ou construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as 

fases de construção e pré-operacional);

— Os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o período que antece-

der o início das operações sociais, ou de implantação do empreendimento 

inicial, registrados no ativo diferido;

— Os custos, despesas e outros encargos com a reestruturação, reorganização 

ou modernização da empresa.

Hoje, no entendimento do setor representativo da indústria, ao contrário do 

consumo, o investimento não deve ser tributado, pois ele garante a modernização 

do parque produtivo, o aumento da produtividade do trabalho e o crescimento 

econômico sustendo. Assim, sua tributação, se por um lado signifi ca arrecadação 

para o governo, por outro, signifi ca abrir mão de uma arrecadação futura.
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Fonte: TRU/IBGE, BCB, Receita Federal I; Elaboração: Decomtec/Fiesp, 2010.

ATUAL

Recuperação Imediata, 
Drawback Investimento e s/

IPI

R$ bi % FBKF R$ bi % FBKF

Formação Bruta de Capital Fixo

 Consumo intermediário do produtor de BK

 Valor adicionado pelo produtor de BK

464,14

285,17

178,97

100,0%

61,4%

38,6%

464,14

285,17

178,97

100,0%

61,4%

38,6%

Custo da tributação total sobre a FBCF (A+B) 112,64 24,3% 60,49 13,0%

A

Tributação no consumo intermediário (A) 37,98 8,2% 32,47 7,0%

Tributos não recuperáveis

 Imposto de importação

 Outros

32,47

4,16

28,31

7,0%

0,9%

6,1%

32,47

4,16

28,31

7,0%

0,9%

6,1%

Tributos recuperáveis

 ICMS

 PIS/Cofi ns

 IPI

98,78

56,72

28,07

13,99

21,2%

12,2%

6,0%

3,0%

98,78

56,72

28,07

13,99

21,2%

12,2%

6,0%

3,0%

(–) Crédito recuperado de tributos

 ICMS

 PIS/Cofi ns

 IPI

-93,27

-53,56

-26,5

-13,21

-20,0%

-11,5%

-5,7%

-2,8%

-98,78

-56,72

-28,07

-13,99

-21,2%

-12,2%

-6,0%

-3,0%

B

Tributação no setor produtor de BK (B) 74,66 16,1% 28,02 6,0%

Tributos não recuperáveis

 IPI

 Imposto de importação

 Outros

45,82

17,8

1,85

26,16

9,9%

3,8%

0,4%

5,6%

28,02

0

1,85

26,16

6,0%

0,0%

0,4%

5,6%

Tributos recuperáveis

 ICMS

 PIS/Cofi ns

101,63

64,56

37,07

21,9%

13,9%

8,0%

101,63

65,56

37,07

21,9%

13,9%

8,0%

(–) Crédito recuperado de tributos

 ICMS

 PIS/Cofi ns

-72,79

-40,35

-32,45

-15,7%

-8,7%

-7,0%

-101,63

-64,56

-37,07

-21,9%

-13,9%

-8,0%

Tabela 3. Custo da tributação sobre investimento.

Por fi m, no tocante à carga tributária recaindo sobre os investimentos, temos 

a tabela 3.
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Fonte: elaboração do autor.

Tipo Nº Ano Objetivo

PEC 155 2012 Visa impedir que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam 

impostos sobre medicamentos de uso humano.

PL 3570 2012 Isenta os medicamentos do PIS/Pasep e da Cofi ns.

PL 3478 2012 Estabelece a dedução das despesas com medicamentos de uso contínuo da base 

de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.

PL 2919 2011 Dispõe sobre a desoneração de tributos federais nas aquisições de equipamentos e 

medicamentos realizadas por hospitais da rede hospitalar pública.

PEC 115 2011 Altera o inciso VI do art. 50 da Constituição Federal, para vedar a instituição de 

impostos sobre os medicamentos de uso humano.

PL 2716 2011 Concede isenção e redução de alíquotas da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para os Programas de Integração 

Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP sobre as 

receitas de vendas de medicamentos para o tratamento do câncer, diabetes e 

hipertensão arterial.

PL 2101 2011 Dispõe sobre incentivo fi scal para o setor produtivo, para adequação ambiental em 

seu processo de produção e descarte

PL 1401 2011 Permite à pessoa física deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas 

com aquisição de medicamentos controlados, dando nova redação à alínea "a" do 

inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e ao inciso V do § 2º 

do mesmo artigo.

PL 1396 2011 Institui a dedução, do lucro tributável para fi ns de imposto sobre a renda das 

pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em programas de assistência a 

medicamentos ao trabalhador

PLS 12 2011 Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o imposto de 

renda das pessoas físicas, para permitir a dedução de despesa com medicamentos 

controlados

PL 1097 2011 Dispõe sobre isenção de tributos incidentes sobre medicamentos

PLS 147 2011 Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para prever a dedução 

da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física das despesas com 

medicamentos.

Tabela 4. Proposições em tramitação no Congresso Nacional.7

7.   BRASIL. Congresso Nacional: http://www.senado.gov.br e http://www.camara.gov.br

3. Congresso Nacional

Diante da tributação do setor saúde, o Congresso Nacional, por meio de seus par-

lamentares e em defesa dos interesses da sociedade, debate uma série de proje-

tos para reduzir a citada carga tributária. Vejamos as proposições que tramitam no 

Congresso Nacional (tabela 4):
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Fonte: elaboração do autor.

Tipo Nº Ano Objetivo

PL 3018 2004 Dispõe sobre inclusão dos gastos com equipamentos e medicamentos entre os 

abatimentos do imposto de renda da pessoa física e da outras providências.

PLP 525 2009 Altera o Código Tributário Nacional, autorizando a prestação de serviços médicos, 

clínicos, hospitalares, em benefício de populações de baixa renda como forma de 

extinção do crédito tributário

PL 108 2011 Desonera dos tributos federais todos os medicamentos diretamente utilizados no 

tratamento do diabetes e da hipertensão arterial, e dá outras providências

PL 7898 2010 Acrescenta alínea "h" ao inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 

1995, para permitir a dedução, na declaração do Imposto de Renda, das despesas 

com medicamentos para uso próprio de aposentados e pensionistas com idade 

igual ou superior a sessenta anos.

PLS 95 2005 Dispõe sobre incentivos fi scais à produção de fármacos, dos seus insumos e de 

medicamentos.

PEC 491 2010 Acresce incisos ao art. 150, VI e art. 155, X da Constituição Federal

PL 6305 2009 Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para acrescentar o inciso VIII no 

art. 12.

PL 5038 2009 Prevê a dedução de medicamentos e lentes corretivas da visão na apuração do 

Imposto de Renda anual das pessoas físicas, nas condições que estabelece.

PL 169 1999 Concede isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) incidentes sobre equipamentos e medicamentos destinados 

ao tratamento de diabetes.

PEC 221 2000 Acrescenta alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

PL 264 2003 Permite isenção do imposto de importação aos medicamentos e equipamentos 

adquiridos por pessoas portadoras de defi ciência física e dá outras providências.

PL 6900 2010 Desonera dos tributos federais todos os medicamentos diretamente utilizados no 

tratamento de diabetes e da hipertensão arterial e dá outras providências

Figura 4. Proposições em tramitação no Congresso Nacional (continuação).7

Analisando as proposições acima relacionadas, verifi ca-se que temos as que 

tratam de medicamento específi co para o tratamento de, por exemplo, diabetes 

e câncer, e outras que possuem como fi nalidade a desoneração tributária de me-

dicamentos.

Destaco o Projeto de Lei nº 2919/2011, que objetiva a redução a zero das alí-

quotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social - Cofi ns, incidentes sobre a receita bruta da venda de equi-

pamentos e medicamentos utilizados por hospitais da rede hospitalar pública, 

bem como as Proposta de Emenda à Constituição nº 115/2011 e 155/2012, que 

pretendem vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso hu-

mano.
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4. Conclusões

Antecede à implantação de uma economia de mercado a existência de um Esta-

do intervencionista, que empreende segundo suas próprias regras, impedindo a 

atuação dos agentes privados e da própria sociedade no desenvolvimento socio-

econômico de um país. Historicamente, o Estado intervencionista se transforma 

em Estado regulador, de forma a garantir o interesse público, deixando o interesse 

privado para ser regulado pelos mecanismos de mercado, devidamente orienta-

dos para a competição.

Somente um mercado regulado para a competição pode produzir os reais be-

nefícios que se espera para a sociedade: disponibilidade de produtos e serviços, 

com qualidade, segurança e preços competitivos. Isso signifi ca, em outras pala-

vras, reservar ao Estado o estabelecimento de regras claras para o jogo, deixando 

aos capitais privados a tarefa de produzir. À Constituição Federal, bem como à 

legislação infraconstitucional que regulamenta os tributos, somam-se dispositi-

vos legais que defi nem tratamento diferenciado para apenas alguns grupos de 

produtos, como por exemplo, os convênios do Confaz que isentam determinados 

medicamentos do pagamento de ICMS.

Esta multiplicidade de regras acarreta difi culdade para que o consumidor, em-

presas, profi ssionais de saúde e órgãos de governo compreendam o volume de 

tributos envolvidos em operações de comercialização desses produtos.

Ainda, vale notar que, por força do artigo 6º, inciso X, da Lei nº 10.742/2003, 

qualquer redução da carga tributária dos medicamentos será forçosamente re-

passada para os preços autorizados pela Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos – CMED.

Dessa forma, diferentemente de outros setores da atividade econômica em 

que a desoneração tributária pode ou não ter refl exos para o consumidor, no setor 

farmacêutico, por força de Lei, essas desonerações benefi ciarão obrigatória e ime-

diatamente os consumidores e até outros setores da atividade econômica, com a 

liberação de parte importante do orçamento familiar.

Por fi m, o tributo tende a contribuir para a otimização do sistema econômico 

sempre e na proporção em que for capaz de corrigir falhas de mercado, sejam elas 

relativas a externalidades, ao perfi l distributivo, sejam elas relativas a qualquer ou-

tra natureza. A qualidade do sistema de tributos deve estar orientada não apenas 

à alocação efi ciente, mas, também, à capacidade de produzir resultados compa-
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tíveis com os outros objetivos desejados e necessários ao bom funcionamento 

do sistema econômico: estabilização dos níveis de preço e emprego, crescimento 

econômico e distribuição do bem-estar gerado pelo esforço produtivo entre indi-

víduos, regiões e setores econômicos.
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NOTAS

1. Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM - Lei 10.893/2004.

2. Contribuição á Direção de Portos e Costas (DPC) - Lei 5.461/1968.

3. Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico - Fndtc - Lei 10.168/2000.

4. Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), também chamado “Salário Educação” - Decreto 

6.003/2006.

5. Contribuição ao Funrural.

6. Contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) - Lei 2.613/1955.

7. Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT).

8. Contribuição ao Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa (Sebrae) - Lei 8.029/1990.

9. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (Senac) - Decreto-Lei 8.621/1946.

10. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes (Senat) - Lei 8.706/1993.

11. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai) - Lei 4.048/1942.

12. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Rural (Senar) - Lei 8.315/1991.

13. Contribuição ao Serviço Social da Indústria (SESI) - Lei 9.403/1946.

14. Contribuição ao Serviço Social do Comércio (SESC) - Lei 9.853/1946.

15. Contribuição ao Serviço Social do Cooperativismo (Sescoop) - art. 9, I, da MP 1.715-2/1998.

16. Contribuição ao Serviço Social dos Transportes (SEST) - Lei 8.706/1993.

17. Contribuição Confederativa Laboral (dos empregados).

18. Contribuição Confederativa Patronal (das empresas).

19. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE Combustíveis - Lei 10.336/2001.

20. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE Remessas Exterior - Lei 10.168/2000.

21. Contribuição para a Assistência Social e Educacional aos Atletas Profi ssionais - FAAP - Decreto 6.297/2007.

22. Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Emenda Constitucional 39/2002.

23. Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfi ca Nacional – Condecine - art. 32 da Medida Provisória 

2228-1/2001 e Lei 10.454/2002.

24. Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - art. 32 da Lei 11.652/2008.

25. Contribuição Sindical Laboral (não se confunde com a Contribuição Confederativa Laboral, vide comentários sobre a Contri-

buição Sindical Patronal).

26. Contribuição Sindical Patronal (não se confunde com a Contribuição Confederativa Patronal, já que a Contribuição Sindical 

Patronal é obrigatória, pelo artigo 578 da CLT, e a Confederativa foi instituída pelo art. 8, inciso IV, da Constituição Federal e é 

obrigatória em função da assembléia do Sindicato que a instituir para seus associados, independentemente da contribuição 

prevista na CLT).

27. Contribuição Social Adicional para Reposição das Perdas Infl acionárias do FGTS - Lei Complementar 110/2001.

28. Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofi ns).

29. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

30. Contribuições aos Órgãos de Fiscalização Profi ssional (OAB, CRC, CREA, Creci, CORE, etc.).

31. Contribuições de Melhoria: asfalto, calçamento, esgoto, rede de água, rede de esgoto, etc.

32. Fundo Aeroviário (FAER) - Decreto Lei 1.305/1974.

33. Fundo de Combate à Pobreza - art. 82 da EC 31/2000.

34. Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) - Lei 5.070/1966 com novas disposições da Lei 9.472/1997.

35. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
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36. Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) - art. 6 da Lei 9.998/2000.

37. Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf ) - art.6 do Decreto-Lei 

1.437/1975 e art. 10 da IN SRF 180/2002.

38. Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) - Lei 10.052/2000.

39. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

40. Imposto sobre a Exportação (IE).

41. Imposto sobre a Importação (II).

42. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

43. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

44. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

45. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR - pessoa física e jurídica).

46. Imposto sobre Operações de Crédito (IOF).

47. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

48. Imposto sobre Transmissão Bens Inter-Vivos (ITBI).

49. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (Itcmd).

50. INSS Autônomos e Empresários.

51. INSS Empregados.

52. INSS Patronal.

53. IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

54. Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

55. Taxa de Autorização do Trabalho Estrangeiro.

56. Taxa de Avaliação in loco das Instituições de Educação e Cursos de Graduação - Lei 10.870/2004.

57. Taxa de Avaliação da Conformidade - Lei 12.545/2011 - art. 13.

58. Taxa de Classifi cação, Inspeção e Fiscalização de produtos animais e vegetais ou de consumo nas atividades agropecuárias 

- Decreto-Lei 1.899/1981.

59. Taxa de Coleta de Lixo.

60. Taxa de Combate a Incêndios.

61. Taxa de Conservação e Limpeza Pública.

62. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA - Lei 10.165/2000.

63. Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Lei 10.357/2001, art. 16.

64. Taxa de Emissão de Documentos (níveis municipais, estaduais e federais).

65. Taxa de Fiscalização da Aviação Civil - TFAC - Lei 11.292/2006.

66. Taxa de Fiscalização da Agência Nacional de Águas – ANA - art. 13 e 14 da MP 437/2008.

67. Taxa de Fiscalização CVM (Comissão de Valores Mobiliários) - Lei 7.940/1989.

68. Taxa de Fiscalização de Sorteios, Brindes ou Concursos - art. 50 da MP 2.158-35/2001.

69. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Lei 9.782/1999, art. 23.

70. Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro - TFPC - Lei 10.834/2003.

71. Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta - art. 48 

a 59 da Lei 12.249/2010.

72. Taxa de Licenciamento Anual de Veículo - art. 130 da Lei 9.503/1997.

73. Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas instalações - Lei 9.765/1998.

74. Taxa de Licenciamento para Funcionamento e Alvará Municipal.

75. Taxa de Pesquisa Mineral DNPM - Portaria Ministerial 503/1999.

76. Taxa de Serviços Administrativos – TSA – Zona Franca de Manaus - Lei 9.960/2000.

77. Taxa de Serviços Metrológicos - art. 11 da Lei 9.933/1999.

78. Taxas ao Conselho Nacional de Petróleo (CNP).

79. Taxa de Outorga e Fiscalização - Energia Elétrica - art. 11, inciso I, e artigos 12 e 13, da Lei 9.427/1996.
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80. Taxa de Outorga - Rádios Comunitárias - art. 24 da Lei 9.612/1998 e nos art. 7 e 42 do Decreto 2.615/1998.

81. Taxa de Outorga - Serviços de Transportes Terrestres e Aquaviários - art. 77, incisos II e III, a art. 97, IV, da Lei 10.233/2001.

82. Taxas de Saúde Suplementar - ANS - Lei 9.961/2000, art. 18.

83. Taxa de Utilização do Siscomex - art. 13 da IN 680/2006.

84. Taxa de Utilização do Mercante - Decreto 5.324/2004.

85. Taxas do Registro do Comércio (Juntas Comerciais).

86. Taxas Processuais do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE - art. 23 da Lei 12.529/2011.
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A APLICAÇÃO DA 
TRIBUTAÇÃO INDIRETA 
A PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS QUE 
REQUEREM PRESCRIÇÃO: 
UMA PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL
N I C K  B O S A N Q U E T 

Sumário Executivo

Neste breve artigo, veremos como a tributação indireta tem sido aplicada a fár-

macos em seis mercados da OCDE, o impacto que as elevadas porcentagens de 

tributos indiretos têm sobre o uso de medicamentos, as implicações mais amplas 

sobre a saúde e as lições que podem ser depreendidas. Embora o papel dos tribu-

tos domésticos e a maneira como eles afetam o acesso aos medicamentos essen-

ciais não tenha atraído interesse signifi cativo nem do universo acadêmico nem do 

político até pouco tempo atrás, parece haver um crescente interesse nessa área e 

este trabalho baseia-se nos esforços recentes.

NICK BOSANQUET – Professor de políticas de saúde no Imperial College (London), Faculdade de Engenharia, Departamento de 

Bioengenharia.
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Quase todos os países usam tributação indireta — seja por meio de imposto 

sobre valor agregado (IVA) ou por meio de algum imposto sobre vendas — como 

uma parte importante do sistema tributário. No entanto, existe uma grande varia-

ção na forma como é aplicada a produtos farmacêuticos que requerem prescri-

ção. Analisando internacionalmente seis mercados selecionados da OCDE, obser-

vamos que há uma grande variação na aplicação de tributos indiretos no que se 

refere a medicamentos.

— Alguns países ou estados não tributam os medicamentos em absoluto, se-

jam aqueles que requerem prescrição ou os que são vendidos no balcão 

(OTC, do inglês over-the-counter);

— Outros tributam os medicamentos que requerem prescrição com uma taxa 

inferior à taxa padrão, enquanto os medicamentos OTC são tributados pela 

taxa padrão;

— Finalmente, outros não oferecem isenção das taxas tributárias padrão exis-

tentes para ambas as categorias de medicamentos.

Para entender o provável impacto disso, precisamos observar as diferenças 

signifi cativas nos seis sistemas de saúde considerados. Em mercados nos quais 

o custo dos medicamentos é reembolsado pelo Estado ou por meio do seguro 

social, o paciente muitas vezes não é afetado diretamente pelo nível de tributa-

ção. A tributação indireta pode ter um claro efeito sobre os preços (e isso pode ser 

observado), mas podemos esperar que o impacto sobre o acesso ao mercado seja 

relativamente limitado. Portanto, não é surpreendente que pouca atenção tenha 

sido dada à aplicação de tributos indiretos e seu impacto no acesso ao mercado 

nas economias desenvolvidas, nas quais os pacientes não têm contato direto com 

os preços dos medicamentos.

No entanto, há evidências convincentes de que os pacientes que se defrontam 

com preços mais elevados em decorrência do aumento da tributação, reduzirão 

sua demanda por medicamentos, o que pode ser especialmente o caso dos mais 

pobres da sociedade. Embora as estimativas variem, é possível que um aumento 

de 25% nos preços por conta da tributação reduza a demanda em 2,5% a 5%. 

Tanto quanto existem preocupações relativas à regressividade, há uma preocu-

pação igualmente importante de que isso tenha impactos diretos na saúde de 

segmentos da sociedade. Posto que uma população saudável é um dos pilares 

de construção do sucesso econômico, esse aumento pode trazer signifi cativos 

custos econômicos, além dos que afetam diretamente o paciente.
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Introdução

A PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) solicitou ao 

professor Nick Bosanquet e à Charles River Associates que revissem a teoria, a 

literatura recente e a prática, para analisar a incidência de tributos indiretos sobre 

medicamentos que requerem prescrição em mercados internacionais: Austrália, 

Canadá, França, Japão, Reino Unido e EUA. Esta é uma análise resumida de um es-

tudo mais amplo encomendado pela PhRMA, focalizando a incidência de tributos 

indiretos nos países da OCDE e BRIC. Em particular, o objetivo era:

— Estabelecer os princípios a serem considerados na fi xação dos tributos indi-

retos;

— Examinar e comparar os tributos indiretos aplicados nesses mercados inter-

nacionais; e

— O impacto dos tributos indiretos no mercado.

O objetivo deste capítulo é defi nir como os tributos são aplicados a produtos 

farmacêuticos para uso humano, em países com modelos distintos de atenção à 

saúde. A situação no Brasil e as implicações da aplicação de tributos indiretos são 

contempladas em outros capítulos.

Tributos indiretos: defi nições

Os tributos indiretos são aplicados aos preços de bens e serviços e recolhidos 

pelas empresas que os fornecem, diferentemente dos tributos diretos, aplicados 

aos rendimentos de pessoas físicas e jurídicas. Os tributos indiretos podem tomar 

uma série de formas diferentes, por exemplo: impostos sobre vendas ou impostos 

sobre o valor agregado (IVA), aplicados como uma porcentagem do preço de um 

produto, e que, por vezes, são denominados impostos ad valorem. Neste capítulo 

não focalizaremos outras variantes, tais como tributos sobre as compras, uma vez 

que não são comumente utilizados ou aplicados aos produtos farmacêuticos.

O IVA é um imposto sobre o "valor agregado" a um produto em cada fase de 

sua fabricação ou distribuição, ou seja, o "valor agregado" a um produto por uma 

empresa é o preço de venda cobrado ao cliente, menos o custo de materiais e ou-

tros insumos tributáveis. É pago à medida que os produtos circulam pela cadeia 

de valor, ou seja, pelo consumidor para o varejista, pelo varejista para o atacadista 

etc.

A Aplicação da Tributação Indireta a Produtos Farmacêuticos que Requerem Prescrição: Uma Perspectiva Internacional
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Já um imposto sobre as vendas é pago quando o produto é fi nalmente vendi-

do ao consumidor no varejo, normalmente no ponto de venda, calculado como 

uma porcentagem do preço de varejo, geralmente recolhido do comprador pelo 

vendedor e depois pago ao governo.

Princípios para a aplicação de um tributo 
indireto

A análise econômica da tributação é quase tão antiga quanto a própria discipli-

na. Os princípios originalmente estabelecidos por Adam Smith ainda são ampla-

mente utilizados para avaliar o impacto econômico da tributação e a maioria dos 

governos ainda hoje reconhece tais princípios, claramente relevantes para a apli-

cação de tributos indiretos aos produtos farmacêuticos1.

Os sistemas de tributação pretendem ser justos, com aqueles que têm maior 

renda dando uma contribuição maior, o que pode ser particularmente impor-

tante para os tributos aplicáveis a produtos farmacêuticos, dada a distribuição de 

doenças de longa duração, os encargos da doença e a relação desse fator com a 

renda.

Os tributos devem ser previsíveis. A doença traz uma ameaça à segurança 

econômica e ao emprego, podendo também elevar os custos de manutenção. O 

tributo chega em um momento no qual as difi culdades fi nanceiras também ten-

dem a aumentar. No caso de um tributo sobre produtos farmacêuticos, o paga-

mento variará dependendo da saúde do indivíduo ou da família — quanto mais 

longa a doença, maior o tributo.

Finalmente, os tributos devem ser economicamente efi cientes, signifi cando 

que a taxa não deve ser excessivamente dispendiosa para ser recolhida e que 

também não deve distorcer negativamente o comportamento, o que pode ocor-

1. Adam Smith estabeleceu quatro princípios: (i) Equidade. Os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível para 

a manutenção do Governo, em proporção a suas respectivas capacidades, isto é, em proporção ao rendimento de que cada 

um desfruta, sob a proteção do Estado (...). (ii) Certeza. O imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser fi xo e não 

arbitrário (...). (iii) Comodidade. Todo imposto deve ser recolhido no momento e da maneira que, com maior probabilidade, 

forem mais convenientes para o contribuinte (...). (iv) Economia. Todo imposto deve ser planejado de tal modo, que retire e 

conserve fora do bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma que ele carreia para os cofres do Estado (...). SMITH, 

Adam. A riqueza das nações. Investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo. Abril Cultural. 1983.
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rer de diversas maneiras. Poderia simplesmente levar a que o tributo seja evita-

do, gerando atividades desnecessárias e gerando pouca receita ou ocasionando 

a evasão fi scal por meio de atividades de mercado negro ou contrabando, por 

exemplo. Por outro lado, poderia levar a mudanças nos preços ou na demanda, 

com os correspondentes custos econômicos.

Qualquer tributo que afete a demanda implicará um custo econômico. Para a 

área de saúde, pode também levar as pessoas a adiar o tratamento ou a não rece-

ber nenhum tratamento. De forma mais ampla, os tributos deveriam concentrar-

-se em desestimular atividades vistas como tendo um custo social, e estimular ati-

vidades que têm externalidades positivas, isto é, oferecem benefícios sociais mais 

amplos, além dos oferecidos ao indivíduo envolvido na transação. Isso pode ser 

importante para considerar os tributos aplicados à saúde, dado existir um amplo 

reconhecimento de que a saúde da sociedade traz benefícios sociais adicionais — 

estritamente, por meio da prevenção de doenças infecciosas ou, mais amplamen-

te, pela melhoria da produtividade, levando a uma maior prosperidade no futuro.

A aplicação de tributos indiretos nos 
mercados selecionados

Nesta seção, ofereceremos uma breve visão geral da forma como os medicamen-

tos são fi nanciados, o grau de responsabilidade do paciente pelo pagamento de 

diferentes tipos de medicamentos, e como os preços são determinados nos mer-

cados selecionados. Em seguida, examinaremos a aplicação de tributos indiretos 

na atualidade e as mudanças em perspectiva.

Austrália

O sistema australiano é uma combinação de prestadores de serviços de saúde dos 

setores público e privado. Os sistemas de fi nanciamento do governo australiano 

incluem três grandes regimes de subvenções nacionais: o Medicare, o Pharma-

ceutical Benefi ts Scheme e o 30% Private Health Insurance Rebate (que subsidia o 

custo do seguro de saúde privado). O Medicare e o Pharmaceutical Benefi ts Sche-

me subsidiam para todos os australianos os pagamentos de serviços médicos e 

de grande parte dos medicamentos que requerem prescrição (AUSTRÁLIA, 2012).

A Aplicação da Tributação Indireta a Produtos Farmacêuticos que Requerem Prescrição: Uma Perspectiva Internacional



52 M e d i c a m e n t o s  e  T r i b u t o s

O sistema australiano utiliza uma variedade de fontes de fi nanciamento, com 

base no governo central (Commonwealth), governos locais e por meio de contri-

buições dos pacientes. O fi nanciamento do sistema de saúde público australiano 

dá-se por meio da tributação geral e de uma pequena arrecadação baseada na 

tributação obrigatória sobre os seguros de saúde. O Medicare, sistema nacional de 

seguros de saúde fi nanciado por meio de tributos, oferece aos pacientes o acesso 

subsidiado ao médico de sua escolha para cuidados não hospitalares, atenção 

hospitalar pública e gratuita e produtos farmacêuticos subsidiados. Cerca de 68% 

da despesa total em saúde é coberta por fontes públicas, com o governo austra-

liano fi nanciando 46% e os estados, 22%. Os 32% restante vêm de fontes privadas 

(HEALEY, 2006). Os consumidores australianos são responsáveis pelo pagamento 

de produtos farmacêuticos não cobertos por subsídios governamentais, arcan-

do também com o ônus fi nanceiro da diferença entre o benefício Medicare e os 

honorários cobrados pelos médicos e outros serviços médicos, como tratamento 

dentário, por exemplo.

Os preços de medicamentos são negociados entre os fabricantes e o governo. 

As principais organizações envolvidas são:

— The Pharmaceutical Benefi ts Advisory Committee (PBAC), que recomenda 

ao Ministro de Saúde e Envelhecimento quais medicamentos e preparados 

medicinais devem ser listados no Pharmaceutical Benefi ts Scheme (PBS) 

e sob quais condições. O comitê é responsável por produzir estudos de 

custo-efi cácia, fator crítico para a precifi cação do medicamento;

— The Pharmaceutical Benefi ts Pricing Authority (PBPA), que recomenda ao 

ministro os preços aos quais os medicamentos devem ser listados e realiza 

a negociação com o fabricante, e

— O governo central, responsável, em última instância, por concordar com as 

propostas fi nanceiras do fabricante de produtos farmacêuticos.

Como resumido na Tabela 1, a GST (tributo sobre mercadorias e serviços, do 

inglês Goods and Services Tax) é um tributo de 10% incidente na maioria das tran-

sações de bens e serviços na Austrália. É um imposto sobre valor agregado, não 

um tributo sobre as vendas, reembolsado a todas os participantes da cadeia pro-

dutiva que não o consumidor fi nal. Não há tributos indiretos para medicamentos 

que requerem prescrição e que tenham sido aprovados pelo regime de benefícios 

farmacêuticos. Para a maioria dos OTC é aplicada uma taxa de 10%, a menos que 

se enquadrem na isenção GST.
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Esse regime vigora nos últimos dez anos e há pouco debate atual sobre mu-

dança.

Canadá

O Canadá possui um seguro de saúde nacional com pagador único, e o gover-

no federal exige que o seguro cubra "todos os serviços médicos necessários". O 

sistema de saúde é parcialmente fi nanciado com fundos públicos, com diversos 

serviços prestados por entidades privadas. Vários níveis de governo pagam cerca 

de 70% dos custos de saúde dos canadenses, porcentagem ligeiramente abaixo 

da média da OCDE. Nos termos do Canada Health Act, os planos de seguros fi -

nanciados com fundos públicos devem pagar os cuidados médicos necessários, 

mas apenas se prestados em hospitais ou por médicos. Há considerável variação 

entre as províncias e territórios sobre a cobertura de custos com medicamentos 

de prescrição ambulatorial, fi sioterapia, cuidados de longa duração, cuidados no 

entorno doméstico (home care), atendimento odontológico e mesmo serviços 

de ambulância.

O maior programa de saúde do governo é o Medicare, disseminado por meio 

de dez programas provinciais, necessários para atender às diretrizes gerais estabe-

lecidas no Canada Health Act (PARIS, DOCTEUR, 2006). O Medicare é administrado 

pelas províncias, mas supervisionado pelo governo federal, que cofi nancia as des-

pesas de saúde das províncias e territórios com recursos com destinação específi -

ca e transferências de tributos. Os governos provinciais e territoriais obtêm outros 

fundos via tributos e determinam a alocação adequada dos recursos no sistema 

de saúde. A maioria dos canadenses possui cobertura suplementar de planos de 

saúde privados (PARIS; DOCTEUR, 2006).

Fonte: análise da CRA.

Tributo geral sobre 
vendas (GST)

Tributo sobre 
medicamentos que 
requerem prescrição

Tributo sobre 
medicamentos isentos 
de prescrição (OTC)

Os recentes debates 
ou mudanças 
propostas

10% 0% 10% para a maioria dos 
OTC, salvo se enquadrados 
na isenção GST.

Fixado em 10% desde 
2000. Não há evidência 
de debate recente.

Tabela 1. Tributos indiretos aplicados na Austrália.

A Aplicação da Tributação Indireta a Produtos Farmacêuticos que Requerem Prescrição: Uma Perspectiva Internacional
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Alguns dos encargos das despesas com medicamentos que requerem pres-

crição são repassados aos indivíduos por meio de sistemas de partilha de custos. 

A análise mostra que alguns níveis de repasses de custos são sufi cientemente 

elevados para conter a demanda por medicamentos, incluindo medicamentos 

considerados essenciais, bem como medicamentos sintomáticos ou de menor 

importância.

Em termos de precifi cação, há um sistema nacional para determinar os preços 

máximos. Os preços são então determinados estado por estado.

Como resumido na Tabela 2, todas as províncias impõem um tributo geral so-

bre as vendas de mercadorias e serviços tributáveis, e as províncias de Ontário, 

Colúmbia Britânica, New Brunswick, Nova Escócia, Terra Nova e Labrador aplicam 

tributos locais adicionais. A combinação do tributo geral sobre as vendas e o tri-

buto local é conhecida como harmonized sales tax (HST), variando de 12% a 15% 

e incluindo um componente federal (de 5%) e um componente provincial (de 7% 

a 10%). Quebec aplica o seu próprio imposto sobre o valor agregado, o Quebec 

Sales Tax (QST), com alíquota de 8,5% ou 0%, geralmente sobre a mesma base de 

bens e serviços que a GST. Existe uma taxa reduzida de 0%, aplicada a suprimentos 

com taxa zero, incluindo medicamentos que requerem prescrição.

França

O setor de saúde pública francês opera segundo o princípio do acesso universal 

e os programas executados pelo governo cobrem cerca de 90% dos custos hos-

Fonte: análise da CRA.

Tributo geral sobre vendas (GST)

Tributo sobre 
medicamentos 
que requerem 
prescrição

Medicamentos 
que não 
requerem 
prescrição

Debates 
recentes ou 
mudanças 
propostas

Depende da região. Vigente desde 1 º de julho de 
2010, o Harmonised Sales Tax (Combinação geral 
e local de tributos sobre vendas) aplica-se nas 
províncias participantes, com as seguintes taxas: 
13%, em Ontário, New Brunswick e Terra Nova e 
Labrador; 15% na Nova Escócia e 12% na Colúmbia 
Britânica. O GST com taxa de 5% aplica-se no 
restante do Canadá. A taxa federal é de 5%

0% Tributável em 
7% ou 15%, 
exceto quando 
o medicamento 
é fornecido sob 
a prescrição de 
um médico.

A taxa federal 
mudou em 
2007. Era de 
6%.

Tabela 2. Tributos indiretos aplicados no Canadá.
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pitalares e aproximadamente dois terços do setor ambulatorial. O sistema francês 

de saúde é fi nanciado por um tributo obrigatório sobre a renda, proveniente das 

contribuições obrigatórias sobre a folha de pagamento. Os empregadores contri-

buem com 70% e os empregados com 30% da arrecadação de saúde. Os fundos 

de saúde são regulados pelo governo e administrados via sede nacional e redes 

regionais. Com a maioria dos medicamentos apenas parcialmente subsidiados 

pelo setor público (com nível de copagamento variável, dependendo da cate-

goria terapêutica), os pacientes enfrentam um nível signifi cativo de participação 

nos custos (out-of-pocket-payment, em inglês). No entanto, ele é amplamente 

coberto por meio de seguros complementares privados.

O controle do sistema de saúde francês é centralizado em Paris e sujeito a forte 

regulamentação, uniforme em todo o país. Os preços são determinados em nível 

nacional por meio de um processo de negociação. As principais organizações são:

— O Ministério da Saúde (Ministère de la Santé), que decide sobre a lista po-

sitiva de produtos farmacêuticos reembolsáveis, após receber um parecer 

técnico da Comissão de Transparência e a decisão relativa aos preços do 

Comité Économique des Produits de Santé (CEPS);

— A Alta Autoridade de Saúde (Haute Autorité de Santé - HAS), que inclui 

a Comissão de Transparência, realiza avaliações farmaco-econômicas, faz 

uma avaliação do valor terapêutico (SMR) e da melhora no valor terapêuti-

co (ASMR) fornecidos por um novo medicamento. A Comissão de Transpa-

rência dá consultoria técnica sobre inclusão de produtos farmacêuticos na 

lista positiva de produtos farmacêuticos reembolsáveis, e determina se um 

medicamento deve ser aprovado para uso em hospitais;

— O CEPS, responsável pela fi xação dos preços dos produtos farmacêuticos 

reembolsáveis, alguns produtos em hospitais e os preços de referência 

(TFR). É responsável pela avaliação de custo-efi cácia e pelas negociações 

preço-volume, e

— A Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM), que é res-

ponsável pela fi xação das taxas de reembolso com base na Avaliação SMR 

(apenas para produtos fi nanciados pelo seguro de saúde).

A precifi cação é livre para medicamentos OTC não reembolsáveis; no entanto, 

a maioria dos medicamentos OTC são reembolsados quando prescritos. A França 

tem um dos maiores mercados de medicamentos isentos de prescrição na Euro-

pa, com cerca de 18% das vendas representadas por OTC (AESGP, 2012).

A Aplicação da Tributação Indireta a Produtos Farmacêuticos que Requerem Prescrição: Uma Perspectiva Internacional
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Tal como resumido na Tabela 3, a taxa normal de IVA (taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA)) é de 19,6%. Existem taxas reduzidas de 7%, 5,5%, 2,1% e 0%, aplicadas a 

alguns produtos farmacêuticos. A taxa para medicamentos reembolsáveis é de 

2,1%, e, para medicamentos não reembolsáveis, de 7% (anteriormente, 5,5%). O 

nível geral dos tributos indiretos foi aumentado para refl etir as medidas de auste-

ridade, embora sem afetar os medicamentos que requerem prescrição.

Japão

O Japão tem um sistema universal de saúde bem estabelecido, que remonta a 

mais de cinquenta anos. O sistema universal de seguro de saúde do Japão cobre 

cerca de dois terços do custo da atenção médica, fi nanciado principalmente pelos 

empregadores e administrado por uma variedade de organizações. Normalmen-

te, os prêmios são pagos em parte pelo empregador e em parte pelo empregado, 

enquanto disposições especiais fornecem cobertura de seguro para os trabalha-

dores independentes, idosos e desempregados.

Em 1997 foram introduzidos encargos para os pacientes nos custos farma-

cêuticos e para serviços ambulatoriais (out-of-pocket). Essa contribuição é fi xada 

em 30% para a população em geral, enquanto para idosos a taxa é de 20% para 

aqueles com alta renda e 10% para os demais. Todavia, os copagamentos têm 

um valor limite mensal: os cidadãos pagam 10% do próprio bolso para a maioria 

dos serviços, com taxas e seguros cobrindo metade dos 90% restantes (embora o 

governo sofra com esses custos e estude reformar o sistema). A gama completa 

de produtos farmacêuticos é objeto de copagamentos, incluindo medicamentos 

de uso prolongado e preventivo.

Fonte: análise da CRA.

Tributo 
geral 
sobre 
vendas

Tributo sobre 
medicamentos 
que requerem 
prescrição

Tributo sobre 
medicamentos 
que não requerem 
prescrição Os recentes debates ou mudanças propostas

19,6% 2,1% 7% A nova taxa de IVA será implementada em 1 
de outubro de 2012. A taxa de IVA francês será 
incrementada de 19,6% para 21,2%. Não haverá 
mudança nas taxas de IVA reduzidas.

Tabela 3. Tributos indiretos aplicados na França.
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Há um debate em curso sobre o desenvolvimento de tecnologias de avaliação 

da saúde no sistema japonês. Em termos de preços de medicamentos, existe um 

processo formal que determina o preço nacional:

— Os medicamentos de referência são selecionados pelo Ministry of Health, 

Labour and Welfare (MHLW), com base em seus efeitos farmacológicos, sua 

estrutura química/biológica ou sua indicação terapêutica aprovada;

— Não havendo produtos de referência, utiliza-se o método de mark up2 para 

defi nir o preço de reembolso.

O mercado de produtos isentos de prescrição (OTC) do Japão é pequeno em 

relação aos padrões internacionais.

Tal como resumido na Tabela 4, o equivalente japonês do IVA ou GST é co-

nhecido como Consumption Tax (CT) e foi introduzido em janeiro de 1989. É se-

melhante ao sistema da União Européia em matéria de IVA, exigindo recálculo e 

pagamentos às autoridades fi scais em cada ponto de transação através da cadeia 

de vendas. O fornecimento de certos bens e serviços é isento de CT. Por exemplo, 

o tratamento médico sob leis de seguro médico público (TMF, 2012).

Fonte: análise da CRA.

Tributo 
Geral sobre 
vendas 
(GST)

Tributo sobre 
medicamentos 
que requerem 
prescrição

Tributos sobre 
medicamentos 
que não requerem 
prescrição Debates recentes ou mudanças propostas

5% 5% 5% Nova regulamentação planeja aumentar o 
imposto sobre o consumo para 10% em abril 
de 2015. Haverá um primeiro aumento da taxa 
sobre o consumo, dos atuais 5% para 8% em 
abril de 2014. Em abril de 2015, a taxa subirá 
para 10%.

Tabela 4. Tributos indiretos aplicados no Japão.

2. Percentual (margem) adicionado ao custo de produção e distribuição para se chegar ao preço de venda (N. T.).
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Estados Unidos

O sistema de saúde dos Estados Unidos continua sendo o mais centrado no mer-

cado em todo o mundo. Os cuidados de saúde são na maioria das vezes prestados 

por instituições privadas, embora às vezes fi nanciados com fundos públicos. Na 

realidade, o governo tem um crescente papel, por meio de programas públicos 

de seguros de saúde. O setor público, em larga medida, compreende os dois prin-

cipais programas de seguro:

— Medicaid, que ofi cialmente cobre aproximadamente 40 milhões de norte-

-americanos de baixa renda. O programa é fi nanciado conjuntamente pelo 

governo federal e pelos estados, sendo cada governo estadual responsável 

pelo escopo do seu próprio programa Medicaid, incluindo a elegibilidade, 

o nível de benefícios disponíveis e regulamentos que regem o reembolso 

de medicamentos de prescrição; e

— Medicare, que cobre aproximadamente 41 milhões de idosos e defi cientes 

norte-americanos. O Medicare Parte D oferece, aos norte-americanos en-

quadráveis nos requisitos Medicare, cobertura nos tratamentos ambulato-

riais para medicamentos que requerem prescrição.

Esse cenário mudou com a reforma da saúde (PPACA). O resultado foi uma 

expansão na cobertura de seguro saúde por meio de incentivos individuais e a 

criação de entrepostos de seguro saúde estaduais (state-based health insurance 

exchanges)3.

Em termos de precifi cação, o mercado norte-americano de medicamentos 

que requerem prescrição é um dos ambientes de preços mais liberais do mun-

do; não há controle federal de preços e os fabricantes são livres para estabelecer 

seus próprios preços. No setor privado, os preços “de facto” são obtidos por meio 

de negociações entre fabricantes e os vários compradores do sistema, incluindo 

operadores de planos de saúde, gestores de benefícios farmacêuticos (PBMs) e 

hospitais. Existe uma grande proporção de medicamentos vendidos no balcão 

(OTC), utilizados para o tratamento de, aproximadamente 400 doenças.

3. Health insurance exchanges (HIX), instituídos por lei federal, são conjuntos de planos de seguro-saúde padronizados e regu-

lados em nível estadual de forma a cumprir a legislação de proteção ao consumidor, dos quais as pessoas podem adquirir 

cobertura elegível para subsídios federais (N.T.).
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Dado o sistema descentralizado de fi nanciamento e prestação de cuidados de 

saúde nos EUA, talvez não seja surpresa encontrarmos uma grande variação na 

aplicação de tributos indiretos aos produtos farmacêuticos. Essa situação é relata-

da na Tabela 5 abaixo, ilustrada sob a óptica de diferentes estados. Por exemplo, 

Delaware não aplica impostos estaduais ou locais, enquanto em Indiana os me-

dicamentos que requerem prescrição são isentos de impostos, enquanto outros 

medicamentos podem ser tributados. No Missouri, as taxas normais de tributação 

sobre vendas são aplicadas a produtos farmacêuticos que requerem prescrição.

Fonte: análise da CRA.

Estado

Tributo 
geral 
sobre as 
vendas 
(GST) 

% total 
com % 
máx. de 
sobretaxa 
local

% de tributo sobre 
medicamentos que 
requerem prescrição

% de tributo sobre 
medicamentos que não 
requerem prescrição

Alabama 4 10 0 Entre 4 e 10

Alaska 0 7 0 0

Arizona 6,6 10.6 0 Entre 6,6 e 10,6

Arkansas 6 9,25 0 6

Califórnia 7,25 9,25 0 Entre 7,25 e 9,25

Colorado 2,9 8 Entre 3,9 e 8 Entre 3,9 e 8

Connecticut 6,35 6,35 0 6,35

Delaware 0 0 0 0

Distrito de 
Columbia 

6 6 0 0

Florida 6 7,5 0 Entre 6,25 e 7,5

Geórgia 4 8 0 Entre 5 e 8

Havaí 4 4,712 4 4

Idaho 6 6 0 6

Illinois 6,25 11,5 Use Tax e 1% do preço 
de compra de alimentos, 
medicamentos e aparelhos 
médicos enquadráveis - 
medicamentos de prescrição e 
itens isentos de prescrição que 
alegam ter valor terapêutico.

Use Tax e 1% do preço 
de compra de alimentos, 
medicamentos e aparelhos 
médicos enquadráveis - 
medicamentos de prescrição 
e itens isentos de prescrição 
que alegam ter valor 
terapêutico.

Indiana 7 9 0 7

Iowa 6 7 0 7

Kansas 6,3 9,775 Entre 6,3 e 9,775 Entre 6,3 e 9,775

Tabela 5. Tributos indiretos aplicados nos Estados Unidos.

A Aplicação da Tributação Indireta a Produtos Farmacêuticos que Requerem Prescrição: Uma Perspectiva Internacional
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Estado

Tributo 
geral 
sobre as 
vendas 
(GST) 

% total 
com % 
máx. de 
sobretaxa 
local

% de tributo sobre 
medicamentos que 
requerem prescrição

% de tributo sobre 
medicamentos que não 
requerem prescrição

Kentucky 6 6 6 6

Luisiana 4 10 0 4

Maine 5 5 0 5

Maryland 6 6 0 0

Massachusetts 6,25 6,25 0 6,25

Michigan 6 6 0 6

Minnesota 6,875 7,875 0 0

Mississipi 7 7 0 7

Missouri 4,225 10,491 Entre 4,225 e 10,491 Entre 4,225 e 10,491

Montana 0 0 0 0

Nebraska 5,5 7 Entre 6 e 7 Entre 6 e 7

Nevada 6,85 8.1 Entre 6,85 e 8,1 Entre 6,85 e 8,1

New Hampshire 0 0 0 0

Nova Jersey 7 7 0 7

Nova York 4 8,875 Entre 7 e 8,875 Entre 7 e 8,875

Carolina do 
Norte 

4,75 7,25 0 Entre 6,75% a 7,25%

Dakota do Norte 5 7 5 5

Ohio 5,5 7,75 Entre 6,25 e 7,75 Entre 6,25 e 7,75

Oklahoma 4.5 8,5 Entre 5 e 8,5 Entre 5 e 8,5

Oregon 0 0 0 0

Pensilvânia 6 8 0 0

Rhode Island 7 7 0 7

Carolina do Sul 6 9 0 Entre 6 e 9

Dakota do Sul 4 6 Entre 5 e 6 Entre 5 e 6

Tennessee 7 9,75 9,25 9,25

Texas 6,25 8,25 0 0

Utah 4.7 8,05 Entre 5,95 e 8,05 Entre 5,95 e 8,05

Vermont 6 7 0 0

Virgínia 5 5 0 0

Washington 6,5. 9,5 0 Entre 7,7 e 9,5

Oeste da 
Virginia, 

6 6 0 6

Fonte: análise da CRA.

Tabela 5. Tributos indiretos aplicados nos Estados Unidos (continuação).
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Reino Unido

O National Health Service (NHS) fornece assistência de saúde pública e gratuita 

a toda população do Reino Unido, fi nanciada por meio de impostos gerais. Os 

Primary Care Trusts (PCT), atualmente no centro do sistema (em mudança pela 

legislação), recebem 75% do orçamento do NHS. Os PCTs contratam serviços para 

prestar cuidados sociais e de saúde para as pessoas sob sua responsabilidade. 

Na Inglaterra, os pacientes pagam uma taxa de prescrição fi xa de £ 7,65 por item 

fornecido, não importando o preço do medicamento. Existem algumas condições 

sob as quais os pacientes são isentos da taxa, como idade, condições do próprio 

paciente ou renda. Pacientes ambulatoriais não pagam taxa de prescrição por ne-

nhum medicamento que lhes sejam administrados no hospital; para os medica-

mentos prescritos aos pacientes ambulatoriais para tomar em casa, são aplicadas 

as mesmas regras que as dos medicamentos prescritos na comunidade.

A precifi cação é formalmente livre, porém, na realidade, os preços são limita-

dos pelo sistema de avaliação de tecnologias em saúde — há um debate em cur-

so no Reino Unido sobre a introdução da precifi cação baseada em valor, ou seja, 

baseada nos benefícios que oferece ao consumidor. Três órgãos são responsáveis 

pelas decisões sobre preços, reembolsos e níveis de acesso a medicamentos que 

requerem prescrição:

— O Department of Health é o responsável direto pela prestação de cuidados 

pelo National Health Service (NHS) e pela gestão do sistema de regulamen-

tação;

— O Department of Health poderá, a seu critério, solicitar ao National Institute 

of Health and Clinical Excellence (NICE) para realizar, em seu nome, uma 

Estado

Tributo 
geral 
sobre as 
vendas 
(GST) 

% total 
com % 
máx. de 
sobretaxa 
local

% de tributo sobre 
medicamentos que 
requerem prescrição

% de tributo sobre 
medicamentos que não 
requerem prescrição

Wisconsin 5 5,6 0 5

Wyoming 4 6 0 Entre 4 e 6

Fonte: análise da CRA.

Tabela 5. Tributos indiretos aplicados nos Estados Unidos (continuação).
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revisão da relação de custo-efi cácia. O NICE, um instituto fi nanciado pelo 

governo, não participa formalmente de nenhum processo de tomada de 

decisão relativo à precifi cação de medicamentos reembolsados pelo NHS. 

O NICE também revisa o custo-efi cácia do produto à luz dos acordos nego-

ciados (protocolos de acesso dos pacientes);

— Primary Care Trusts (PCT) têm a obrigação de fi nanciar os medicamentos 

para os pacientes com indicação, havendo recomendação positiva do NICE. 

Até o presente, PCTs, titulares de orçamentos regionais, não têm desempe-

nhado um papel signifi cativo nas negociações sobre preços e reembolso.

Os medicamentos isentos de prescrição têm preços livres; alguns medicamen-

tos OTC estão disponíveis apenas em farmácias, os restantes estão disponíveis 

também em estabelecimentos não farmacêuticos. O Reino Unido tem um dos 

maiores mercados de OTC na Europa, que representam cerca de 17% das vendas 

de medicamentos (AESGP, 2012).

Tal como resumido na Tabela 6, a taxa normal de IVA é de 20%. Há taxas redu-

zidas de 0% na maioria dos medicamentos prescritos e medicamentos aprovados 

pelo NHS. A exceção é representada por 5% para certos produtos contraceptivos. 

Sobre os medicamentos do NHS incidem 0% de IVA, enquanto para os OTC, os 

não reembolsáveis e os prescritos particularmente, incide a taxa normal. Alguns 

medicamentos OTC podem ser aprovados pelo NHS.

Fonte: análise da CRA.

Imposto 
geral sobre 
vendas

Imposto sobre 
medicamentos 
que requerem 
prescrição

Imposto sobre 
medicamentos 
que não requerem 
prescrição Debates recentes ou mudanças propostas

20% 0% 0% ou 5% O IVA (VAT), antes de 17,5%, aumentou 
em 04/01/2011 como parte do pacote de 
austeridade.

Tabela 6. Tributos indiretos aplicados no Reino Unido.
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Comparação de tributos indiretos nos 
mercados selecionados

Como discutido acima, há diferenças consideráveis nos sistemas de saúde nos seis 

mercados selecionados. Desde o Reino Unido e a França, nos quais o sistema pa-

trocinado pelo Estado é responsável pelo fi nanciamento de medicamentos, com 

pacientes, em grande medida, não afetados pelo preço de medicamentos, até 

Austrália, Canadá e Japão, nos quais os pacientes se defrontam com um copaga-

mento limitado dos medicamentos. Por fi m, os EUA são o mercado mais liberal, 

com a maioria dos pacientes defrontando copagamentos variáveis e um mercado 

de seguros concorrencial. Conforme estabelecido na Tabela 7, há relativamente 

pouca relação entre os tipos de sistema de saúde e o uso dos tributos indiretos.

No entanto, é útil contextualizar os países selecionados, comparando-os com 

um conjunto ampliado de países. Coletamos as alíquotas para uma grande varie-

dade de mercados internacionais; utilizamos trabalhos acadêmicos, normas tribu-

tárias nacionais e uma série de comparações fi scais fornecidas por empresas de 

contabilidade globais para corroborar essas estatísticas. É importante notar que 

Fonte: análise da CRA.

País Tributo geral sobre as vendas (GST)

Tributo sobre 
medicamentos 
que requerem 
prescrição

Tributo sobre 
medicamentos 
isentos de 
prescrição

Austrália 10% 0% 10% para a 
maioria dos OTC, 
salvo se GST 
isentos.

Canadá Depende da região. Vigente desde o 01/07/2010, o 
Harmonised Sales Tax (Combinação local e geral de 
tributos sobre as vendas) aplica-se nas províncias 
participantes, com as seguintes taxas: 13%, em Ontário, 
New Brunswick, Terra Nova e Labrador, 15% na Nova 
Escócia, e 12 % na Colúmbia Britânica. O GST de 5% é 
aplicado no restante do Canadá. A taxa federal é de 5%

0% Tributável em 
7% ou 15%, 
exceto quando 
fornecido sob 
prescrição 
médica.

França 19,6% 2,1% 7%

Japão 5% 5% 5%

Estados 
Unidos

Varia por estado. De 0 a 11,5% Varia por estado. 
De 0 a 9,775%

Varia por estado.
De 0 a 10,6%

Reino 
Unido

20% 0% 0 ou 5%

Tabela 7. Tributos indiretos nos mercados selecionados.
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Fonte: análise da CRA*, nos casos em que usamos médias do estado/região.

Figura 1. Carga tributária no preço fi nal (Brasil).
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Fonte: análise da CRA.

Figura 2. Alíquotas aplicadas a medicamentos que requerem prescrição - países da OCDE e BRIC.
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não há uma base de dados internacional universal sobre as práticas tributárias 

nacionais aplicadas aos medicamentos, o que contrasta com a existência da gran-

de base de dados internacional sobre tarifas (Trade Analysis Information System).

É claro que quatro dos países selecionados têm baixa tributação indireta do 

ponto de vista internacional. O Reino Unido e a França possuem alíquotas signi-

fi cativamente mais elevadas (embora ainda moderadas em uma perspectiva in-

ternacional), aumentadas por conta das medidas de austeridade que refl etem os 

problemas econômicos dos últimos anos.

Observando as alíquotas aplicadas aos medicamentos que requerem prescri-

ção, todos os seis mercados têm baixas taxas de tributação. Austrália, Canadá e 

Reino Unido têm isenções para medicamentos que requerem prescrição, enquan-

to a França tem uma alíquota mais baixa aplicada aos produtos farmacêuticos que 

requerem prescrição.

O impacto dos tributos indiretos

Nesta seção, revisamos sucintamente a literatura sobre o impacto dos tributos 

indiretos, começando pela literatura geral e então focalizando os produtos farma-

cêuticos.

O impacto que os tributos indiretos têm sobre os preços e, em última instância, 

sobre o consumo de determinados bens, dependerá de quão sensíveis são os 

consumidores fi nais ao preço e à natureza da competição4. No entanto, o impacto 

real na prática é muitas vezes complexo. Um dos estudos mais conhecidos é o de 

Besley e Rosen (1998), que pesquisaram os preços de commodities específi cas em 

diferentes cidades dos Estados Unidos (12 produtos e 155 cidades) e examinaram 

até que ponto as diferenças nas alíquotas e bases fi scais são refl etidas nos preços, 

controlando-se outros fatores (como os custos).

Eles descobriram que, para algumas commodities, parecia haver uma relação 

um-para-um, enquanto para outras os preços subiram mais do que a alíquota 

— um aumento de dez centavos de dólar na receita advinda da venda dessas 

4. Para uma revisão mais recente da teoria da tributação indireta, ver: BROWN, C. V.; JACKSON, P. M. Public sector economics. (4th. 

ed.). Hoboken. Wiley-Blackwell. 1991.
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commodities produzia um aumento de seus preços em um montante propor-

cionalmente maior. Mais recentemente, o repasse dos tributos indiretos tem sido 

examinado quando são propostas novas mudanças na tributação. Há exemplos 

recentes no Reino Unido e Alemanha, entre outros países.

Uma série de estudos analisaram o corte do IVA no Reino Unido em 2009 

(CROSSLEY et al, 2010), revelando que cerca de 75% da redução no IVA do ano 

anterior seria repassado aos consumidores. Um resultado semelhante foi encon-

trado na Alemanha ao examinar as mudanças em 2007, revelando que o aumento 

em 3% do IVA em janeiro de 2007, resultou em um aumento de 2,6% nos preços.

Há também uma literatura considerável sobre o impacto dos tributos regionais 

nas vendas na região de fronteiras. Como esperado, nos locais com grandes dife-

renciais, esses são importantes na determinação do comportamento do consumi-

dor (DAVIS, 2010). À medida que aumenta a diferença tributária na proximidade 

de fronteiras internacionais ou interprovinciais, os varejistas das áreas com tribu-

tos mais elevados são mais propensos a sentir o impacto de consumidores que 

optam por fazer compras em áreas com tributação mais baixa (CANADA, 2010). 

Como não é legal a exportação de produtos farmacêuticos ou, em alguns casos, 

medicamentos para exportação são isentos de tributos, eles frequentemente não 

são incluídos na análise.

O impacto sobre os preços dos medicamentos

Embora poucos, existem estudos que observaram o impacto dos tributos indire-

tos sobre medicamentos. Estudos explicando as diferenças nos preços internacio-

nais com frequência concluem que uma das razões principais está nos diferenciais 

dos tributos indiretos. Por exemplo, a OCDE descobriu que "as diferenças entre 

países quanto aos preços no varejo refl etem fatores outros que as diferenças nos 

preços cobrados pelos fabricantes. Elas incluem também os custos de distribuição 

e — em muitos países — o imposto sobre o valor agregado, que juntos podem 

responder por desde uma pequena parcela até mais da metade do preço pago 

pelo comprador fi nal" (DOCTEUR, 2008).

Um recente estudo focalizando a União Européia revelou que "o nível de im-

posto sobre o valor agregado (IVA) também afetará os preços: a alíquota para me-

dicamentos varia entre os estados-membros, de zero (por exemplo, Reino Unido 
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e Suécia) a 25% na Dinamarca. Alguns estados-membros, como a Grécia, recente-

mente elevaram as taxas de IVA para produtos farmacêuticos" (KANAVOS, 2010).

O impacto sobre o acesso

Como descrito acima, há poucas pesquisas que tenham focalizado especifi ca-

mente como os tributos indiretos afetam o acesso aos medicamentos. A discus-

são mais abrangente do amplo impacto do IVA é a de Creese (2011). O autor apre-

senta as alíquotas internacionais de tributos indiretos e a literatura que examina 

se isso poderia afetar o acesso a medicamentos, descobrindo que os tributos in-

diretos aumentam o preço de um medicamento, podendo reduzir o seu acesso. 

Creese chega a conclusões sobre o impacto da tributação indireta por meio da 

observação de quão sensível é o mercado às variações de preços.

Existe literatura sobre a elasticidade da demanda de medicamentos que re-

querem prescrição em muitos dos mercados selecionados, mostrando que a de-

manda é relativamente inelástica — o que signifi ca que uma mudança no preço 

de desembolso levará a uma mudança na demanda menor do que a proporcional 

(RINGEL et al, 2000). Como resumido por Danzon (2011), "examinando a precifi -

cação dos medicamentos, descobrimos que, nos países ricos, a cobertura dos se-

guros pode tornar os consumidores insensíveis ao preço". No entanto, mesmo em 

países de alta renda, vários estudos têm sugerido que pessoas mais pobres, idosos 

e pessoas que buscam atendimento para crianças são mais sensíveis ao preço. É 

evidente que a elasticidade da demanda varia devido à estrutura do sistema de 

saúde e do tipo de paciente. Revisando a pesquisa sobre países individualmente 

descobrimos que:

— Austrália: Um estudo recente estima a elasticidade-preço da demanda por 

produtos farmacêuticos entre pessoas mais velhas e de alta renda da Aus-

trália. A estimativa é -0,1, implicando que a quantidade demandada não 

é altamente sensível ao preço (SIMINSKI, 2008). Estimativas da Medicines 

Australia concordam que os produtos farmacêuticos são preço-inelásticos 

— em torno de -0,25 (SHAW, 2010).

— Canadá: As estimativas de Quebec quanto à elasticidade estão na faixa bai-

xa das estimativas anteriores, entre -0,12 e -0,16 (CONTOYANNIS, 2005).
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— Europa: Há relativamente pouca pesquisa nos mercados selecionados, mas 

há uma série de estudos nos mercados nórdicos. Na Dinamarca, os resulta-

dos sugerem baixa resposta ao preço, com elasticidades variando de -0,08 

a -0,25, implicando que a demanda é inelástica. Porem, pessoas com menor 

escolaridade e renda são mais sensíveis ao preço. Além disso, medicamen-

tos essenciais que ajudam a evitar a deterioração da saúde e a prolongar 

a vida têm menor sensibilidade ao preço médio. Por fi m, como esperado, 

medicamentos essenciais que certamente evitam a deterioração da saúde 

e prolongam a vida, possuem muito menor sensibilidade ao preço médio 

do que o conjunto complementar de medicamentos. Pesquisa realizada 

pela Escola de Economia da Universidade de Aarhus, concluiu que aumen-

tar os copagamentos reduz a utilização de fármacos para doenças crônicas, 

pois as pessoas os estocam antes da mudança de preço. Os portadores de 

doenças crônicas foram sensíveis à variação de preço, ao contrário da de-

manda por produtos farmacêuticos não crônicos para o dia a dia da famí-

lia, como a penicilina, com elasticidade-preço entre -0,18 e -0,35, portanto 

com demanda inelástica (SKIPPER, 2010). A pesquisa também mostrou que 

famílias de baixa renda foram mais sensíveis aos preços; baixa em regiões 

de alta renda e alta nas áreas rurais. Na Itália, um estudo realizado para me-

dir a resposta da demanda por produtos farmacêuticos com relação a ní-

veis de copagamento mostrou que a introdução de copagamento levou 

a uma redução de 7% no número de prescrições. O estudo mostrou ainda 

que copagamentos mais elevados para produtos farmacêuticos levariam a 

uma redução na demanda desses produtos e, simultaneamente, a um au-

mento da demanda por cuidados emergenciais. A elasticidade do número 

de prescrições per capita relativamente a um aumento do copagamento 

foi em torno de 0,1. Os resultados mostraram que um aumento de 10% 

no copagamento reduz o número de prescrições em 1%. Todavia, quando 

algumas regiões italianas reduziram seu copagamento em 10%, o número 

de prescrições aumentou somente 0,1%. O estudo conclui que pacientes 

pobres podem ser dissuadidos pelo copagamento, podendo abandonar o 

tratamento, mesmo que necessário (FIORIO; SSCILIANI, 2008). Isso também 

é consistente com o observado na Alemanha. Pavcnic (2011) examina a 

relação entre os potenciais desembolsos a serem realizados pelo próprio 

paciente e a precifi cação farmacêutica, utilizando uma original política ex-
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perimental da Alemanha. Os resultados sugerem fortemente que pacientes 

e médicos são sensíveis aos desembolsos do paciente para medicamentos 

que requerem prescrição (PAVCNIC, 2011).

— Japão: Estimativas do Japão, focalizando o diabetes, encontraram elastici-

dades que estão em torno de -0,36 (WATANABE, 2003).

— Estados Unidos: Pesquisa sobre o acesso a medicamentos nos EUA concen-

trou-se no efeito das mudanças no copagamento de medicamentos nos 

seguros de saúde. Uma revisão sistemática dos estudos mostrou que um 

aumento de 10% nos preços pagos pelos pacientes levou a uma queda de 

2% a 6% no uso de medicamentos (CREESE, 2011). Talvez o mais conheci-

do estudo nesse campo seja o RAND Health Insurance Experiment (HIE). A 

característica original do HIE foi que os planos de seguro para não idosos 

foram divididos aleatoriamente em seis locais diferentes nos EUA. Os planos 

de seguro diferiam no valor do montante dedutível, nas taxas de coseguro 

e stop-loss5; um limite anual nas despesas de desembolso. Por esse motivo, 

o estudo pode ser visto como um experimento randômico. A elasticidade-

-preço média da demanda global por cuidados de saúde, incluindo medi-

camentos de prescrição, utilização hospitalar e outros serviços de saúde, foi 

estimada em -0,20 no estudo (MANNING et al, 1987). O mais recente estudo 

RAND revelou que os custos dos medicamentos para os pacientes pode 

infl uenciar a utilização de todos os medicamentos, independentemente de 

seus benefícios clínicos. A conclusão foi: "para os formuladores de políti-

cas que projetam os benefícios dos seguros, os achados levantam preocu-

pações sobre níveis elevados de partilha de custos para idosos, pacientes 

assegurados sem experiência no uso de medicamentos prescritos. Desem-

bolsos elevados poderiam ser barreiras ao tratamento e, possivelmente, 

resultar em pobres resultados de saúde para essa população "(SOLOMON, 

2009).

Evidências internacionais suportam as evidências dos EUA que os pacientes 

são diretamente afetados pelos preços; a resposta tende claramente a ser mais 

elevada, mas ainda relativamente inelástica. Nossos achados são, portanto, con-

sistentes com a conclusão de Creese (2011): "parece seguro concluir que a impo-

5. Limite máximo para perda.
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sição ou eliminação de um [...] tributo sobre medicamentos prescritos reduzirá o 

agregado ou aumentará a demanda". A magnitude deverá ser da ordem de 2,5% 

a 5%, mas qualquer redução na demanda seguindo uma elevação de tributo será 

ainda maior para as famílias mais pobres, para as crianças e para aqueles com do-

enças crônicas (CREESE, 2011).

Conclusões sobre políticas de tributação 
indireta

Analisando internacionalmente seis mercados selecionados da OCDE, concluí-

mos que há uma grande variação na aplicação de tributos indiretos relativamente 

aos medicamentos.

— Alguns países ou estados não tributam os medicamentos em absoluto, 

quer seja aqueles que requerem prescrição ou os vendidos no balcão (OTC);

— Outros tributam os medicamentos que requerem prescrição a uma taxa 

menor do que a taxa padrão, enquanto tributam os medicamentos OTC 

pela taxa padrão;

— Finalmente, outros não isentam da taxação padrão ambas as categorias de 

medicamentos.

No entanto, a situação real é frequentemente mais complexa. É comum o caso 

de existirem tributos especiais aplicados a produtos farmacêuticos e, dentro dos 

países maiores, existirem variações regionais (como ilustrado pelos EUA). O com-

plexo mosaico da situação tributária com relação aos medicamentos refl ete a evo-

lução não planejada do sistema tributário atual como um todo.

Para compreender o impacto da tributação indireta, precisamos levar em con-

ta as circunstâncias de cada país. A existência de seguro de saúde nos de maior 

renda signifi ca que o governo é capaz tanto de gerar receita a partir da dispensa-

ção de medicamentos, quanto de proteger a população contra as consequências 

do aumento dos preços dos medicamentos. Voltando aos princípios fundamen-

tais para determinar como estruturar a tributação, percebemos que:

— Há fortes argumentos de que o acesso a medicamentos essenciais deve 

ser tratado de forma diferente do acesso a outros produtos, o que pode ser 

justifi cado com base na equidade, na saúde dos indivíduos envolvidos ou 

no impacto mais amplo na sociedade.
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— Embora ministros de fi nanças em todo o mundo não gostem de fazer ex-

ceções, muitos países fazem uma exceção para produtos relacionados à 

saúde e os custos administrativos não são elevados.
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GUERRA FISCAL E ACESSO 
AOS MEDICAMENTOS: O 
CASO DO ICMS
C A R LO S  O C TÁV I O  O C K É - R E I S 

Os remédios são vitais para o bem-estar social dos cidadãos. Essa constatação 

desafi a as políticas públicas responsáveis pela tributação da cadeia produtiva far-

macêutica, uma vez que o peso dos impostos pode inviabilizar o acesso aos me-

dicamentos. Nessa linha, considerando a alta incidência do ICMS sobre o setor, 

selecionamos ad hoc os estados de Goiás, Paraná e Rio de Janeiro para examinar 

os efeitos da guerra fi scal sobre sua comercialização: à primeira vista, o Paraná 

tornou sua alíquota interna igual à interestadual, Goiás favoreceu o 'turismo' na 

distribuição dos remédios e a desindustrialização no Rio deveu-se ao fato da sua 

alíquota interna ser a mais alta. Sem necessariamente discutir perdas e ganhos 

comerciais entre tais estados da Federação, diferentes alíquotas de ICMS produ-

zem realidades econômicas e institucionais distintas, que acabam nos ajudando 

a identifi car limites e possibilidades para desonerar o ICMS como instrumento de 

ampliação do acesso aos medicamentos no Brasil.

Introducão

A literatura especializada sugere que a questão do acesso aos medicamentos é 

um bom exemplo para verifi car que os incentivos governamentais e os meca-

nismos de mercado podem, em tese, produzir ações em direção à efi ciência e 

efi cácia dessa política (FRENKEL, 2008).

CARLOS OCTÁVIO OCKÉ-REIS – Economista, doutor em saúde coletiva pela UERJ, pós-doutor pela Yale University. Pesquisador 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
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Nessa linha, recente relatório da Subcomissão Especial de Desenvolvimento 

do Complexo Industrial em Saúde, Produção de Fármacos, Equipamentos e ou-

tros insumos, no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da 

Câmara dos Deputados, propôs uma série de incentivos para melhorar o acesso 

aos medicamentos, entre outros, por meio da redução de impostos (BERMUDEZ, 

2012), uma vez que nosso sistema tributário brasileiro é injusto e regressivo (SIL-

VEIRA, 2008).

Segundo dados ofi ciais da Receita Federal do Brasil (RFB), 47,36% da carga tri-

butária advém do consumo e menos de 5% têm como base de incidência a pro-

priedade e as transações fi nanceiras (Quadro 1), restringindo o nível de consumo 

das famílias e penalizando o assalariado de baixa renda — cuja alíquota do impos-

to indireto é igual ao daquele indivíduo situado na cauda superior da distribuição 

de renda (SICSÚ, 2012). Em suma, quem ganha menos, paga mais relativamente.

Uma vez que os remédios são vitais para o bem-estar social dos cidadãos, essa 

constatação desafi a as políticas públicas do governo federal e das esferas subna-

cionais responsáveis pela tributação da cadeia produtiva do setor farmacêutico 

(indústria, distribuição, varejo). Afi nal, a diferença da magnitude dos gastos relati-

vos com remédios entre os estratos de renda inferior e superior se deve a duplo 

efeito: de uma parte, ao diferencial da renda absoluta entre os estratos, que acaba 

permitindo que o peso do consumo de remédios exerça impacto regressivo sobre 

o orçamento das famílias; de outra, a maior incidência de doenças crônicas sobre 

a população de baixa renda, dela exige, com frequência, o uso continuado de 

remédios (OCKÉ-REIS et al., 2002; VIANNA et al., 2001).

Esse quadro é preocupante, pois, de um lado, 76% dos ocupados no Brasil 

vivem com até três salários mínimos (Tabela 1) e, de outro, o imposto sobre opera-

ções relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de trans-

Fonte: Receita Federal do Brasil - Elaboração: Sicsú (2012).

Base % Carga Tributária

Consumo 47,4

Renda 19,9

Folha de salários 26,1

Propriedade e transações fi nanceiras 4,9

TOTAL 100

Quadro 1. Brasil - carga tributária total por base de incidência - 2009.
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Fonte: IBGE 2010.

(1) Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos.

(2) Salário Mínimo = R$ 510,00.

(3) Inclusive as pessoas que recebiam somente em benefícios.

Salário mínimo Número de pessoas ocupadas %

Até 1 28.212.947 32,7%

Mais de 1 a 2 28.210.975 32,7%

Mais de 2 a 3 9.173.675  10,6%

Mais de 3 a 4 7.134.366  8,3%

Mais de 5 a 10 5.304.693 6,1%

Mais de 10 a 20 1.858.538 2,2%

Mais de 20 762.809 0,9%

Sem rendimento(3) 5.695.835 6,6%

TOTAL 86.353.839 100,0%

Tabela 1. Brasil - carga tributária total por base de incidência (2009)(1,2).

porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) — tributo auferido 

na circulação das mercadorias desde a produção até a sua venda ao consumi-

dor fi nal — tem uma incidência mais alta nos medicamentos de uso humano do 

que em parte dos produtos da cesta básica (Diário Comércio Indústria & Serviços, 

2008).

Paralelamente, segundo Maluf (2011), o preço médio dos medicamentos no 

Brasil — ajustado pelo câmbio — seria o quarto mais barato em um conjunto de 

países selecionados. Ela se baseia em estudo do IMS Health, que calcula a relação 

entre o preço nacional e a média mundial do preço do medicamento para identi-

fi car a posição do valor nacional em relação ao resto do mundo (Quadro 2).

Contudo, nosso problema não é só esse, tendo em vista o peso dos gastos 

com remédios nos desembolsos diretos das famílias, uma vez que o Estado e o 

mercado de planos de saúde, diferentes dos de outros países, não socializam ain-

da de maneira satisfatória tais custos (Tabela 2).

Isso contribui para o elevado peso dos medicamentos no orçamento das fa-

mílias, embora haja isenção de tributos para os medicamentos destinados a tra-

tamentos de câncer, leucemia e Aids, bem como nas importações da Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa) para vacinação e combate à dengue, malária e febre 

amarela, ou ainda, para produtos voltados ao ensino, pesquisa e mesmo aos ser-

viços médico-hospitalares. Contudo, no contexto da guerra fi scal, queremos con-

tribuir para iluminar o debate sobre a comercialização de medicamentos e seus 

Guerra Fiscal e Acesso aos Medicamentos: O Caso Do ICMS
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Fonte: IMS Health - Elaboração: Maluf (2011).

Fonte: OCDE (2010) e Carvalho (2010). Elaboração própria.

(a) Estimativa 2007; (b) Estimativa 2009; (c) Incluindo medicamento; (d) Incluindo medicamento e tratamento dentário; e  

(e) Incluindo medicare (parte d).

País US$ (sem IVA)

EUA 0,89

Áustria 0,71

Suíça 0,64

Itália 0,60

Luxemburgo 0,58

Bélgica 0,57

Irlanda 0,51

Alemanha 0,51

Noruega 0,51

México 0,50

Quadro 2. Comparação preço medicamento (2005).

Tabela 2. Composição percentual no gasto total em saúde — 1999-2008 (%)

País US$ (sem IVA)

Finlândia 0,48

Holanda 0,48

França 0,43

Grécia 0,43

Portugal 0,39

Espanha 0,38

Inglaterra 0,34

Venezuela 0,34

Austrália 0,30

Turquia 0,28

1999 2008

Austrália
Plano de Saúde 7,0 7,8

Desembolso direto 18,6 18,0(a)

Brasil(b)
Plano de Saúde — 23,7

Desembolso direto(c) — 29,2

Canadá
Plano de Saúde(d) 11,2 12,8

Desembolso direto 16,2 14,7

Estados Unidos
Plano de Saúde(e) 33,6 34,1

Desembolso direto 4,8 12,1

País US$ (sem IVA)

África do Sul 0,26

Peru 0,23

Equador 0,16

Argentina 0,19

Chile 0,17

Nova Zelândia 0,16

Brasil 0,16

Colômbia 0,14

Uruguai 0,13

Coréia 0,12

efeitos sobre o acesso aos medicamentos, em particular quando se nota a existên-

cia de um regulamento tarifário para cada estado da federação, isto é, diferenças 

de alíquotas de ICMS na comercialização do remédio fabricado no próprio estado 

e quando vem de fora do estado (ANVISA, 2011a).

Não faremos, entretanto, uma radiografi a da tributação sobre medicamentos 

(AMARAL, 2006; MAGALHÃES et al, 2001), tampouco calcularemos as alíquotas 

efetivas do ICMS. Para se obter o valor médio das alíquotas efetivas, do lado da 

alíquota interna, seria necessário fazer uma pesquisa de campo para identifi car 
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a redução da base de cálculo nos estados investigados — os quais, na verdade, 

acabam sancionando a redução do valor da alíquota. Igualmente, como o ICMS 

compõe sua própria base de cálculo, resultando, em tese, em alíquotas efetivas 

superiores às nominais [alíquota efetiva t = t nominal / (1-t nominal)], de acordo 

com as características do setor farmacêutico no estado (por exemplo: se tem ape-

nas indústria ou se tem apenas distribuição), o cálculo da alíquota média efetiva 

do ICMS relativa a cada fase da cadeia de comercialização (indústria/distribuição-

-atacado/farmácia-varejo) não é tarefa fácil, porque esses dados são tratados com 

reserva pelas Secretarias da Fazenda. Em resumo, os impostos incidem em dife-

rentes momentos da cadeia produtiva, com tarifas diversas, o que difi culta a iden-

tifi cação de quanto se paga de imposto no consumo fi nal.

E, fi nalmente, do lado da alíquota interestadual, embora ela seja defi nida pelo 

Senado, a guerra dos portos — que não é um fenômeno propriamente novo 

— acabava afetando o valor da alíquota efetiva interestadual dos produtos dos 

medicamentos, embora isso agora deva ser normalizado com a unifi cação das 

alíquotas do ICMS para produtos importados em 4%.

Selecionamos os estados de Goiás, Paraná e Rio de Janeiro para examinar os 

efeitos da guerra fi scal dos medicamentos. Isso se justifi ca porque o Paraná igua-

lou sua alíquota interna à interestadual, em 12%; Goiás, a partir de seus incentivos 

fi scais, favoreceu, como se diz no jargão do setor, o "turismo" na distribuição dos 

remédios; e, no Rio de Janeiro, considerando a alíquota interna de 19%, a mais alta 

do Brasil, à primeira vista se observa uma tendência à desindustrialização do setor 

de fármacos.

Com essa fi nalidade, discutiremos na próxima seção as características da guer-

ra fi scal, em especial da guerra dos portos e do ‘turismo da nota’. Na segunda 

seção, descrevemos aspectos específi cos da guerra fi scal dos medicamentos nos 

estados de Goiás, Paraná e Rio de Janeiro. E, na seção fi nal, faremos considerações 

acerca da polêmica para se isentar ou reduzir o ICMS com o objetivo de se ampliar 

o acesso aos medicamentos.

1. Guerra Fiscal

A guerra fi scal do ICMS é entendida conceitualmente como um caso de compe-

tição tributária prejudicial aos estados da federação (RIBEIRO, 2010). Os incentivos 

Guerra Fiscal e Acesso aos Medicamentos: O Caso Do ICMS
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governamentais relacionados ao ICMS advêm do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), órgão que congrega todos os secretários da fazenda da Fe-

deração. Com base no artigo 155 da Constituição, o conselho legisla se benefí-

cios fi scais serão concedidos ou revogados. Apesar dessa exigência, a demora em 

conseguir a aprovação leva os estados prejudicados a agir de forma unilateral, 

embora represálias sejam tomadas por meio de disputa judicial ou da concessão 

de incentivos mais ousados por outros estados.

Nesse contexto, em junho de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) conside-

rou inconstitucionais 23 formas de incentivos fi scais, que reduziam ilegalmente 

o ICMS para atrair investimentos, atingindo diretamente os governos de Goiás, 

Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo (O ESTADO DE S. PAULO, 2012b).

O efeito da guerra fi scal na alocação de investimentos privados varia de acor-

do com o tipo de empreendimento pretendido e com o impacto específi co da 

tributação sobre ele (CALCIOLARI, 2006). A adoção dessas políticas deve ser vista 

com cuidado quanto ao incentivo ao investimento privado, tendo em mente que 

outras variáveis podem infl uenciar, em maior ou menor grau, a alocação dos in-

vestimentos (Quadro 3).

Em uma perspectiva histórica, a Constituição ditava, em 1967, que o (hoje) 

ICMS teria alíquota uniforme em todo o território nacional para todas as merca-

dorias. Conforme Maciel (2011), para evitar que a arrecadação fi casse na origem, 

favorecendo estados mais ricos, foi permitida a redução da base de cálculo. Mas, 

para evitar uma guerra fi scal promovida pelos estados menos favorecidos, em 

janeiro de 1975 criou-se a Lei Complementar nº 24, estabelecendo regras para a 

concessão de benefícios, condicionadas à decisão unânime de todos os estados. 

Fonte: Prado e Cavalcanti, 2000 - Pesquisa CNI/CEPAL.

(1) A Pesquisa da CNI/Cepal foi efetuada em 730 empresas brasileiras de porte médio e grande (média de 950 empregados), versando sobre caracte-

rísticas e determinantes do investimento na indústria entre 1995 e 1997.

FATOR FATORES (%)

Custo de mão-de-obra 41,5

Benefícios fi scais 57,3

Sindicalismo atuantes na região 24,4

Saturação espacial 14,6

Vantagens locacionais específi cas 39,3

Proximidade do mercado 57,3

Quadro 3. Infl uência de fatores (%) na alocação de investimentos.
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Até o fi nal dos anos 80, essas regras, segundo Maciel, foram observadas. Contudo, 

a maior autonomia concedida aos estados na administração pública, a partir da 

Constituição de 1988, estimulou a desobediência dessa lei.

Em outras palavras, no decorrer da sua implementação, a aplicação do ICMS se 

modifi cou. Isentou bens de capital, por exemplo, constituindo-se em um imposto 

sobre consumo. Ademais, o princípio de origem e destino recebeu um tratamen-

to ad hoc, no tocante às transações interestaduais e do comércio exterior e, fi nal-

mente, a base de incidência, centrada no valor adicionado, deixou de ser aplicada 

em um grande número de produtos (PIANCASTELLI; PEROBELLI, 1996), criando 

bases institucionais favoráveis à intensifi cação da guerra fi scal.

Pode-se afi rmar, portanto, que o ICMS é hoje um imposto sobre o consumo, 

mas, na óptica de cada estado da Federação, o ICMS é um híbrido: em parte é im-

posto sobre a produção, em parte é imposto sobre o consumo; afi nal, o imposto 

sobre a produção é um mecanismo poderoso na guerra fi scal (VARSANO, 1997). 

Isso talvez explique porque a arrecadação do ICMS continue sendo signifi cativa 

para a receita tributária dos estados (Quadro 4) e seu incremento é perseguido 

sistematicamente pelas respectivas Secretarias de Fazenda (Quadro 5), tornando-

-se um instrumento fundamental na disputa da guerra fi scal. Não é à toa que, 

segundo o IBPT (2011a), no bojo da guerra fi scal, entre 1997 e 2008, observou-se 

um crescimento da arrecadação do ICMS dos estados brasileiros (Tabela 3).

1.1 Guerra dos Portos 

Por hipótese, nas transações interestaduais, o vendedor recolhe ao estado de ori-

gem um imposto de 12% (alíquota interestadual) e o comprador do estado de 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Elaboração: Amir Khair (2011).

UF 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GO 50 52 52 52 52 53

PR 60 59 58 57 56 57

RJ 50 48 50 48 53 52

SP 68 67 67 69 67 68

BRASIL 54 53 53 53 53 54

Quadro 4. Unidades da Federação - participação do ICMS na receita corrente 2005-2010 (%).

Guerra Fiscal e Acesso aos Medicamentos: O Caso Do ICMS
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Fonte: Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS). Elaboração: Amir Khair (2011).

UF 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rio de Janeiro -4,0 6 2,1 7,7 2,1 14,7

São Paulo 4 8,7 5,5 14,3 -1,9 12,0

Paraná 4,7 1,5 5,0 10,4 -0,1 7,1

Goiás -0,6 6,8 7,4 11,1 4,3 15,9

BRASIL 5,1 6,4 5,2 12,3 -1,8 12,4

Quadro 5. Unidades da Federação -variação real anual do ICMS 2005-2010 (%).

Fonte: IBPT (2011).

UF/ANO 1997 2008 Crescimento %

Rio de Janeiro 5,03% 5,21% 3,58%

São Paulo 6,82% 7,61% 11,58%

Paraná 5,40% 6,58% 21,85%

Goiás 8,05% 8,11% 0,75%

BRASIL 6,34% 7,34% 15,77%

Tabela 3. ICMS/PIB, percentual de arrecadação 1997-2008.

destino é tributado em 18% (alíquota interna); todavia, pela lógica da não cumu-

latividade, esse último obtém um crédito de 12% — correspondente ao imposto 

pago na origem.

Desse modo, o imposto arrecadado no destino corresponde a 6% do preço do 

medicamento comprado no estado de origem. Suponhamos agora que alguns 

estados da Federação, como, por exemplo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro, con-

cedam redução de ICMS a medicamentos importados. O vendedor recolhe ao 

estado de origem apenas 3%, uma vez que devolve ao importador 9% do valor 

da transação.

Assim, além do produto nacional ser taxado em 18% de ICMS e o importado 

pagar tão somente 9% (três na origem e seis no destino), o estado destinatário 

devolve, em tese, o crédito de 12% ao seu contribuinte, apesar do medicamento 

chegar ao comprador de destino com 9% de subsídio.

De acordo com Panzarini (2011), “(...) a renúncia fi scal não chega ao consumi-

dor fi nal das mercadorias: grande parte do rebate de ICMS oferecido ao importa-

dor, no âmbito da guerra dos portos, é neutralizada”. Enfi m, sem benefícios para 
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o consumidor, essa guerra fi scal consiste exatamente em reduzir o ICMS cobrado 

das importadoras no estado de origem, que vendem para outros estados como 

se o imposto tivesse sido completamente recolhido.

No fi nal de 2010, apesar de eventuais críticas de ordem jurídica e operacional 

que possam ser feitas (DIAS, 2011), o governo apresentou projeto no Senado com 

o objetivo de eliminar essa guerra, ao propor a redução para zero da alíquota de 

ICMS cobrada no estado de origem nas transações interestaduais com produtos 

importados. Entretanto, no fi nal de abril de 2012, o projeto de resolução 72/2010 

unifi cou as alíquotas do ICMS para produtos importados em 4%, na perspectiva 

também de fortalecer a indústria nacional, sem a transição requerida, por exem-

plo, pelo estado de Goiás. Dessa maneira, o texto aprovado unifi cou a alíquota 

interestadual do imposto sobre os importados, reduzindo a receita dos estados 

que ofereciam esses incentivos (BRASIL ECONÔMICO, 2012).

Na Figura 1, à guisa de ilustração, observa-se como especialmente o estado de 

Goiás estimulou a comercialização de produtos importados por meio da guerra 

dos portos.

Em 2011, o valor desembarcado em produtos chineses em Santa Catarina e no 

Espírito Santo totalizaram US$ 6,45 bilhões, ou 19,7% do total importado da China 

pelo Brasil. No mesmo ano, as importações brasileiras da Coréia totalizaram US$ 

10,1 bilhões, 35% dos quais desembarcados em Goiás e no Espírito Santo.

1.2 Turismo da nota

Partindo de um estado produtor, as mercadorias seguem viagem para estados 

com tributo menor, o "passeio" servindo para "esquentar" a nota, registrando o 

produto como se produzido fosse no estado com menor tributação. Em seguida, 

o bem volta ao ponto de partida, para ser consumido.

Nesse sentido, vale destacar que a Secretaria da Fazenda de São Paulo saiu 

vitoriosa no julgamento realizado na Câmara Superior do Tribunal de Impostos 

e Taxas (TIT), órgão estadual que analisa recursos dos contribuintes contra autu-

ações da fazenda. Em 2009, as empresas paulistas que fi zeram transferência de 

mercadorias entre companhias do mesmo grupo localizadas em Goiás — onde 

tenham recolhido ICMS com desconto — não poderiam usar o crédito equivalen-

te à alíquota cheia do imposto. Ou seja, se uma indústria de fármacos, por exem-

Guerra Fiscal e Acesso aos Medicamentos: O Caso Do ICMS
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Fonte: Mdic. Elaboração Valor Econômico.

Figura 1. Importação incentivada – fatia das origens por estados selecionados (%).

plo, pagou 1% de ICMS em Goiás, onde tem uma indústria, ela não poderá usar o 

crédito de 12% em São Paulo. Esses créditos, na prática, reduziriam o valor fi nal do 

imposto a ser recolhido (VALOR ECONÔMICO, 2009).

Com a criação da nota eletrônica, um clique no computador passou a ser sufi -

ciente. A nota fi scal cumpre, virtualmente, o trajeto para outros estados. Os medi-

camentos são um dos produtos mais afetados pelo "passeio" da nota eletrônica. 

As fraudes com remédios são antigas, mas recentemente incorporaram a tecno-
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logia. Até três anos atrás, a carga e a nota fi scal de papel faziam um “bate-volta”: 

viajavam de estados produtores, como São Paulo, onde o ICMS é mais pesado, até, 

por exemplo, Goiás, que cobra um tributo menor. Depois, a carga voltava à origem 

para ser vendida. Agora, com um clique no computador, é emitida a nota fi scal 

eletrônica como se a carga tivesse cumprido o mesmo trajeto. O novo esquema 

é chamado de "carrossel": a nota faz uma volta para chegar ao mesmo lugar e a 

carga fi ca parada. “A diferença de alguns pontos percentuais incentiva o passeio 

de notas no atacado”, diz Ronaldo de Carvalho, dono da rede Drogaria São Paulo 

(EXAME, 2012).

2. Guerra Fiscal dos medicamentos: os casos se 
Goiás, Paraná e Rio de Janeiro

Tendo como base os documentos da produzidos pela Anvisa em 2011, sabe-se 

que as alíquotas internas para os medicamentos são:

Fonte: Anvisa 2011. (1) Houve redução de alíquota depois da elaboração do trabalho da Anvisa.

ESTADO ALÍQUOTA INTERNA

Rio de Janeiro 19%

São Paulo e Minas Gerais 18%

Minas Gerais (medicamentos genéricos) e Paraná(1) 12%

Demais estados 17%

Quadro 6. Brasil, ICMS, alíquotas internas medicamentos (2011)

Fonte: Anvisa 2011. (1) Houve redução de alíquota depois da elaboração do trabalho da Anvisa.

Origem

Destino

— GO PR RJ SP

GO — 12 12 12

PR 7 — 12 12

RJ 7 12 — 12

SP 12 12 —

Quadro 7. Brasil, ICMS, alíquotas interestaduais medicamentos (2011)

Por sua vez, a Resolução nº 22 do Senado Federal, de 19 de maio de 1989, esti-

pulou as alíquotas de ICMS para operações interestaduais em:

Guerra Fiscal e Acesso aos Medicamentos: O Caso Do ICMS
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Tal regime foi alterado com a introdução do regime de substituição tributária, 

criado para evitar a sonegação fi scal. Substituição tributária é o regime no qual 

o ICMS é recolhido no início da cadeia produtiva. Assim, o fabricante paga o seu 

ICMS, chamado de próprio, e também o imposto de todos os que estão na cadeia 

da mercadoria, até chegar ao consumidor fi nal. Ao concentrar a arrecadação de 

impostos na origem, o governo acompanha mais facilmente o recolhimento do 

tributo. Desde que foi adotada em São Paulo, a substituição tributária vem cau-

sando muita polêmica no setor farmacêutico. Em muitos casos, distribuidoras de 

produtos transferiram suas sedes fi scais para outros estados, nos quais não foi im-

plantado o regime de substituição tributária. Embora Goiás não esteja adotando 

o regime de substituição tributária, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo têm alíquo-

tas nominais distintas: o contribuinte substituto ora é a indústria, ora é indústria/

distribuidor e a metodologia para determinar a base de cálculo varia de estado 

para estado e de produto para produto (referência/similar ou genérico) (Bernardo, 

2012). Na mesma linha, para a Fecomércio-RJ (2010), a ampliação das mercadorias 

sujeitas ao regime de substituição tributária acarretou também o aumento da car-

ga tributária para muitos setores.

Descrevemos abaixo como os estados de Goiás, Paraná e Rio de Janeiro se 

inserem no âmbito da guerra fi scal no setor de fármacos, sem necessariamen-

te discutir perdas e ganhos comerciais entre eles. Na prática, diferentes alíquotas 

de ICMS sobre a comercialização de medicamentos produzem realidades econô-

micas e institucionais distintas, de modo que essa caracterização nos ajudará a 

identifi car os limites e as possibilidades concretas para desonerar o ICMS como 

instrumento de ampliação do acesso aos medicamentos.

Elaboração: Pedro Bernardo (inédito).

Estado Regime
Alíq. 
Icms

Contribuinte 
Substituto

Base de Cálculo
Fundamentação 
LegalMarca Genéricos Similares

PR Subst. 
Trib.

12% Ind.e 
distribuidor

PMC (-) 10% PMC (-) 25% PMC (-) 
30%

Conv. ICMS 76/94 
Decr. 1980/2007, 
arts. 536-M/N

SP Subst. 
Trib.

18% Indústria PMC(-) 
21,91 ou 
16,53

PMC (-) 
31,83 ou 
26,39

PMC(-) 
19,86 ou 
16,85

RICMS

RJ Subst. 
Trib.

19% Ind.e 
distribuidor

Preço aquis. 
+ MVA-ST

Preço aquis. 
+ MVA-ST

Preço 
aquis. + 
MVA-ST

RICMS

Quadro 8. Regime de substituição tributária, segundo Estados da Federação (2011)
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2.1 Goiás

Goiás tem sido alvo de intensas batalhas tributárias, que acabaram caracterizando 

e estimulando o fenômeno conhecido como guerra fi scal. Desde 1975, um ano 

antes da inauguração do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis), o governo já 

iniciara a um amplo programa de incentivos fi scais (Valor Econômico, 2011e).

Em particular, o crescimento econômico de Goiás deveu-se em boa parte a 

essa política expansiva de desoneração fi scal, que ganhou força em 1982 com 

o governo Íris Rezende (PMDB). Naquela época, o governo criou o programa Fo-

mentar, com isenções atraentes para as indústrias que se instalassem no estado.

Fonte: (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Goias_Municip_Anapolis.svg)

Figura 2. Anápolis e Goiás.

Guerra Fiscal e Acesso aos Medicamentos: O Caso Do ICMS
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Fonte: Prefeitura de Anápolis, com dados compilados do IBGE. Elaboração: Valor Econômico (5/01/2011).

Figura 2a. Anápolis e Goiás (PIB, PIB per capita e população) – 2007.

Dezessete anos mais tarde, foi feito um novo programa específi co voltado para 

o setor farmacêutico, aproveitando a aprovação da fabricação de medicamen-

tos genéricos pelo Congresso Nacional em 1999. Os laboratórios começaram a 

instalar-se em Anápolis, uma vez que as indústrias foram seduzidas pelos incen-

tivos fi scais e pela localização geográfi ca estratégica da região, cortada por duas 

rodovias federais, o que também favoreceu a atração de grandes distribuidoras 

de medicamentos como a Panarello. No atual programa, o Goiás Industrial, a in-

dústria tem desconto de 70% nos impostos do estado e municípios e ganham 

isenção de todas as taxas de licença e alvarás no primeiro ano de funcionamento. 

“É vantajoso para todos. Para as empresas, para o estado e para os municípios", 

disse o secretário de Desenvolvimento Econômico de Anápolis, Mozart Soares (O 

Estado de S. Paulo, 2011; Valor Econômico, 2011d).

Como vemos no quadro abaixo, a participação das multinacionais no mercado 

de genéricos do Brasil aumentou, conforme afi rmou ao Valor Odnir Finotti, presi-

dente da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Valor 

Econômico, 2010b).

Com outro enfoque, de acordo com estudo de Lima e Cavalcanti Filho (2007), 

as indústrias farmacêuticas têm se mostrado competitivas estabelecendo estraté-

gias não-inovadoras, ou seja, estabelecendo uma competição por preço, a partir 

de uma localização em espaços com baixa carga tributária (entre países, ou en-

tre estados de um mesmo país). Segundo os autores, essa estratégia baseada no 

binômio “imitação-baixos custos” ameaça crescentemente as bases competitivas 
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das líderes, ou seja, o binômio “inovação-patentes”. No caso brasileiro, os autores 

destacam que, entre 1996 e 2000, a produção da indústria farmacêutica em Goiás 

expandiu-se ao ritmo de 41,3% ao ano, contando com apoio do estado, que ga-

rantiu às empresas de Anápolis um fi nanciamento de 73% do ICMS e até 12 meses 

de carência.

Nesse sentido, não é difícil ver Goiás envolvido em pesadas disputas judiciais 

com outros estados da Federação. Por exemplo, em abril de 2005, o Distrito Federal 

reagiu ao governo de Goiás, reproduzindo portaria com a mesma regra adotada 

pelo vizinho: o fi sco goiano havia limitado a 7% a aceitação dos créditos tributá-

rios nas operações de importação de produtos do DF, entre eles os medicamen-

tos. Os 5% restantes passariam a ser cobrados nos postos de fi scalização ou por 

meio de guia com data de validade de 20 dias (CORREIO BRAZILIENSE, 2005). Não 

é à toa que, em maio de 2011, a guerra fi scal foi tema da conversa entre o então 

governador Marconi Perillo (PSDB) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB). A pri-

meira audiência foi com o secretário da Fazenda, Andrea Calabi, que tratou, entre 

outras, de questões relacionadas ao setor farmacêutico, mas a conversa principal 

foi com o governador de São Paulo, que deixou clara sua posição contra os incen-

tivos feitos por Goiás para atrair investimentos da indústria (O POPULAR, 2011).

Por sua vez, o grupo Hypermarcas dobrou sua infraestrutura e ampliou seu 

centro de distribuição em Anápolis, onde busca consolidar o processo de aqui-

sições de empresas do setor farmacêutico feitas nos últimos dois anos (VALOR 

Fonte: IMS Health. Elaboração: Jornal Valor Econômico, 26/10/2010.

Ranking Laboratórios Capital

1º Medley Estrangeiro

2º EMSPharma Nacional

3º Eurofarma Nacional

4º Ache Nacional

5º Germed Pharma Nacional

6º Sandoz Estrangeiro

7º Teuto Nacional

8º Rambaxy Estrangeiro

9º Neo Quimica Nacional

10º Legrand Nacional

Quadro 9. Indústria de medicamentos genéricos – Brasil (2010).

Ranking Laboratórios Capital

11º Sanofi -Aventis Estrangeiro

12º Merck Estrangeiro

13º Prati Donaduzzi Nacional

14º Zydus Estrangeiro

15º Mepha Estrangeiro

16º Brainfarma Nacional

17º União Quimica Nacional

18º Cristália Nacional

19º Cimed Nacional

20º Alcon Estrangeiro

Guerra Fiscal e Acesso aos Medicamentos: O Caso Do ICMS
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ECONÔMICO, 2010a). O grupo está investindo R$ 250 milhões para ampliação de 

suas unidades produtivas de medicamentos, cosméticos e fraldas descartáveis, 

além de investir em centros de logística. Dos R$ 250 milhões, 30% são provenien-

tes do caixa da empresa e os outros 70% são do Fundo de Financiamento do Cen-

tro-Oeste, que destina recursos do governo federal para empresas que investem 

nessa região do país. “Além dos incentivos fi scais, escolhemos Goiás por causa da 

infraestrutura, mão de obra e proximidade com mercados de consumo. Um fator 

que pesou na escolha foi o Financiamento do Centro-Oeste, que tem juros bai-

xos e longo prazo, algo difícil de conseguir no Brasil”, explicou Claudio Bergamo, 

presidente da Hypermarcas. A maior parte desse investimento será revertida no 

complexo de medicamentos, que receberá um aporte de R$ 115 milhões. Passada 

essa fase de reorganização interna, Bergamo não descarta aquisições fora do país. 

“Estamos preparando a nossa empresa para fazer frente às multinacionais e, quem 

sabe, no futuro, comprar empresas de fora e nos tornarmos uma multinacional 

como é a Ambev e o Pão de Açúcar, que agora está negociando com o Carrefour” 

(VALOR ECONÔMICO, 2011b), acompanhando o processo geral de globalização 

econômica do capitalismo contemporâneo. Na mesma linha, o laboratório Teuto, 

que vendeu 40% das ações para americana Pfi zer, dentro da estratégia da empre-

sa americana de atuar no mercado de genéricos no País, iniciou a produção em 

sua nova fábrica no complexo industrial de Anápolis em 2011. Foram aplicados R$ 

20 milhões, visando triplicar a produção de antibióticos voltados para o consumo 

hospitalar da companhia (VALOR ECONÔMICO, 2011c).

Segundo Reinado Fonseca, assessor econômico da Federação das Indústrias 

do Estado de Goiás (FIEG), a indústria farmacêutica está crescendo muito rápido, 

porque o medicamento genérico ganhou a confi ança dos consumidores. Entre 

janeiro e novembro de 2011, o Estado acumulou expansão de 6,2% em sua produ-

ção industrial, refl etindo o aumento de 39,1% no setor de produtos químicos por 

conta da fabricação de medicamentos (VALOR ECONÔMICO, 2012).

Por isso mesmo, o senador Cyro Miranda (PSDB-GO) afi rmou que o governo fe-

deral não pode impor sua vontade para aprovar o projeto de Resolução 72/2010, 

que prevê a uniformização da alíquota do ICMS interestadual para importações. 

Goiás seria um dos Estados mais prejudicados com a proposta do governo de 

adotar uma alíquota nacional de 4%, embora ele acredite ser possível estabelecer 

porcentuais diferenciados do imposto para medicamentos (O ESTADO DE S. PAU-

LO, 2012a).
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2.2 Paraná

A redução do ICMS foi aprovada na Assembleia Legislativa paranaense, em de-

zembro de 2008, por meio da Lei nº 16.016/2008. Desse modo, tendo como pers-

pectiva diminuir a tributação dos bens de 'consumo-salário', o governo estadual 

conseguiu baixar o ICMS (alíquota interna) dos medicamentos de 18 para 12% em 

abril de 2009. Cabe assinalar, essa Lei poderia ter sido revogada em seis meses, 

caso não houvesse uma redução efetiva dos preços dos remédios (JUSBRASIL, 

2008).

Segundo estimativas do mercado farmacêutico local, essa redução poderia, 

em tese, representar uma queda de até 9% nos preços dos medicamentos mais 

consumidos (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, 2009). Entretando, pelos re-

gistros jornalísticos, foi observado na prática que o aumento médio de 5,9% nos 

preços dos remédios — concedido à época pelo governo federal — foi anulado. 

Para o gerente da Rede de Farmácias Hiperfarma, Paulo Costa, os paranaenses 

acabaram, assim, sendo benefi ciados: “A Associação de Farmácias do Paraná já 

repassou às redes fi liadas a redução de 6%. Não fosse isso, o consumidor paga-

ria valores (...) mais altos” (GAZETA DO POVO, 2009). À primeira vista, para certos 

segmentos da população, esse impacto foi de certa maneira residual. Um estudo 

realizado pelo Departamento Econômico da Federação das Indústrias do Paraná 

demonstrou que essa medida pouparia R$ 315 milhões por ano aos aposentados 

e pensionistas — que recebiam até sete salários mínimos por mês — um incre-

mento de 0,89% na renda de 3,8 milhões de paranaenses (NETLEGIS, 2009).

A redução do ICMS se deu sobre aproximadamente 95 mil bens e serviços, 

tais como alimentos, medicamentos, produtos de higiene e eletrodomésticos. 

Estimou-se, naquele momento, que o governo do Paraná deixaria de arrecadar 

R$ 476 milhões por ano, mas, para compensar essa perda e para atender à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, outros itens sofreriam aumento de alíquota, como foi o 

caso da gasolina e do álcool anidro, que subiram de 26% para 28%, e da energia 

elétrica, telefone, bebidas e cigarros, de 27% para 29%. Pelos cálculos do governo, 

essa contrapartida alcançava a quantia de R$ 409,5 milhões (ENCALHE, 2009).

Igualmente, atacadistas e varejistas deveriam expor, em lugar visível, a lista dos 

produtos que tiveram redução de ICMS. Com esse expediente, o poder público 

imaginou que a população poderia identifi car com mais facilidade quais estabe-

lecimentos de fato baixaram seus preços. Cabe destacar, caso não fossem dire-

Guerra Fiscal e Acesso aos Medicamentos: O Caso Do ICMS
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tamente benefi ciados pela queda do ICMS, os consumidores poderiam enviar 

reclamações por meio do sítio eletrônico do governo estadual paranaense, tendo 

o apoio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-

-PR) e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). 

Finalmente, outra emenda aprovada rezava que, caso o estado tivesse aumento 

de arrecadação, novos produtos poderiam ser incluídos na lei para receber tal 

incentivo governamental (JUSBRASIL, 2008). Nesse cenário, as farmácias parana-

enses puderam oferecer preços mais competitivos.

Em 2011, segundo levantamento realizado pelo jornal Gazeta do Povo, em 

oito diferentes farmácias do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, os remédios La-

mitor 100mg, Assert 50mg, Assert 100mg, Synthroid 100mg, Synthroid 125mg e 

Lozeprel 20mg foram encontrados por R$ 488,84 em Curitiba, enquanto em San-

ta Catarina tais medicamentos custavam, por exemplo, R$ 641,96 (uma diferença 

expressiva de 31%). Além do mais, se, por hipótese, fosse considerado o preço 

máximo defi nido pela tabela da Anvisa, o consumidor gastaria por mês R$ 627,70 

no Paraná (ICMS 12%), R$ 673,65 em São Paulo (ICMS 18%) e R$ 681,96 no Rio de 

Janeiro (ICMS 19%). Nesse caso, o cidadão paranaense economizaria R$ 651,12, 

valor equivalente ao seu dispêndio mensal, se fôssemos comparar com os gastos 

efetuados no Rio de Janeiro (GRUPEMEF, 2011). Essa simulação, naturalmente, pre-

cisaria levar em conta o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), que é obtido por 

meio da divisão do Preço Fabricante (PF) segundo o tipo de lista (positiva, nega-

tiva ou neutra), observadas as cargas tributárias do ICMS praticadas nos estados 

de destino e a incidência das contribuições sociais, conforme o disposto na Lei 

nº 10.147, de 21 de dezembro de 2001 (CMED 2012). À guisa de ilustração, segue 

tabela com os valores dos fatores constantes em cada lista para o ano de 2012:

Fonte: Resolução CMED n° 2, de 2 de março de 2012.

ICMS Lista Positiva Lista Negativa Lista Neutra

19% 0,7234 0,7523 0,7071

18% 0,7234 0,7519 0,7073

17% 0,7234 0,7515 0,7075

12% 0,7234 0,7499 0,7084

0% 0,7234 0,7465 0,7103

Quadro 10. Lista de fatores, cálculo do preço máximo de medicamentos ao consumidor (2012).
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Do ponto de vista social, se parece meritória essa iniciativa que visou reduzir o 

ICMS dos medicamentos no Estado do Paraná, em tempos de câmbio desfavorá-

vel, baixa competitividade dos produtos nacionais e a entrada de artigos estran-

geiros mais baratos no Brasil, os benefícios de ICMS incidentes sobre as importa-

ções do Paraná estão sob judice. No bojo da ‘guerra fi scal’, o estado foi acusado no 

STF de aplicar incentivos tributários unilaterais para favorecer o desenvolvimento 

regional; em especial, as leis paranaenses, sem a anuência do Confaz, foram con-

sideradas inconstitucionais, pois provocariam prejuízo à indústria nacional e às 

fi nanças públicas de outros estados da Federação. Vale dizer, o Paraná benefi cia 

as importações de máquinas, equipamentos e matérias-primas para a produção 

industrial com uma alíquota reduzida de ICMS (GAAP, 2011).

Apesar disso, segundo pesquisa realizada pela Fecomércio-RJ (2010), os esta-

dos do Paraná e de São Paulo foram aqueles que tiveram maiores êxitos na esco-

lha e determinação de seus benefícios fi scais no setor de fármacos, alcançando 

uma desoneração tributária satisfatória por intermédio dos convênios ICMS fi rma-

dos no Confaz.

No Paraná, os resultados decorrentes da redução da alíquota interna do ICMS 

dos medicamentos podem credenciá-lo a ser um polo de atração de investimen-

tos entre os setores da cadeia produtiva de medicamentos. Além do mais, o esta-

do não foi prejudicado com a introdução dessa medida, uma vez que a arrecada-

ção tributária própria continua a crescer, subindo 6,76% em termos reais em 2011 

em relação ao ano anterior, a partir do aumento global das receitas de ICMS, IPVA 

etc. (VALOR ECONÔMICO, 2011a).

2.3 Rio de Janeiro

O setor farmacêutico é favorecido por um conjunto de benefícios fi scais, mas a 

falta de transparência normativa difi culta o exame pormenorizado da situação do 

estado no tocante à comercialização dos medicamentos.

O regulamento de ICMS do Rio de Janeiro prevê alíquota de 18% para opera-

ções internas. Por sua vez, a Lei nº 4.056/2002 estabeleceu arrecadação adicional 

de um ponto percentual — não apenas para o setor farmacêutico, como tam-

bém para os demais setores da economia fl uminense — para compor o Fundo 

de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, tornando, à primeira vista, a 

Guerra Fiscal e Acesso aos Medicamentos: O Caso Do ICMS
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alíquota incidente sobre medicamentos a mais alta do Brasil. Excetuam-se os me-

dicamentos excepcionais previstos na portaria nº 1.318/2002, do Ministério da 

Saúde, substituída pela portaria nº 2.577/2006 (FECOMÉRCIO-RJ, 2010).

Em uma perspectiva histórica, tendo como base o relato descrito pelo Instituto 

Virtual de Fármacos (2006), para refrear a saída das indústrias farmacêuticas do Rio 

para outros estados, o governo estadual lançou em 1998 um programa setorial de 

desenvolvimento chamado RioFármacos. Entre outros, oferecia-se fi nanciamento 

para o capital de giro das empresas por meio da Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), que retornava o valor equivalen-

te a 9% do faturamento bruto e, como garantia, caso o governo não devolvesse 

essa quantia, seria autorizada uma compensação no pagamento do imposto no 

mês subsequente. Em que pese a introdução desse programa, segundo Carlos 

Louzada, diretor de marketing dos Laboratórios B. Braun S/A, instalados no Rio 

desde 1968, inexistiam vantagens claras para permanecer no estado. O ICMS era 

de 19%, o mais alto do país, a segurança e infraestrutura de serviços públicos eram 

defi cientes e o programa RioFármacos não previa atrativos adicionais que bene-

fi ciassem as empresas já existentes. Assim, o Rio difi cilmente poderia voltar a ser 

um polo industrial farmacêutico, característica perdida no início dos anos 80.

Para reverter esse quadro, o governo procurou, em outubro de 2004, por meio 

do decreto nº 36.450/04, conceder direitos tributários especiais para os estabe-

lecimentos industriais, atacadistas e distribuidores integrantes da cadeia farma-

cêutica localizados no Estado do Rio de Janeiro. Seus principais benefícios eram: 

reduzir a base de cálculo para 12% e estipular crédito presumido de 4% na saída 

interna; reduzir a base de cálculo do ICMS para 13% na venda para não contri-

buintes do ICMS (hospitais, clínicas e congêneres) e órgãos públicos; autorizar a 

transferência de saldo credor acumulado entre estabelecimentos industriais inte-

grantes da cadeia farmacêutica (CODIN, s./d.; SEFAZ-RJ, 2007). Segundo Alexandre 

Raposo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o professor do Instituto 

de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ângelo da Cunha Pinto, 

esse decreto resultou de negociações com empresários para manter e expandir 

as empresas no Rio, de modo a exportar mais do que importar, criando mais de 

700 empregos (FAPERJ, 2005).

Em 2009, o secretário de Fazenda, Joaquim Levy, defendeu a manutenção des-

sa alíquota estadual fi xada em 2004, uma vez que os tributos sobre medicamen-

tos incidiam sobre o valor do produto já contabilizado desconto de 40% sobre 
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o preço máximo da tabela. Ele argumentou que os remédios para tratamentos 

mais complexos eram isentos e que existiam farmácias populares para atender à 

população carente. Segundo ele, no entanto, “(...) como tudo na vida, a redução 

do ICMS não é tão óbvia como pode parecer. (...). Já reduzimos a base de cálculo 

do ICMS” (O GLOBO, 2009). Como desdobramento lógico desse entendimento, 

ao invés de reduzir a alíquota do ICMS, o decreto nº 42.595, de 20 de agosto de 

2010, alterou o decreto nº 36.450. Em se tratando de saída estadual, foram, a partir 

daí, concedidos créditos presumidos do ICMS aos produtos farmacêuticos rela-

cionados ao novo decreto correspondente a 2% do valor da venda da mercadoria 

(SEFAZ-RJ, 2010).

Apesar de hoje ser difícil avaliar o impacto dessa desoneração, parece existir 

uma contradição na política tributária voltada ao setor de medicamentos no es-

tado e, quem sabe, isso explique porque, no bojo dessa guerra fi scal, Anapólis já 

caminhe para a posição de segundo maior produtor de genéricos, desbancando 

o Rio de Janeiro (VALOR ECONÔMICO, 2011). Para a Fecomércio-RJ (2010), o Rio de 

Janeiro apresenta alíquotas mais altas devido a dois fatores: primeiro, o acréscimo 

referente ao fundo estadual de combate à pobreza, pois Goiás e Bahia adotam 

tal fundo, porém a majoração de alíquotas incide apenas sobre as mercadorias 

supérfl uas. Segundo, embora o Rio tenha sido quem mais concedeu benesses ao 

setor, alguns estados com apenas um ou dois benefícios conseguiram uma deso-

neração mais efi caz. Em outras palavras, apesar da maior quantidade de benefícios 

fi scais concedidos, o Rio não conseguiu desonerar com efi ciência as mercadorias 

do setor, ocupando o último lugar no setor de fármacos (Quadros 11 e 12). Por 

isso é compreensível entender a posição do Conselho Regional de Farmácia do 

Fonte: Fecomercio 2010.

Classifi cação 1º lugar 2º lugar 4º lugar 5º lugar

Unidades da Federação RJ SP GO GO

Quadro 11. Fármacos, total de benefíciso concedidos por Estado (2010).

Fonte: Fecomercio 2010.

Classifi cação 1º lugar 2º lugar 3º lugar 6º lugar

Unidades da Federação PR SP GO RJ

Quadro 12. Fármacos, redução efetiva da carga tributária por Estado.
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Estado do Rio de Janeiro (CRF-RJ), que defende a redução da alíquota do ICMS. Na 

opinião do presidente do CRF-RJ, Paulo Oracy Azeredo, a redução dos impostos 

mudaria essa realidade para melhor, e para tal o Conselho gostaria de criar parce-

rias com outras entidades interessadas nessa diminuição, entre elas, a Associação 

do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro (Ascoferj) (CRF-RJ, 2009).

No contexto da guerra fi scal de medicamentos, outro exemplo a ser destacado 

no estado do Rio é o do município de Queimados, um dos mais pobres da baixada 

fl uminense. Em janeiro de 2010, por intermédio da Lei nº 5.636, reduziu de 19 para 

2% a alíquota do ICMS para novas empresas, como, por exemplo, para a Genus 

Farmacêutica, desde que não concorra com outras instaladas em regiões do esta-

do não abrangidas por esse benefício. A norma é uma ampliação da Lei nº 4.533, 

de 2005, formulada inicialmente para atrair indústrias para o norte e noroeste do 

estado. Abrange atualmente 48 dos 92 municípios nas áreas circunscritas aos dis-

tritos industriais. O incentivo fi scal não é automático e depende da aprovação 

de um comitê. O município só pode usá-lo se conseguir gerar uma receita anual 

equivalente a duas vezes e meia o valor adicionado do município. O secretário de 

Desenvolvimento, Júlio Bueno, disse que essa corrida em Queimados é resultado 

da combinação do incentivo fi scal com as condições logísticas do local (MINISTÉ-

RIO DA FAZENDA, 2010).

3. Considerações Finais

Os incentivos fi scais não são padronizados entre os estados da Federação, apare-

cendo com distintas formas, tais como alíquotas diferenciadas, redução da base 

de cálculo, créditos presumidos, prazo especial para pagamento do tributo etc., 

difi cultando a regulação da comercialização dos medicamentos pelo Confaz e 

pela Anvisa.

Em geral, somente os incentivos destinados às operações internas (dentro do 

próprio estado) com mercadorias específi cas ou concedidos diretamente ao co-

mércio varejista são repassadas ao consumidor. Além do mais, o caso do Rio de 

Janeiro revela com nitidez a premissa de que 'quantidade não é qualidade', ou 

seja, uma grande quantidade de benefícios fi scais não implica redução efi caz da 

carga tributária (FECOMÉRCIO-RJ, 2010).
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Mas, eventuais benefícios concedidos à indústria não podem alcançar o co-

mércio? O professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, 

Luiz Jurandir Simões, faz uma avaliação polêmica. Segundo ele, embora seja me-

ritório facilitar o acesso de remédios à população, a isenção fi scal não é boa so-

lução, porque redução de impostos não implica, automaticamente, redução de 

preços. Assim, o desconto só seria repassado se fosse obrigatório, considerando a 

estrutura de mercado da indústria farmacêutica (IBPT, 2011b).

Contudo, a ampliação das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tri-

butária e à nota fi scal eletrônica podem ter minimizado esse efeito, pois esses 

instrumentos possibilitaram um aperfeiçoamento da fi scalização, acarretando, de 

um lado, o aumento da carga tributária, e de outro, a ampliação da capacidade 

regulatória do Estado. Nessa linha, por exemplo, Nélson Mussolini, vice-presidente 

executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São 

Paulo (Sindusfarma), alerta que “(...) a alegação para alíquota maior no Brasil é que 

a sonegação fi scal no país é muito grande. Mas isso diminuiu muito com a im-

plantação do processo eletrônico. A velha máxima do ‘preciso cobrar mais porque 

são poucos que pagam’ não é mais válida” (GRUPEMEF, 2011). Porém, depois que 

se verifi cou o passeio 2.0 (EXAME, 2012), essa afi rmação é polêmica: a nota fi scal 

eletrônica pode fazer virtualmente o trajeto para outros estados, sem o produto 

sair do lugar.

De qualquer maneira, caso haja uma ação governamental para reduzir o ICMS 

dos medicamentos, a introdução de mecanismos compulsórios não está descar-

tada — vide a Resolução nº 2 da Câmara de Regulação dos Medicamentos (CMED, 

2012). De acordo com seu artigo sexto, “as unidades produtoras e as de comércio 

atacadista ou intermediário repassarão, obrigatoriamente, às unidades varejistas, 

a diferença de alíquota de ICMS entre o estado de origem e o de destino, bem 

como colocarão os produtos CIF no destinatário”.

Desde junho de 2011, quando o STF considerou inconstitucional determina-

dos incentivos relacionados ao ICMS, a guerra fi scal se acirrou, uma vez que os 

governos estaduais passaram a oferecer descontos de 90 a 100% da base de cál-

culo do ICMS. Segundo o coordenador do Confaz, Cláudio Trinchão, secretário de 

Fazenda do Maranhão, a situação se agravou com a insegurança jurídica trazida 

pela decisão do STF: se, por um lado, há empresas leiloando incentivos, por ou-

tro, outras deixaram novos investimentos em suspenso (O ESTADO DE S. PAULO, 

2012b). O grande ponto de interrogação é o que acontecerá com as empresas 
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que já se instalaram fora dos centros mais dinâmicos do país. Um caso exemplar 

é o de Goiás: o estado só se tornou uma economia industrializada por conta dos 

incentivos fi scais que ofereceu para atraí-las nas últimas décadas. Aplicada a le-

gislação, os benefícios deixariam de existir e todos os tributos não recolhidos nos 

últimos cinco anos teriam de ser cobrados. E o secretário da Fazenda de São Paulo, 

Andrea Calabi, foi recentemente taxativo nessa direção: “Somos contra a convali-

dação ampla, geral e irrestrita dos benefícios” (PROTEC, 2012).

Para ser realista, então, a possibilidade de se aumentar a oferta de remédios, via 

redução do ICMS e dos preços fi nais, tem de ser avaliada no contexto da guerra 

fi scal, ou seja, das perdas e ganhos entre os estados, em uma eventual proposta 

de reforma tributária. Se compararmos com a China, por exemplo, veremos que o 

peso desse tributo dos remédios no total das receitas fi scais não é tão alta (Qua-

dro 13).

O fi m dessa guerra, como também a mudança da cobrança do ICMS da origem 

para o destino, poderia reduzir os tributos indiretos e promover a desoneração 

dos medicamentos. Segundo o economista do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, Fernando Gaiger, “(…) é fato que no momento em que se transformar o 

ICMS estadual em um Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) conjunto (...) e pôr o 

IVA estadual cobrado no destino, será possível permitir que a cesta básica seja de-

sonerada em todo o país”. Ele lembra, ainda, que os estados produtores possuem 

maiores margens de manobra para desonerar, e desse modo, a partir do momen-

to em que o IVA for comum, o Piauí, por exemplo, passaria a receber mais recur-

sos, porque arrecadaria em sua base de consumo e não na sua base produtiva, 

ampliando a justiça tributária no Brasil (DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO, s./d.).

Sem dúvida, essa política diminuiria o custo dos tratamentos e melhoraria a 

qualidade da atenção à saúde da população, indo ao encontro da recente deci-

são do governo federal, de tornar gratuitos os medicamentos para hipertensão e 

diabetes, em uma rede de 15 mil drogarias conveniadas à rede Farmácia Popular 

em todo o país. Seguiria o mesmo caminho adotado pelo Ministério da Saúde, 

Fonte: WHO/HAI 2011. (1) 2002. (2) 2008.

País %

Brasil(1) 0.27

Quadro 13. Proporção da arrecadação dos tributos sobre remédios no total da receita fi scal (Estimativa).

País %

China(2) 1.66
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que pleiteia a isenção (ou diminuição) do ICMS para os medicamentos listados 

no programa Farmácia Popular: “reafi rma-se a posição favorável deste Ministério 

em negociar junto aos estados a isenção dos tributos que ainda incidem sobre os 

medicamentos hoje elencados no Programa Farmácia Popular — basicamente 

o ICMS — desde que os novos preços obtidos com a redução desse imposto já 

estejam programados no sistema desenvolvido pelo Datasus, de modo a reduzir 

os preços máximos a serem pagos por esse Ministério”, diz o documento (ÉPO-

CA, 2011). At last but not least, a Câmara analisa o Projeto de Lei Complementar 

140/12, do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), que isenta do ICMS os medica-

mentos de uso contínuo usados no tratamento de doenças crônicas. Pelo texto, 

a relação dos medicamentos de uso contínuo será elaborada pelo Ministério da 

Saúde (DIÁRIO DO CONGRESSO, 2012).

Para tentar acabar com essa guerra, o governo federal discute com os estados 

da Federação a unifi cação das alíquotas interestaduais, embora outras instituições 

defendam o fi m da cobrança do ICMS para os medicamentos (CEPAL, 2005).
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CIÊNCIA JURÍDICA E 
CONSCIÊNCIA SOBRE 
A TRIBUTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NAS 
VENDAS AO SETOR PÚBLICO 
E A DESTINAÇÃO DE SUA 
RECEITA
PAU LO  D E  B A R R O S  C A R VA L H O 

O texto tem por propósito instigar a consciência e o debate sobre a destinação do 

produto da arrecadação decorrente dos tributos incidentes sobre a venda de me-

dicamentos ao setor público. Para fazê-lo, traz ao foco temático noções elementa-

res do Direito Tributário e do Direito Financeiro, para esclarecer: (a) como a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, apesar de não serem contribuintes 

de direito, arcam com a tributação sobre a compra de medicamentos que eles 

mesmo adquirem e (b) como tal situação faz com, que recursos que deveriam ser 

destinados a saúde, assumam as mais diversas fi nalidades.

1. Introdução

O tema posto sob meus cuidados merece atenção especial não apenas do jurista, 

do economista, mas de cada cidadão. A Constituição da República Federativa do 

PAULO DE BARROS CARVALHO – Advogado, professor titular de Direito Tributário e Emérito da PUC-SP e da USP. Titular da 

Academia Brasileira de Filosofi a.
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Brasil alçou a promoção da saúde a um patamar sem precedentes na história do 

país. Esse dado, de fácil comprovação pela leitura da Carta Magna, deve ser levado 

em consideração a todo instante em que o intérprete — seja o cientista ou todo 

aquele a quem caiba executar os comandos jurídicos — trave contato com os tex-

tos legais, sendo importante vetor axiológico a orientar a construção de sentido.

Especifi camente sobre o assunto da venda de medicamentos ao setor público, 

observo importantes aspectos de nosso ordenamento jurídico que merecem ser 

comentados e, uma vez compreendidos, criticados para expor-lhes a incongru-

ência que o sistema proporciona. Se a afi rmação da importância da aquisição de 

medicamentos para a promoção da saúde no seio da sociedade brasileira é algo 

que dispensa maiores comentários, causa espanto que no atual Sistema Tributário 

Nacional a incidência programada sobre eles seja tão severa, até mesmo quando 

os compradores das drogas são os mesmos sujeitos que instituem e arrecadam 

os tributos.

É bem verdade que alguns benefícios fi scais são concedidos às operações de 

venda de medicamentos ao setor público; no entanto, tais medidas não supri-

mem completamente a tributação nessas operações que, por sua vez, proporcio-

na curioso problema orçamentário pelo qual a verba constitucionalmente assegu-

rada para o investimento público no setor de saúde pode ganhar outros destinos. 

A discussão ganha atualidade com a recente edição da Lei Complementar 141 de 

janeiro de 2012 que regulou, com muita demora, os dispositivos inseridos no art. 

198 pela Emenda Constitucional 29 de 13 de setembro de 2000, estabelecendo 

percentuais mínimos de investimento na saúde a serem observados pelos Muni-

cípios, Estados, Distrito Federal e a União.

2. Do itinerário do pensamento e da divisão 
dos tópicos que compõem este texto

Penso que grande serviço presta o autor de cada texto ao delimitar, já nas primei-

ras linhas, não apenas os tópicos que pretende tratar, mas explicitar as premissas 

de que parte e os propósitos aos quais seus argumentos pretendem levar. A in-

formação é duplamente importante, pois providencia sobre o itinerário pelo qual 

deve seguir o pensamento, impondo-lhe fronteiras para evitar o desvio do foco 



105

temático. Ao mesmo tempo, serve de mecanismo de controle, pelo leitor, da cor-

reção do pensamento do autor.

Posto isso, devo esclarecer que nos limites destas páginas tratarei de dois te-

mas que devem ser bem separados. Primeiramente, empreenderei labor dogmá-

tico: será feito esforço científi co para compreender, pelo emprego das categorias 

jurídicas, os traços que mais chamam a atenção quando ocorre a tributação de 

medicamentos vendidos ao setor público. A informação científi ca, no entanto, 

presta-se apenas ao conhecimento e nenhum efeito modifi cativo produz sobre o 

mundo observado, isto é, não serve ela mesma para mudar a realidade analisada. 

Para isso, é preciso que as situações expostas pela ciência sejam tomadas critica-

mente pelos sujeitos enquanto homens-no-mundo. É por meio da consciência 

formada a partir daquilo que a ciência mostra, que o homem pode direcionar seus 

esforços para modifi car efetivamente o mundo circundante, implementando os 

valores que almeja enquanto membro de uma sociedade. Essa análise rigorosa, 

apontando as inconsistências do sistema jurídico e sugerindo rumos para a mu-

dança, ultrapassa o domínio da ciência e marca o segundo momento deste texto: 

a tomada de consciência crítica.

Considerando o propósito interdisciplinar da obra em que se insere este texto 

e o amplo público a que ela se dirige, procurarei limitar o emprego de termos 

próprios da ciência jurídica ao mínimo que não comprometa a precisão e o acerto 

da mensagem. Recorrerei ao emprego das notas de rodapé quando o esclareci-

mento adicional mostrar-se preciso e reduzirei o emprego de citações de doutrina 

e jurisprudência, tudo isso para favorecer o comentário sucinto e de mais fácil 

compreensão. Mesmo porque a análise dogmática jurídica aparece aqui como 

ponto de partida para a formação de consciência crítica que deve orientar futuras 

decisões sobre o assunto, apontando alternativas que preservem a coerência e 

unidade do sistema de Direito positivo brasileiro e assegurem a implementação 

mais efetiva do valor saúde em nossa ordem jurídica.

3. Breve panorama sobre a tributação dos 
medicamentos e as vendas ao setor público

Sabe-se que parte expressiva do gasto público realizado no setor de saúde é feito 

por meio da compra de medicamentos e é também conhecido que, nas opera-
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ções envolvendo esse tipo de mercadoria, há a incidência de tributos1. As exações 

mais importantes envolvidas nessas operações são: o Imposto sobre Produtos In-

dustrializados (IPI), Imposto sobre a Importação (II), as Contribuições para o PIS, a 

Cofi ns e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS, também 

cobrado nas operações de importação) (ANVISA, 2008).

Pela distribuição de competências tributárias para instituí-los, apenas o último 

cabe à legislação estadual, enquanto que as regras que instituem e disciplinam os 

primeiros são produzidas pela União. Também a atividade de arrecadação desses 

tributos é realizada pelos respectivos entes, conforme as disposições legislativas 

vigentes em seus territórios, cabendo-lhes a receita correspondente.

A particularidade de o comprador dessas mercadorias ser sujeito de Direito 

público (como são a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) é utilizada 

pelo Direito para aplicar diversos mecanismos de desoneração2, mas, ainda assim, 

resta uma parcela considerável de medicamentos adquiridos pelo setor público 

que, por não ser abrangida pelos dispositivos legais isentivos, é tributada.

Isso porque a legislação que se ocupa da tributação dos medicamentos tratou 

de produzir três relações de produtos farmacêuticos, as chamadas “lista positiva”, 

“lista negativa” e “lista neutra”, fazendo corresponder a cada grupamento um regi-

me tributário distinto.

A “lista positiva” é composta pelos itens originalmente arrolados no Anexo 

do Decreto nº 3.803/2001, hoje descritos na redação conferida pelo Decreto nº 

6.066/2007. A referência criada originalmente para fi ns de aproveitamento de 

Crédito Presumido nas Contribuições ao PIS e Cofi ns, serve de parâmetro para a 

concessão de incentivos fi scais e mecanismos de desoneração também para o IPI, 

Imposto de Importação e também para a instituição de ICMS devido pela circula-

ção de mercadorias e pela importação.

Já a “lista negativa” é formada pelo grupamento de medicamentos que, não 

arrolados na lista positiva, encontram previsão para sua tributação na Tabela do 

IPI, a TIPI, que lhes atribui alíquotas. Esses medicamentos costumam ser tributados 

1. Interessante estudo realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, quantifi ca os tributos incidentes sobre o 

setor de produtos para saúde. Os dados ali recolhidos não são propriamente de ciência do Direito, mas de boa análise econô-

mica, capaz , portanto, de dar boa noção contextual ao problema.

2. A legislação vigente prevê diferentes mecanismos, desde a isenção — como praticada pelo emprego de “alíquotas zero” ou 

a expressão “NT” na Tabela do IPI e na legislação do Imposto sobre Importação, ou ainda a garantida no ICMS pelo Convênio 

87/2002 — até mesmo a atribuição de créditos presumidos para compensar a despesa com as contribuições sobre o PIS e a 

Cofi ns.
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também pelos Estados por meio do ICMS decorrente da circulação de mercado-

rias ou de sua importação3. Finalmente a “lista neutra” é formada pelos medica-

mentos que, não previstos na lista positiva, também não possuem previsão para 

tributação pelo IPI.

Os medicamentos que fi guram na “lista negativa”, portanto, estão sujeitos à 

incidência dos tributos acima descritos, mesmo quando o comprador seja sujei-

to de Direito público. Considerando a escala com que são realizadas as compras 

feitas pelo setor público, o resultado dessa tributação, ainda que incidente sobre 

parte dos medicamentos comprados, é expressivo.

4. Os entes governamentais pagam tributos 
quando compram medicamentos?

Interessante observar que, para fi ns jurídico-tributários, a não ser pelas isenções 

garantidas pela lei a alguns medicamentos, a operação de venda realizada ao se-

tor público é idêntica às outras. Isto é, a despeito do interesse público promovido 

por essas compras, ainda há a incidência de tributos.

Mas antes de dizer livremente que as pessoas jurídicas de Direito público pa-

gam tributos, o que seria um grave desacerto jurídico4, é preciso esclarecer um 

pouco melhor sobre como se dá a incidência das normas jurídicas tributárias e 

assim, descrever como os tributos são pagos.

Ao instituir uma norma jurídica tributária, cabe ao legislador não apenas des-

crever a situação que dá ensejo ao tributo, os mecanismos empregados para 

medir a intensidade com que se deve gravar uma operação e a alíquota, mas 

também deve ele prescrever qual o sujeito passivo que fi cará encarregado do 

pagamento do tributo. Deve-se deixar claro que sujeito passivo, isto é, aquele que 

poderá ser demandado em juízo para que faça o pagamento do tributo, é apenas 

a pessoa apontada pela lei, ainda que, em alguns casos, o ônus econômico seja 

direcionado a outra pessoa.

3. A lista dos produtos tributados pelo ICMS emprega a NCM e não a TIPI, como faz o IPI. A Nomenclatura Comum do Merco-

sul – NCM – é usada para designar os produtos por meio de código alfanumérico evitando problemas de classifi cação nas 

operações que envolvam mais de um ente federado ou país nas operações de comércio exterior.

4. A Constituição prescreve, com a chamada “imunidade recíproca”, que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios não 

podem cobrar impostos uns dos outros (Art. 150, VI, “a”).
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Para utilizar-me de exemplo mais aproximado ao cotidiano da maior parte das 

pessoas, muitos sabem que pagam o ICMS por uma série de produtos que pas-

sam pelo caixa do supermercado. As notícias, estudos e órgãos empenhados na 

análise econômica falam deles como “contribuintes”, mas acontece que, juridica-

mente, nenhum desses sujeitos paga o tributo ao Estado. Para o Direito, não são 

contribuintes.

Isso porque a obrigação jurídica de pagamento do tributo devido recai sobre o 

vendedor, no exemplo, o supermercado, pois ele foi colocado pela lei como sujei-

to que pratica o fato jurídico tributário e é contribuinte na obrigação decorrente 

dessa conduta. Ao olhar para a operação de venda e compra, o aplicador da lei 

tributária não busca o consumidor, ignora-o, assim como ignora o repasse de cus-

to feito a ele por meio do ajuste do preço do produto. É por isso que esses tribu-

tos são chamados no linguajar técnico-jurídico de tributos indiretos, pois oneram 

indiretamente o consumidor fi nal que os paga apesar de não ser juridicamente 

contribuinte.

Assim também ocorre com as pessoas de Direito público que, ao comprarem 

medicamentos, atuam como consumidores fi nais e estão desobrigados juridica-

mente do pagamento dos tributos incidentes sobre essa operação. Nesse caso 

fi cam obrigados, juridicamente, os produtores, importadores e distribuidores dos 

medicamentos em questão, pois são eles, para o Direito, os contribuintes.

Como fi z questão de expor, isso não quer dizer que a União, os Estados, o Dis-

trito Federal e os Municípios não paguem, em termos econômicos e fi nanceiros, 

os tributos. O montante que deve ser recolhido integra o preço dos medicamen-

tos e assim, indiretamente, os entes públicos “tributam-se” a si mesmos quando 

praticam essas operações5.

5. Sobre o destino do montante arrecadado

Tradicionalmente o estudo das normas de destinação não faz parte do campo 

especulativo que na Ciência do Direito chama-se Direito Tributário, estando elas 

5.  A despeito da interpretação de alguns de que o art. 150, VI, “a” da Constituição também impediria esse tipo de tributação, en-

tendo que não seria o caso de sua aplicação. Esse posicionamento é também aquele que vêm adotando as mais altas cortes 

de nosso país.
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“alocadas” em outro “ramo”, o Direito Financeiro. Ao primeiro interessaria a com-

preensão das normas que digam respeito à incidência dos tributos, bem como 

as medidas necessárias para sua fi scalização e arrecadação. A partir do momento 

em que a quantia é arrecadada, será útil o emprego das categorias e instrumental 

teórico do segundo campo do saber jurídico citado.

O montante levantado com a arrecadação desses tributos incidentes sobre a 

venda de medicamentos ao setor público é um dentre os vários componentes 

daquilo que se chama “receita pública”. É ela formada não apenas pelos resultados 

da arrecadação de tributos, mas por todo e qualquer ingresso defi nitivo nos cofres 

públicos.

O gasto da “receita pública” não pode ser feito livremente, está ele condicio-

nado à obediência das disposições prescritas na Constituição (arts. 165 a 169) e 

também dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

101/2000).

A elaboração do plano de receitas e gastos públicos que deve orientar a ativi-

dade fi nanceira do Estado, é feita por meio de três leis: (a) o plano plurianual, (b) 

a lei de diretrizes orçamentárias e (c) a lei orçamentária anual. Interessa-nos, para 

os fi ns deste texto, o terceiro dos citados documentos, pois é ali que devem estar 

consolidados os gastos do ente público no ano em curso.

Um dos limites instituídos pela Constituição às leis orçamentárias é o de que a 

receita decorrente da arrecadação de impostos não pode ser vinculada a órgão, 

fundo ou despesa6. Esse comando recebeu o nome na doutrina de princípio da 

não-afetação e costuma ser assim justifi cado (OLIVEIRA; HORVATH; CASTRUCCI, 

1992:73):

O salutar princípio signifi ca que não pode haver mutilação das verbas públicas. 

O Estado deve ter disponibilidade da massa de dinheiro arrecadado, destinando-o 

a quem quiser, dentro dos parâmetros que ele próprio elege como objetivos prefe-

renciais. Não se pode colocar o Estado dentro de uma camisa de força, minguando 

seus recursos, para que os objetivos traçados não fi quem ou não venham a ser frus-

trados. Deve haver disponibilidade para agir.

6. Art. 167; São vedados: [...] IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 

produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 

públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributá-

ria, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito 

por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;
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Com isso não quer dizer que a Constituição tenha limitado toda a forma de 

vinculação de receitas. Muito ao contrário, ela mesma se encarrega de estabelecer 

limites mínimos para certas rubricas orçamentárias e também de, como faz ao ou-

torgar a competência para a instituição de contribuições, obrigando o legislador 

a vincular a receita aferida com esses tributos a uma destinação. Assim ocorre, por 

exemplo, com o produto da contribuição ao PIS, destinado aos Programas de Inte-

gração Social, ou a Cofi ns, que tem como destino a Seguridade Social. O princípio 

da não-afetação, portanto, é mitigado por disposições da própria Constituição 

que instituem a vinculação de algumas receitas, mas veda as demais restrições à 

liberdade orçamentária.

6. Sobre o gasto público com saúde e seus 
limites mínimos

A atual confi guração da República Federativa do Brasil distribui entre União, Esta-

dos, Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade pelos investimentos para 

a manutenção do Sistema Único de Saúde. Mais do que simplesmente atribuir-

-lhes esse dever, estipula valores mínimos para a participação de cada ente, quan-

tias calculadas conforme prescrevem a Constituição e a Lei7.

Juridicamente, esses limites atuam como condicionantes do trabalho do legis-

lador na produção das leis orçamentárias, direcionando sua conduta no sentido 

de garantir que, dentre a miríade de gastos públicos, seja assegurado o investi-

mento público na saúde em valor não inferior ao percentual estabelecido legal-

mente, por meio de Lei Complementar. O devido cumprimento desse preceito 

alinha-se com a relevância do Direito ao saúde que foi outorgada na redação do 

Texto Constitucional, que o considera “Direito de todos e dever do Estado” e obri-

ga o Estado a manter o “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” (art. 196).

7. Mais especifi camente, a Constituição em seu art. 198, §§2º e 3º prescrevem essa obrigação. A recente Lei Complementar 

141/2012 regulamentou a disposição constitucional e defi niu os percentuais mínimos de investimento do orçamento público 

no setor de saúde. Antes havia mínimo fi xado apenas para os Estados, Distrito Federal e Municípios, calculados sobre o repas-

ses prescritos nos artigos 158 e 159 da Carta Magna.
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Trata-se, portanto, de um dos limites constitucionalmente autorizados ao prin-

cípio da não-afetação, restringindo a disponibilidade do Estado sobre as verbas 

públicas, obrigando-o a direcionar parcela de seus gastos para o setor da saúde.

7. Considerações Finais: da ciência à 
consciência crítica

Se a postura científi ca jurídica nos coloca diante do Direito positivo sem outra 

preocupação senão aquela de descrevê-lo, tal como ele é, as inconsistências e 

incoerências percebidas atiçam a consciência dos homens, instigando-os à toma-

da de ação. Quando assim o faz, não fala mais como cientista, mas como homem 

no mundo, empenhado não mais na descrição, mas na ação transformadora do 

fenômeno observado e vivido.

Nesse contexto, a ciência desempenha o papel de, com suas descrições, orien-

tar o homem a direcionar seus esforços para que a mudança pretendida com sua 

ação seja efetiva. Para que, em nosso caso, possa conduzir o pensamento e a to-

mada de decisões no sentido de uma tributação mais justa e de melhor distribui-

ção dos recursos públicos, prestigiando o Direito a saúde.

Esses parágrafos, que formam as conclusões deste escrito, pretendem trazer 

as noções estudadas lançando sobre elas o olhar crítico e a sugestão da ação. 

Devo anotar que as linhas seguintes não são mais o trabalho do cientista, mas de 

homem que, ante as incoerências percebidas no sistema, sugere a modifi cação 

do mundo que o rodeia. Isso para implementar os valores de uma sociedade mais 

justa e igualitária, e mais especifi camente, considerando o valor e a necessidade 

de maior efi ciência que servem de fundo à prescrição de aplicação dos recursos 

públicos juridicamente destinados ao setor da saúde.

O estudo dogmático jurídico apontou que, muito embora não seja o sujeito 

público propriamente o contribuinte de Direito do tributo devido nas operações 

em que ele adquire medicamentos, é o contribuinte de fato. Em outras e mais 

claras palavras, a lei não lhe atribui a sujeição passiva da obrigação tributária, mas 

torna possível que o montante devido a título de tributo seja indiretamente a ele 

atribuído em razão do pagamento do preço do produto. Os entes públicos, com 

suas leis, gravam as operações que eles mesmo praticam. Recolhendo tributos 

sobre o próprio investimento em saúde.

Ciência Jurídica e Consciência sobre a Tributação de Medicamentos nas Vendas ao Setor Público e a Destinação de sua Receita
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E como acontece com o montante arrecadado de todo tributo, também o 

total recolhido sobre os impostos e contribuições incidentes sobre a venda de 

medicamentos tem como destino os cofres públicos. Ali o dinheiro aparece como 

“receita pública derivada” e será mais uma vez orçado nos exercícios fi nanceiros 

seguintes, em acordo com as disposições orçamentárias e, dentre elas, as regras 

que determinam o mínimo aplicável pelos entes governamentais no setor de saú-

de.

Assim a União e os Estados, ao tributarem suas próprias operações, recebem 

de volta parcelas do investimento que eles mesmos pagaram. O mesmo, no en-

tanto, não acontece com os Municípios que ao serem onerados pelos tributos 

incidentes nessas operações, pagam tributos estaduais e federais, mas não muni-

cipais. Dessa forma, direcionam essas quantias aos cofres da União e dos Estados, 

mas não para a formação de sua própria receita pública. Em outras palavras, o 

montante pago não retorna aos cofres dos municípios para serem novamente 

orçados8.

Deve-se notar, relembrando o procedimento orçamentário que o estudo cien-

tífi co jurídico mostrou, que não será toda a receita levantada com a tributação de 

medicamentos aplicada em investimentos no setor de saúde. Isso porque, segun-

do a Constituição, a arrecadação com os impostos não pode ser destinada legal-

mente, fi cando à conveniência daqueles que elaborem a proposta orçamentária 

de cada ano separar que fração do montante arrecadado será investida em gastos 

com saúde, desde que atendido o mínimo previsto no art. 198, §2º de que já tratei.

Ainda mais razão tem o argumento a respeito das contribuições, como aque-

las realizadas ao PIS e a Cofi ns. A Constituição prescreve que, ao contrário dos 

impostos, tais tributos devem ter, necessariamente, sua receita vinculada a uma 

dada fi nalidade ou órgão público. No caso do PIS, toda receita deve ser destinada 

aos Programas de Integração Social e a Cofi ns, por sua vez, deve fi nanciar a Segu-

ridade Social. Como se vê, a receita decorrente desses tributos quando incidentes 

sobre a venda de medicamentos ao setor público não é aplicada novamente em 

gastos de saúde.

8. A bem da verdade, parte dos recursos arrecadados com os tributos federais e estaduais voltam para os Municípios sob a 

forma de repasses do Fundo de Participação dos Municípios, mas isso é quantia muito inferior ao montante globalmente 

arrecadado. Vale anotar ainda que os Estados também recebem quantia semelhante, pelo Fundo de Participação dos Estados, 

calculado sobre a arrecadação com impostos da União. Os critérios para a composição dos fundos são explicitados nos artigos 

157, 158 e 159 da Constituição.
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Não há dúvidas de que o estudo do sistema do direito positivo mostra, com 

emprego dos mecanismos de distribuição da receita dos tributos, signifi cante ví-

cio: parte do investimento público em saúde volta aos cofres públicos e assume 

outros destinos no orçamento seguinte, alguns bens diversos como gasto com 

pagamento de pessoal ou publicidade governamental.

Para corrigi-la, no entanto, é preciso que se produzam novas normas jurídicas, 

pois só elas podem modifi car a realidade jurídica, instaurando novos paradigmas 

e prescrevendo modifi cações nos institutos citados neste trabalho. Nesse sentido, 

dentre as muitas alterações possíveis, aquela que penso melhor atenderia aos ob-

jetivos da República seria a isenção de todos os tributos incidentes na operação 

de venda e compra de medicamentos pelo setor público, pois assim toda a receita 

aplicada nessa aquisição seria efetivamente investida na rubrica orçamentária de 

saúde e, não havendo arrecadação, inexistiria o problema de redistribuição do 

montante arrecadado, desviando recursos do setor da saúde.
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AS COMPLEXIDADES 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
BRASILEIRO E A 
TRIBUTAÇÃO SOBRE 
O CONSUMO DE 
MEDICAMENTOS
MA R C E LO  E R N E S TO  L I E B H A R DT 

Os preços dos medicamentos são motivo de preocupação recorrente dos siste-

mas de saúde, tanto daqueles países com sistemas de reembolso de medicamen-

tos abrangentes quanto daqueles onde o gasto recai diretamente no consumidor 

na hora da compra. Como os impostos podem constituir uma parte importante 

do preço fi nal dos medicamentos, a própria Organização Mundial da Saúde (da 

qual o Brasil é membro infl uente) preconiza a eliminação dos mesmos como for-

ma de aumentar o acesso aos medicamentos (LAING; OLCAY, 2005). Muitos países 

já implantaram essa desoneração ou possuem alíquotas bastante reduzidas. No 

caminho inverso, o Brasil, no qual 71% dos medicamentos são adquiridos direta-

mente pelos consumidores, mantém uma elevada carga tributária que difi culta o 

acesso e onera demasiadamente as populações mais carentes. Este artigo discute 

a tributação sobre o consumo de medicamentos no Brasil e as alternativas para 

sua desoneração.

MARCELO ERNESTO LIEBHARDT – Economista e engenheiro agrônomo, mestre em economia internacional, doutor em econo-

mia, diretor de assuntos econômicos da Interfarma
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A questão tributária

A questão tributária dos medicamentos no Brasil retrata a grande difi culdade que 

o país enfrenta em desenvolver políticas integradas nos três níveis, federal, esta-

dual e municipal, em função dos diversos dispositivos legais criados pela Consti-

tuição Federal de 1988 e a ulterior legislação infraconstitucional.

No caso específi co dos medicamentos, a carga tributária não combina com 

uma série de preceitos legais e intenções manifestas nas políticas públicas de saú-

de. Começando por nossa lei maior, o artigo 196 da Constituição Federal brasileira 

prevê que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante po-

líticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao seu acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promo-

ção, proteção e recuperação”.

Desde esse ponto de vista, não se concebe a proteção da saúde, e o tratamen-

to de qualquer doença, sem o uso de medicamentos. Segundo os preceitos do 

eminente jurista Júlio César Ballerini Silva (2009), que “nem se pretenda excluir 

dessa proteção o acesso da população não só ao atendimento médico e hospita-

lar, como também aos medicamentos, em face da correlação com o tema”.

O Estado brasileiro reconhece, e as estatísticas internacionais comprovam que, 

apesar dos avanços ocorridos nos últimos anos, o Brasil continua um dos dez pa-

íses mais desiguais do mundo. Tomando como medida o coefi ciente de Gini, que 

mede a desigualdade na distribuição da renda, o Brasil é o país mais desigual dos 

Brics e com o dobro da desigualdade dos países da OCDE (OECD, 2011).

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (LU, 2011) em países de 

alta renda, a maioria dos medicamentos são fi nanciados pelo erário, ou seja, por 

meio da seguridade social ou de sistemas públicos de seguro. De acordo com 

estimativas para 2006, as despesas públicas representavam 61,3% dos gastos to-

tais de medicamentos em termos per capita nesse grupo de países. No entanto, 

o inverso é verdadeiro nos países de renda média e baixa, nos quais, pelo menos 

dois terços das despesas farmacêuticas têm fi nanciamento privado. Em 2006, as 

despesas privadas com medicamentos representaram 66,5% nos países de renda 

média-baixa e 76,9% nos países de baixa renda. Isso refl ete a realidade que despe-

sas out-of-pocket (ou seja aquelas pagas do próprio bolso do consumidor) são a 

principal fonte de pagamento dos medicamentos em todos os países, exceto os 

de renda alta.
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No caso do Brasil, em 2011 as despesas com medicamentos out-of-pocket 

(mercado de varejo) representavam 71% dos gastos totais com medicamentos 

(Figura 1), apesar de todo o empenho do governo em aumentar as compras go-

vernamentais de medicamentos e a ampliação de programas como o Farmácia 

Popular. Com base nesses dados, os gastos com medicamentos pagos diretamen-

te pelos consumidores deverão continuar representando a maior parcela do con-

sumo de medicamentos no Brasil por um bom tempo.

Comparando-se as duas Pesquisas de Orçamentos Familiares - POFs realizadas 

pelo IBGE em 2003 e 2009, observa-se que, com à melhoria registrada na renda 

das famílias nesse período, houve também uma generalizada melhora na per-

cepção de qualidade de vida da população (IBGE, 2004 e 2010). Mesmo assim, os 

índices de insufi ciência de renda, insufi ciência alimentar e insatisfação alimentar 

continuam preocupantes (MAIA, 2011). O número de pessoas que declarou apre-

sentar difi culdades de renda em 2009 era de 37 milhões com muita difi culdade, 

* Vendas varejo = preço praticado, considerando o desconto médio para cada apresentação do mercado farmacêutico nacional (Pharmacy Purchase 

Price [PPP]). Vendas não-varejo = preço baseado em preços de licitações.

Fonte: IMS Health (varejo doze meses móveis Dez/11; não-varejo doze meses móveis Nov/11).

Figura 1. Vendas varejo X Vendas não-varejo (Segundo nível de preços*). Mercado farmacêutico total – 2011.

LICITAÇÕES 

R$ 0,50 (1,23%)

NÃO-VAREJO 

MENOS LICITAÇÕES

R$ 11,90 (27,73%)

VAREJO

R$ 30,40 (71,04%)

Total:

R$ 42,80

As Complexidades  do Sistema Tributário Brasileiro e a Tributação sobre o Consumo de Medicamentos
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42 milhões com difi culdade e outros 67 milhões com alguma difi culdade. De ma-

neira geral, 147 milhões de pessoas apresentavam pelo menos alguma difi culda-

de de renda em 2009. Segundo a POF 2008/2009, os gastos com saúde estão em 

4º lugar nos gastos das famílias e os medicamentos representam 48% desse total. 

Ainda, 52% dos brasileiros abandonam o tratamento por falta de dinheiro para 

adquirir os medicamentos prescritos.

Principalmente para esses consumidores com difi culdades de renda, um com-

ponente chave do preço (e consequentemente do gasto) são os impostos e taxas 

que incidem sobre os medicamentos. Além da notória complexidade do siste-

ma tributário brasileiro, também é manifesta sua regressividade. Como no Brasil 

o peso da tributação indireta é signifi cativamente maior do que o da tributação 

direta, o resultado fi nal do nosso sistema tributário é altamente regressivo, ou seja, 

incide mais fortemente sobre os mais pobres.

A desigual distribuição da renda torna a carga tributária indireta, principalmen-

te aquela sobre o consumo, o foco preferido da tributação, sob a justifi cativa de 

que a base daqueles que possuem renda e patrimônio tributável seria pequena 

demais para atender às necessidades de um gasto público em permanente e ir-

refreável expansão.

Para entender a estrutura tributária sobre o consumo no Brasil de hoje é neces-

sário retroceder aos anos sessenta. A origem do atual sistema tributário brasileiro 

remonta às reformas estruturais no domínio econômico realizadas pelo governo 

militar e destinadas a modernizar o arcabouço regulatório nos anos 60. A promul-

gação da Constituição de 1967 e a aprovação do Código Tributário Nacional em 

1966 construíram a base do novo sistema tributário.

No contexto político autoritário foi bem mais simples realizar uma profunda 

mudança no sistema tributário até então vigente, sem ter que enfrentar os con-

fl itos inerentes aos processos políticos de uma democracia federativa. Durante 

o governo militar a receita e o controle dos gastos foram centralizados e siste-

matizados. As reformas introduziram maior racionalidade na tributação e foram 

bastante progressistas quando comparadas com os sistemas tributários, inclusive 

de países em estagio mais avançado de desenvolvimento. No entanto, não era 

possível antecipar que a futura mudança de regime reacenderia o confl ito federa-

tivo entre a União e os estados.

No que diz respeito aos impostos sobre o consumo, a reforma de 1966 trouxe 

duas alterações importantes:
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— A substituição do Imposto sobre o Consumo (IC) pelo Imposto sobre Pro-

dutos Industrializados (IPI), de competência da União;

— A substituição do Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC) pelo Impos-

to sobre Circulação de Mercadorias (ICM), de competência estadual.

A criação simultânea de dois impostos incidentes sobre o consumo (valor 

agregado) em esferas diferentes (União e estados) de um mesmo sistema tributá-

rio constitui hoje um dos grandes obstáculos a uma reforma tributária que permi-

ta dar maior racionalidade ao que o tributarista Clovis Panzarini (2011) denomina 

de “manicômio tributário”.

Apesar da reforma de 1966 ter criado impostos sobre valor agregado em subs-

tituição aos antigos impostos em cascata, tornando o Brasil um dos primeiros pa-

íses do mundo a por em pratica o conceito de “valor agregado” em seu aparelho 

tributário, acabou criando dois impostos geridos por níveis distintos de compe-

tência governamental (o IPI e o ICM).

Assim, um modelo de tributação para o consumo avançado para a época 

transformou-se gradativamente em um entrave ao desenvolvimento do país, 

favorecendo a irracionalidade tributária, a falta de transparência e exacerbando 

o confl ito federativo. A possibilidade de transferir tributos via ICMS interestadual 

acabou gerando a guerra fi scal entre os estados no anseio de atrair indústrias e 

prestadores de serviços logísticos para seus territórios, o mesmo problema que já 

ocorrera com o Imposto de Vendas e Consignações de 1946.

O âmbito tributário constitui uma arena de confl ito entre as diversas esferas de 

governo e entre a sociedade e o estado, confl itos que podem ser classifi cados em 

verticais e horizontais. Os verticais ocorrem entre o governo e os contribuintes, a 

respeito do nível da carga tributária, por exemplo, e também entre os três níveis 

de governo, União, estados e municípios, pela partilha dos recursos arrecadados.

Os confl itos horizontais podem dar-se tanto dentro do governo como na es-

fera da sociedade, envolvendo principalmente grupos sociais e econômicos. O 

confl ito horizontal governamental, que nos interessa no momento, é o que opõe 

os estados da federação brasileira na disputa conhecida como “guerra fi scal”.

Face às perdas de arrecadação sofridas pela União em decorrência das mudan-

ças promovidas pela Constituição de 1988, o Governo Federal passou a majorar 

as alíquotas das contribuições sociais sobre o faturamento (antigo Finsocial e hoje 

Cofi ns e PIS/Pasep), tornando hoje a tributação do consumo uma combinação de 

impostos sobre o valor agregado e contribuições de incidência cumulativa.

As Complexidades  do Sistema Tributário Brasileiro e a Tributação sobre o Consumo de Medicamentos
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Ao todo a tributação do consumo no Brasil congrega três impostos – adminis-

trados cada um por um nível distinto de governo – o IPI, ICMS e o ISS e duas con-

tribuições sociais federais: a Cofi ns e o PIS/Pasep. Essa variedade e complexidade 

de tributos torna impossível para o consumidor saber quanto paga realmente em 

impostos nos bens e serviços que consome, ainda porque as alíquotas e bases de 

cálculo dos impostos podem variar conforme setores da economia e estados. Isso 

sem considerar o fato do ICMS ser calculado “por dentro”, isto é, incide sobre a pró-

pria base do imposto, o que mascara a alíquota verdadeira que onera o produto.

Essa metodologia é contrária à adotada na maioria dos países, nos quais o im-

posto e sua respectiva alíquota são claramente destacados na nota ou cupom 

fi scal e são transparentes para o consumidor. Nessas circunstancias, não é de es-

tranhar a resistência oposta pelas autoridades a tornar explícita a carga tributária 

embutida no consumo dos brasileiros, que continuam sem saber quanto pagam 

de imposto ao comprar um produto ou um serviço.

A disputa federativa pelos impostos que culminou na guerra fi scal entre os 

governos estaduais permitiu atrair investimentos diretos benefi ciando setores es-

pecífi cos, o que gerou inefi ciências tributárias para a federação, bem como uma 

anarquia logística. O ganho particular de alguns estados faz com que sejam con-

trários à reformulação do sistema tributário, com a criação de um único imposto 

federal ao valor agregado, partilhado com os estados, como na maioria dos países. 

Daí terem fracassado as reiteradas tentativas de reforma tributária em discussão 

no Congresso Nacional.

No caso especifi co dos medicamentos, o Governo Federal tem empenhado 

esforços em reduzir uma parcela da carga tributária, a do PIS/Pasep e da Cofi ns, 

contribuições da esfera federal. Ainda, os medicamentos possuem alíquota zero 

para o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, também um imposto federal.

As contribuições da PIS/Pasep e Cofi ns (bem como o ICMS, aplicado no Brasil 

na esfera estadual), são tributos sobre o faturamento e possuem características 

semelhantes ao imposto sobre o valor agregado IVA ou VAT.

A partir de 2000, com a promulgação da Lei nº 10.147, de 21/12/2000 e pos-

teriores alterações, criou-se uma sistemática específi ca de concessão de crédito 

presumido na contribuição do PIS/Pasep e da Cofi ns para medicamentos produzi-

dos a partir de determinadas substâncias ativas constantes de uma lista que inclui 

medicamentos sujeitos à prescrição médica, identifi cados por tarja vermelha ou 

preta e destinados à venda no mercado interno e em função da essencialidade 
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para a saúde da população, pertencentes a patologias crônicas e degenerativas 

e também aquelas que fazem parte de programas governamentais. No Decreto 

nº 6.066, de 21 de março de 2007, os medicamentos constantes do anexo foram 

classifi cados em três categorias:

— Categoria I - medicamentos monodroga identifi cados com tarja vermelha 

ou preta (1084 substâncias ativas);

— Categoria II - medicamentos em associações identifi cados com tarja verme-

lha ou preta (292 substâncias ativas);

— Categoria III - substâncias para medicamentos utilizados em nutrição pa-

renteral, hemodiálise e diálise peritoneal, substitutos do plasma e expanso-

res plasmáticos, identifi cados com tarja vermelha (96 substâncias).

Para terem direito ao crédito presumido, as empresas devem fi rmar compro-

misso de ajustamento de conduta com a União que vise assegurar o repasse aos 

preços da redução na carga tributária. De acordo com a Lei nº 10.742, de 6 de 

outubro de 2003, compete à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamen-

tos – CMED (criada pela mesma lei) “assegurar o efetivo repasse aos preços dos 

medicamentos de qualquer alteração da carga tributária” (artigo 6º, Inciso X).

Em 2010, os medicamentos contemplados com o crédito presumido farma-

cêutico (lista positiva) representavam 72% do faturamento do mercado farma-

cêutico, totalizando 23,7 bilhões de reais. Outros 8,8 bilhões de reais em vendas 

faziam parte da lista negativa, na qual o PIS e a Cofi ns são retidos na venda da in-

dústria (tributação monofásica). A lista neutra, com a tributação normal, totalizava 

apenas 57 milhões de reais em vendas (Nurem/Anvisa, 2012)1.

A entrada em vigor do regime especial de tributação do PIS/Cofi ns para medi-

camentos permitiu a redução do Preço Máximo ao Consumidor (PMC) de 10,2% e 

de 11,3% de uma extensa lista de produtos naqueles estados nos quais a alíquota 

de ICMS é de 18% e 17 %, respectivamente. Uma ressalva deve ser feita: como o 

último decreto atualizando a lista de medicamentos contemplados com a deso-

neração data de 2007, a falta de atualização está onerando o acesso aos medica-

mentos mais inovadores.

A promulgação da lei 10.742/2003 permitiu que a redução da carga tributária 

fosse transferida ao consumidor, sem a possibilidade de apropriação pela cadeia 

1. Por tratar-se de uma desoneração total na Lista Positiva, o valor da renuncia equivale ao total do imposto. Na hipótese de 

reduções menores, o aumento das vendas pode compensar total ou parcialmente o montante da renuncia.
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de comercialização. Assim, uma desoneração total ou parcial do ICMS (Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), que representa 

hoje o maior ônus tributário ao consumo de medicamentos, com alíquotas de 

12%, 17%, 18% e 19% dependendo do estado da federação considerado, repre-

sentaria um signifi cativo alívio para os milhões de consumidores cuja acanhada 

renda, minguada por pesados impostos indiretos, os impede de atender às neces-

sidades básicas de saúde da família.

Na Europa por exemplo, de 27 Estados-Membros da União Européia, 24 apli-

cam um VAT - Imposto Sobre o Valor Agregado para medicamentos abaixo da taxa 

normal (standard rate). A Suécia, o Reino Unido e Malta aplicam um VAT de 0% 

para os medicamentos de prescrição. Outros países, utilizam taxas diferenciadas, 

como por exemplo a França que taxa com 2,1 por cento os medicamentos reem-

bolsáveis e com 5,5 por cento os não reembolsáveis.

A desoneração total ou parcial do ICMS, imposto de competência estadual, 

apresenta, sem dúvida, desafi os maiores do que os apresentados pela desonera-

ção da PIS e Cofi ns, de responsabilidade da União. O ICMS, que assim como o VAT 

possui uma vocação nacional, acaba sofrendo no Brasil de vícios de origem que 

culminam nas disputas entre os estados. Os principais entraves são: a falta de uma 

sistemática adequada para a cobrança no destino, a existência de alíquotas inte-

restaduais e as mudanças de base de cálculo do imposto. A competição acirrada 

pela atração de investimentos, decorrente da ausência de uma política nacional 

de desenvolvimento regional compensatória, acabou criando um emaranhado 

de incentivos fi scais que resultaram em incongruências logísticas, o famoso “pas-

seio fi scal”.

Segundo o Convênio ICMS 133/97, o Confaz (Conselho Nacional de Política 

Fazendária, que congrega todos os secretários da fazenda das unidades federadas, 

os ministros da fazenda e do planejamento e outras autoridades federais da área 

econômica) “tem por fi nalidade promover ações necessárias à elaboração de polí-

ticas e harmonização de procedimentos e normas inerentes ao exercício da com-

petência tributária dos Estados e do Distrito Federal” (artigo 1º). Ainda, de acordo 

com o artigo 30 do referido convênio, as decisões do conselho serão tomadas “por 

unanimidade dos representantes presentes, na concessão de isenções, incentivos 

e benefícios fi scais previstos no artigo 1º da Lei Complementar nº 24, de 7 de ja-

neiro de 1975” (inciso I).
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As reduções até 12% das alíquotas do ICMS podem ser da iniciativa dos esta-

dos individualmente. Essa foi a prerrogativa adotada pelo Estado do Paraná ao re-

duzir para 12% a alíquota do ICMS incidente sobre uma série de produtos, inclusi-

ve medicamentos. Já para reduções de alíquotas abaixo dos 12% se faz necessária 

uma decisão unânime do Confaz.

Uma iniciativa de redução parcial poderia ser iniciada por um estado impor-

tante da federação, como o Estado de São Paulo, que congrega quase 80% da 

indústria de medicamentos do país. A exemplo do Estado do Paraná, que fez uma 

redução unilateral para 12% da alíquota incidente sobre um conjunto signifi cativo 

de produtos, inclusive medicamentos, o Estado de São Paulo poderia adotar uma 

decisão semelhante, o que também ajudaria no combate à guerra fi scal, cujo prin-

cipal alvo é o próprio estado. Essa redução seria, muito provavelmente, de baixo 

impacto para o Estado de São Paulo, visto que, com a melhoria na arrecadação 

derivada da nova sistemática de aplicação da substituição tributária baseada no 

Preço Máximo ao Consumidor - PMC, menos um redutor por tipo de medicamen-

to e a diminuição da margem de imposto disponível para os incentivos fi scais, o 

resultado da arrecadação para o estado seria bastante próxima da arrecadação 

potencial para esse nível de alíquota.

Se houvesse uma perda de arrecadação, ela ocorreria por conta da redução 

do imposto na operação interna, cujo benefi ciário seria o próprio consumidor 

paulista. Todavia, uma perda de arrecadação não necessariamente será o resulta-

do de uma redução de alíquotas, ao contrário. Um estudo recente realizado pelo 

IBPT (2012) revela que, com a redução de 12% ocorrida no Estado do Paraná, não 

houve perda e sim ganho de arrecadação com o aumento das vendas. Ainda, a re-

dução efetiva dos preços ao consumidor dos medicamentos sujeitos ao controle 

da CMED - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos permitiu nesse 

estado a redução do dispêndio das famílias com medicamentos em 20%.

Apesar do apelo popular e da justiça da causa, devemos considerar a difi cul-

dade existente na obtenção de unanimidade no Confaz para a isenção ou sig-

nifi cativa redução do ICMS para todos os medicamentos na compra direta pelo 

consumidor no balcão das farmácias e drogarias2. Precisamente o setor de medi-

2. Ainda que já existam convênios que concedem isenção do ICMS nas operações com determinados fármacos e medicamen-

tos destinados a órgãos da administração pública direta federal, estadual e municipal.
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camentos é um dos segmentos no qual mais se manifesta a outorga de incentivos 

que caracterizam a guerra fi scal entre os estados.

A iminência da edição, neste ano, de uma súmula vinculante do Supremo Tri-

bunal Federal - STF capaz de derrubar todos os incentivos fi scais concedidos sem 

prévia aprovação do Confaz, poderia trazer mudanças signifi cativas na sistemática 

do ICMS, aproximando a mesma da proposta de reforma tributária de 1995. Já se 

estuda uma signifi cativa redução das alíquotas interestaduais, uma gradual tran-

sição do ICMS do regime de origem para destino e a criação de dois fundos: um 

para repor as perdas dos estados prejudicados pela mudança de regime e outro 

fundo para a aplicação de recursos numa política de desenvolvimento regional. 

Algumas questões espinhosas ainda permanecem em aberto: a remissão total ou 

parcial das dívidas tributárias relativas aos incentivos ilegais, o nível e a transição 

das alíquotas interestaduais e o comprometimento do Governo Federal com uma 

política efetiva de desenvolvimento regional. As alterações apontadas, caso ocor-

ram, provocariam um compasso de espera em eventuais desonerações até que os 

refl exos das mudanças pudessem ser devidamente quantifi cados.

Já em outra seara, a do legislativo, há a previsão constitucional de que o Se-

nado Federal, de acordo com a essencialidade da mercadoria, pode alterar as alí-

quotas do ICMS. O Artigo 155, § 2º determina que “o imposto previsto no inciso II 

atenderá ao seguinte: (...)

III – poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos ser-

viços;

IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou 

de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta dos seus membros, 

estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais e de exportação;

V – é facultado ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução 

de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

Considerações fi nais

Cabe destacar a recente intervenção do Senado ao aprovar, após acalorados de-

bates, a proposta de resolução 72/11, unifi cando em 4% a alíquota do ICMS co-

brada sobre produtos importados em operações interestaduais. A nova regra, que 
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passa a vigorar a partir de janeiro de 2013, objetivou por fi m à chamada "guerra 

dos portos", defl agrada por alguns governos estaduais que ofereceram incentivos 

fi scais, por meio da redução da alíquota, para atrair mercadorias importadas para 

os seus portos. Nesses estados, pelos quais diversos produtos são importados sem 

ICMS, a alíquota cobrada na operação interestadual subsequente é devolvida ao 

importador na forma de crédito simbólico de 75% do valor do ICMS pago. Com 

essa sistemática, perde receita o estado consumidor do produto e cai a competiti-

vidade do produto nacional frente ao importado. Esse constitui mais um exemplo 

do papel fi nanciador da guerra fi scal representado pela sistemática e pelos níveis 

de alíquotas interestaduais hoje existentes.

Uma iniciativa do Senado, amparada pelo principio da seletividade em fun-

ção da essencialidade da mercadoria, poderia benefi ciar o consumidor com a de-

soneração total do ICMS sobre os medicamentos. O principio da essencialidade 

justifi ca a imposição de alíquotas diferentes para diversos tipos de produtos, com 

alíquotas menores para os mais necessários. Não é admissível que seja desconsi-

derada a essencialidade dos medicamentos quando os preceitos do próprio or-

denamento constitucional colocam o direito à saúde à frente de qualquer outro 

interesse arrecadatório do governo. A lei 10.742/2003 aí está para garantir que a 

desoneração seja transferida aos preços dos medicamentos.
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ANÁLISE COMPARATIVA 
DOS TRIBUTOS 
INCIDENTES SOBRE 
MEDICAMENTOS E 
OUTROS BENS 
SELECIONADOS
C E L I N A  MA R T I N S  R A MA L H O 

O estudo tem por referência conceitos econômicos de elasticidade e essencialida-

de dos bens e suas respectivas aplicações no setor de medicamentos. Esses dados 

comprovam a relevância do item saúde na cesta de consumo das famílias brasi-

leiras. A pesquisa apresenta a comparação da incidência dos impostos sobre bens 

essenciais e supérfl uos e sobre os medicamentos, destacando as contradições do 

sistema tributário brasileiro em tributar mais pesadamente bens essenciais do que 

muitos supérfl uos e, de um lado, investir na ampliação do acesso da população 

aos medicamentos e de outro, o empenho em aumentar a arrecadação tributária.

Introdução

De acordo com a teoria econômica, os medicamentos podem ser classifi cados 

como bens essenciais. Pela sua relevância na cesta de consumo das famílias, 

CELINA MARTINS RAMALHO – Doutora em Economia pela FGV-SP. Diretora da Semear Consultoria e Treinamento.
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também classifi cam-se como bens públicos quanto à análise da disponibilidade 

e distribuição. Por sua vez, a arrecadação tributária brasileira caracteriza-se por 

incidir mais pesadamente nos bens essenciais do que sobre muitos produtos su-

pérfl uos. Considerada a cesta de consumo das famílias, a carga tributária sobre os 

medicamentos e a precifi cação decorrente contribui para torná-los inacessíveis. 

No âmbito da produção, os impostos prejudicam os investimentos na indústria 

farmacêutica.

O conceito de essencialidade dos bens de consumo e a sua aplicação aos pro-

dutos farmacêuticos é tratado no primeiro item deste trabalho. O conceito de 

essencialidade remete à teoria da elasticidade e também à relevância do papel 

do Estado no setor de medicamentos e suas funções, quais sejam, a alocativa, a 

distributiva e a estabilizadora. São várias as consequências da incidência tributária 

no setor farmacêutico, o que prevê a análise de como o Estado deveria intervir 

favoravelmente para o melhor funcionamento do mercado quanto à produção, 

concorrência e consumo visando os resultados dos investimentos, bem como 

melhor distribuição dos medicamentos à população.

O segundo item trata da estrutura tributária sobre os medicamentos e da 

comparação da incidência tributária sobre os medicamentos e outros produtos 

com diversos graus de essencialidade ao consumidor. Analisa-se a incidência dos 

impostos totais sobre medicamentos comparando-se os impostos sobre outros 

bens de consumo essenciais, como os da cesta básica.

Por fi m, as conclusões mostram as contradições do sistema tributário brasilei-

ro quanto à tributação superior de bens essenciais quando comparados com os 

supérfl uos: de um lado, investir na ampliação do acesso da população aos medi-

camentos e, de outro, o empenho em aumentar a arrecadação tributária.

1. Medicamentos: bens essenciais, 
públicos e implicações econômicas

Este item trata da defi nição de medicamentos e o seu conceito econômico. Con-

sidera também o peso do gasto em medicamentos no orçamento das famílias 

brasileiras após o período de estabilização da infl ação, ocorrido no fi nal da década 

de 90.
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1.1 – Medicamentos: classifi cação 
e distribuição pelo Estado

Como primeira abordagem do termo “medicamentos” no artigo 200 da Constitui-

ção Federal temos que:

“ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da 

lei: I - controlar e fi scalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 

a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobioló-

gicos, hemoderivados e outros insumos.”

A defi nição de medicamento é dada pela Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 

1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamen-

tos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e que o considera como “produto farma-

cêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com fi nalidade profi lática, curativa, 

paliativa ou para fi ns de diagnóstico”.

Sob o conceito econômico, bens essenciais (ou bens necessários) apresentam 

baixa variação da demanda relativamente ao preço, ou seja, possuem demanda 

inelástica, (ao contrário dos bens de luxo ou supérfl uos). Nessa conceituação en-

quadram-se as preferências de consumo pelos recursos de saúde, principalmente 

os medicamentos.

A conceituação de bens essenciais no âmbito jurídico é embasada no Artigo 6º 

da Constituição Federal (1988) que ampara os direitos sociais. São eles a educação, 

a saúde a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

Essa convenção estabelece os princípios da disponibilização do atendimento à 

saúde, incluindo-se a tratativa específi ca dos medicamentos por meio das políti-

cas de distribuição à população brasileira.

O conceito econômico de elasticidade aplicado aos medicamentos reitera a 

condição de essencialidade do bem. A elasticidade mede a sensibilidade da va-

riação da demanda em função da variação do preço de um bem ou da renda 

do consumidor. A referência de variação de preço ou da renda das famílias é da 

variação menos que proporcional da quantidade demandada dos medicamentos, 

signifi cando que, pela racionalidade dos consumidores, a variação do preço dos 

medicamentos não é fator determinante do consumo, considerando-se que o 

indivíduo tenha acesso irrestrito aos medicamentos.

Análise Comparativa  dos Tributos  Incidentes sobre Medicamentos e Outros Bens Selecionados
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Tendo por base a teoria econômica, é possível classifi car os medicamentos, 

assim como a atenção à saúde em geral, como bens públicos. Tal conceito é apli-

cado aos bens cujo benefício do consumo é indivisível ou “não-rival” (GIAMBIAGI; 

ALÉM, 2011), isto é, seu consumo não impede o consumo por outra pessoa e cau-

sam externalidades, que são efeitos externos em outros indivíduos (positivos ou 

negativos). O benefício do uso de medicamentos preventivos, por exemplo, não 

se restringe ao consumidor individual, pois gera uma externalidade positiva, en-

quanto o seu não-uso e a existência de doença, gera, além da piora da condição 

do paciente, externalidades negativas como absenteísmo ao trabalho e gastos 

com tratamento.

Para complementar a defi nição dos medicamentos como bens públicos, o 

mercado é incompleto, isto é, há medicamentos que não são ofertados, mesmo 

que o custo de produção esteja abaixo do preço que os consumidores estariam 

dispostos a pagar. Essa falha pode ocorrer porque em determinadas situações, o 

setor privado não está disposto a assumir riscos.

Diante da relevância do uso dos medicamentos e sua classifi cação como bens 

públicos, cabe ao Estado assumir suas funções “clássicas”: alocativa, distributiva e 

estabilizadora (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). Tais funções devem ser consideradas com 

destaque na economia brasileira, uma vez que, em 2010, 8,5% da população ainda 

se encontrava abaixo da linha da miséria, porcentagem equivalente a 16,257 mi-

lhões de brasileiros que recebem até R$ 70,00 por mês (IBGE, 2011a).

A função alocativa é aquela com a qual o governo dirige a utilização dos recur-

sos totais da economia, incluindo a oferta de bens públicos. Ao exercer essa fun-

ção, o governo pode criar incentivos para promover maior desenvolvimento de 

certos setores econômicos em relação a outros, por grau de relevância das ações.

A função distributiva respeita ao ajuste da distribuição da renda das pessoas e 

empresas, para assegurar uma situação considerada socialmente justa. Essa fun-

ção tem importância fundamental para o crescimento equilibrado do país. Por 

seu intermédio o governo deve combater os desequilíbrios regionais e sociais, 

promovendo o desenvolvimento das regiões e classes menos favorecidas.

É a função estabilizadora que prevê a interferência do Estado visando amenizar 

efeitos perversos de situações que prejudiquem a sociedade. Ela está relacionada 

às escolhas orçamentárias na busca do pleno emprego dos recursos econômicos, 

da estabilidade de preços, do equilíbrio da balança de pagamentos e das taxas 

de câmbio e da estabilidade do crescimento econômico, com vistas ao desen-
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volvimento sustentável do país, com redução da exclusão social e com o pleno 

emprego dos recursos humanos.

1.2 - A política federal de 
assistência farmacêutica no Brasil

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei 8.080 de 1990, o go-

verno federal vem estruturando os programas de acesso aos serviços de saúde de 

forma universalizante. Os medicamentos passaram a ter a política federal de assis-

tência farmacêutica a partir da Política Nacional de Medicamentos (PNM), criada 

pela Portaria GM/MS no 3.916 de 1998. A PNM torna claro o caráter sistêmico da 

Assistência Farmacêutica e a defi ne como:

Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as 

ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de 

medicamentos em todas e em cada uma das etapas constitutivas, a conservação e 

o controle de qualidade, a segurança e a efi cácia terapêutica dos medicamentos, o 

acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informa-

ção sobre medicamentos e a educação permanente dos profi ssionais de saúde, do 

paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos (BRA-

SIL, 1998).

O fi nanciamento da assistência farmacêutica divide-se em três componentes, 

básico, estratégico e especializado. Por sua vez, cada componente compreende 

programas distintos, os quais, com as respectivas responsabilidades de fi nancia-

mento, estão discriminados na fi gura a seguir.

Em janeiro de 2012, foram publicadas no Diário Ofi cial da União duas reso-

luções da Comissão Intergestores Tripartite estabelecendo as diretrizes da Rela-

ção Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e da Relação Nacional de 

Ações e Serviços de Saúde (Renases). Ambos os instrumentos integram o Decreto 

7508/11, que regulamenta a Lei 8080/90.

A Rename objetiva à triagem e padronização dos medicamentos selecionados 

para tratamento de doenças ou de agravantes no SUS, e contém a Resolução nº 

1, instituída, entre outras, para apresentar de forma clara e ampla divulgação à 

população, os medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde. Integra o 

texto o uso racional de remédios segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Tera-
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pêuticas (PCDT). A Resolução nº 2 dispõe sobre os procedimentos nacionais para 

a preparação da Renases a ser aplicada pelo SUS e compila as ações e serviços 

de promoção, amparo e recuperação da saúde oferecidos pelo Sistema Único de 

Saúde para atender a população em suas necessidades.

Também integram a Rename todos os medicamentos da Tabela de Procedi-

mentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS, tais como os utili-

zados em hospitais e insumos farmacêuticos. Municípios que, por decorrência de 

epidemias desejarem adicionar um medicamento à tabela, terão o pedido anali-

sado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

A Renases tem como foco ações e serviços da atenção primária, psicossocial, 

ambulatorial especializada e hospitalar, vigilância em saúde e urgência e emer-

gência; tal como na Rename, na Renases também poderá haver alterações de 

inclusão ou exclusão, de acordo com regulamento específi co e conduzidas pelo 

Ministério da Saúde (PROGRAMA PROFICIÊNCIA, 2012).

Fonte: Aurea et. al. IPEA, 2011.

Componentes do bloco 
de fi nanciamento de 
assistência farmacêutica

Programas de assistência 
farmacêutica

Esferas responsáveis pelo 
fi nanciamento

Componente básico Atenção básica – elenco de referência União, estados e municípios

Hipertensão e diabetes União, estados e municípios

Insulina humana União, estados e municípios

Insumos para insulinodependentes

Asma e rinite União, estados e municípios

Saúde mental União, estados e municípios

Saúde da mulher

Contraceptivos e correlatos União

Alimentação e nutrição União, estados e municípios

Combate ao tabagismo União, estados e municípios

Componente estratégico Controle das endemias União

DST/AIDS – antirretrovirais União

Sangue e hemoderivados União

Imunobiológicos União

Componente especializado Componente especializado União e estados

Figura 1. Componentes do bloco de fi nanciamento da assistência farmacêutica, programas de assistência 
farmacêutica e esferas responsáveis pelo fi nanciamento
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A aplicação da portaria e das resoluções para a Rename e Renases se faz evi-

dente pelos implantação dos programas federais Farmácia Popular e Saúde Não 

Tem Preço. Na esfera estadual há diversos exemplos de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos. O governo de São Paulo tem iniciativa dessa natureza 

por meio do Programa Dose Certa; o Espírito Santo tem o projeto Farmácia Cida-

dã, assim como Minas Gerais e Pernambuco possuem os programas Rede Farmá-

cia de Minas e Farmácia de Pernambuco, respectivamente.

Farmácia Popular no Brasil: remédio gratuito

O Ministério da Saúde aponta que, a partir de fevereiro de 2011, o programa Saúde 

Não Tem Preço, do governo federal, oferece acesso gratuito a medicamentos para 

hipertensão e diabetes a todos os cidadãos brasileiros. Por meio do programa, 

aproximadamente 33 milhões de brasileiros hipertensos e 7,5 milhões de diabé-

ticos podem se benefi ciar. O número de atendimentos mais que triplicou depois 

que a oferta desses medicamentos, na rede Aqui tem Farmácia Popular, passou 

a ser gratuita. Segundo dados do Ministério da Saúde, em janeiro de 2012 foram 

atendidas 3,2 milhões de pessoas nas empresas credenciadas à rede; no mesmo 

mês do ano anterior foram 853 mil. Se forem considerados também os atendi-

mentos realizados em unidades da rede própria de farmácias do governo, 3,6 mi-

lhões de pessoas foram benefi ciadas no primeiro mês de 2012 (BRASIL, 2012a; b).

Quanto ao número de estabelecimentos, tem-se a evolução do número de 

farmácias para a população:

Fonte: Ministério da Saúde, 2012. *janeiro

Fonte: Ministério da Saúde, 2012. *janeiro

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Número de empresas credenciadas 2.955 5.052 6.459 10.790 13.378 14.574

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Número de 
unidades próprias

27 75 259 407 504 530 547 550

Figura 3. Evolução do Programa Farmácia Popular do Brasil - sistema de copagamento.

Figura 2. Evolução do Programa Farmácia Popular do Brasil - rede própria.
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A rede Aqui Tem Farmácia Popular é formada por farmácias e drogarias priva-

das que aderiram, a partir de 2006, ao Programa Farmácia Popular do Brasil, criado 

para levar remédios essenciais a preços até 90% mais baixos à população.

Os dados de melhoria das condições gerais das famílias pela distribuição públi-

ca de medicamentos podem ser observados por várias consequências positivas. 

Segundo o IBGE (2011), nas condições das famílias de baixa renda, a gratuidade 

da medicação representa uma economia equivalente a até 12% da renda mensal.

O Ministério da Saúde (2012c) aponta que a quantidade de pessoas atendi-

das que sofrem de hipertensão aumentou 318%, passando, nas empresas cre-

denciadas ao Aqui Tem Farmácia Popular, de 658 mil em janeiro de 2011, para 2,7 

milhões em janeiro de 2012. O número de pessoas com diabetes benefi ciados 

aumentou 230%, passando de 306 mil para pouco mais de um milhão no mesmo 

período. O programa estende-se a aproximadamente 2,5 mil cidades brasileiras 

e a 1,3 milhão de brasileiros que são atendidos mensalmente pela rede. Além 

do diabetes e da hipertensão, a rede vende a preços baixos medicamentos para 

doenças como asma, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de 

fraldas geriátricas.

A distribuição gratuita é fruto de um acordo do Ministério da Saúde com sete 

entidades da indústria e do comércio do setor farmacêutico. Para receber os re-

médios, os cidadãos precisam apresentar o CPF, um documento com foto e a re-

ceita médica — desde que emitida há até 120 dias — em qualquer um dos 15 mil 

estabelecimentos conveniados à rede Aqui Tem Farmácia Popular.

No Estado de São Paulo, a partir de 1995, a população tem acesso ao Programa 

Dose Certa que distribui gratuitamente diversos tipos de medicamentos básicos. 

Parte desses medicamentos é produzida pela Fundação para o Remédio Popu-

lar (FURP), laboratório público do Governo do Estado, e cobre a necessidade de 

medicamentos da maioria das doenças mais comuns e de seus sintomas, como 

verminoses, febre, dor, infecções, infl amações, pressão alta, diabetes e doenças 

do coração, contraceptivos e medicamentos para a saúde mental, dentre outras.

O enfrentamento do problema do vírus HIV ilustra o exercício das funções do 

Estado no tratamento da moléstia e sua prevenção. Os resultados mais recentes do 

programa brasileiro foram apresentados em relatório da UnAids (Programa Con-

junto das Nações Unidas para o HIV/Aids) em novembro de 2011. O SUS oferece 

tratamento antirretroviral a 97% dos brasileiros diagnosticados com Aids, aponta 

o relatório. No estudo, a UnAids apontou que o modelo brasileiro de prevenção 
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do HIV e assistência é um dos melhores do mundo, sobretudo no tratamento de 

populações mais vulneráveis. O documento analisa dados sobre mortalidade e 

aporte de recursos para conter o avanço da Aids no mundo e aponta que o Brasil 

tem investido de forma adequada nos mecanismos de prevenção e tratamento 

do HIV/Aids. Ainda, no caso brasileiro, o diagnóstico precoce por meio da estra-

tégia Fique Sabendo, do Ministério da Saúde, foi destacado como ferramenta im-

portante para, a partir da descoberta da doença, iniciar o tratamento adequado 

imediatamente (Brasil, 2012d).

Outra ação de acesso aos medicamentos é a Política de Assistência Farmacêu-

tica Brasileira que instituiu a gratuidade na cobertura de medicamentos — um 

dos atributos de cidadania conferido aos brasileiros por meio do SUS. Segundo a 

estrutura apresentada por Médici (2010), essa política contempla a Farmácia Bá-

sica, os Medicamentos Estratégicos e, os Medicamentos Excepcionais (a partir de 

março de 2010 foram denominados Medicamentos Especializados, pelo Ministé-

rio da Saúde).

De acordo com o Ministério da Saúde, os medicamentos que integram a Far-

mácia Básica destinam-se ao tratamento e recuperação das doenças que com-

põem o elenco da Atenção Básica de Saúde. Esses medicamentos são defi nidos 

e alocados por meio de coordenação entre o Ministério da Saúde, o Conselho 

Nacional das Secretarias de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional das Secreta-

rias Municipais de Saúde (Conasems), com base na Relação Nacional de Medica-

mentos Essenciais (Rename) vigente. Para a seleção desses medicamentos são 

considerados o perfi l epidemiológico das regiões do Brasil, tendo em vista o tra-

tamento das doenças mais prevalentes como diabetes, hipertensão arterial, asma, 

rinite, verminoses, além de medicamentos contraceptivos e insumos para o pla-

nejamento familiar, entre outros. Alguns desses medicamentos são comprados 

pelo Ministério da Saúde e entregues aos governos estaduais para sua distribui-

ção gratuita aos municípios.

Os medicamentos classifi cados como estratégicos são aqueles que garantem 

aos usuários do SUS o acesso ao tratamento de doenças que confi guram proble-

mas de saúde pública, cujo controle e tratamento tenham protocolo e normas 

estabelecidas e que garantam externalidades positivas como evitar epidemias. Es-

ses medicamentos atendem aos Programas Nacionais de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST - patologias antigamente conhecidas como doenças venére-

as, as quais são doenças infecciosas que se transmitem essencialmente — porém 

Análise Comparativa  dos Tributos  Incidentes sobre Medicamentos e Outros Bens Selecionados
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não de forma exclusiva — pelo contato sexual) e Aids, tuberculose, hanseníase, 

lúpus, tabagismo, endemias focais (malária, leishmaniose, esquistossomose, me-

ningite, doença de Chagas, peste, tracoma, fi lariose, cólera e micoses sistêmicas), 

sangue e hemoderivados e os imunobiológicos. O fi nanciamento e provisão des-

ses medicamentos, diferentemente dos que integram a Farmácia Básica, é de res-

ponsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde.

Por fi m, são considerados medicamentos excepcionais, dispensados para toda 

a população atendida pelo SUS, aqueles necessários ao tratamento de doenças 

raras ou de baixa prevalência com necessidade de tratamento com medicamen-

tos de elevado custo fi nanceiro, ou doenças prevalentes com necessidade de tra-

tamento com medicamentos de alto valor unitário, para aquelas doenças em que 

há tratamento no nível da atenção básica, mas o indivíduo apresentou refratarie-

dade ou evoluiu para quadro clínico mais grave.

Segundo divulgação do Ministério da Saúde em 29 de março de 2012, uma 

nova Relação Nacional de Medicamentos (Rename) foi publicada no Diário Ofi cial 

da União. Por meio da Portaria 533, o Ministério da Saúde amplia a Rename, a lista 

ofi cial de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), que passa a contar 

com 810 itens. Cinco novos medicamentos foram incluídos e fornecidos gratui-

tamente nas unidades básicas de saúde. Entre eles, os medicamentos alopáticos 

Finasterida e a Doxasozina, indicados para o tratamento da hiperplasia prostáti-

ca benigna (crescimento anormal da próstata), e mais três fi toterápicos: hortelã 

(Mentha piperita - tratamento da síndrome do cólon irritado), babosa (Aloe vera 

- queimaduras e psoríase) e salgueiro (Salix alba - dor lombar).

A Relação Nacional de Medicamentos é atualizada a cada dois anos — a últi-

ma relação atualizada fora publicada em 2010. Outra novidade é que a Rename 

2012 ganha outro escopo: até 2011, constavam da relação apenas medicamen-

tos da atenção básica, considerados itens "essenciais" para a população brasileira 

e voltados para os agravos mais recorrentes. A Rename 2010 limitava-se a 550 

itens, pois até então não estavam incluídos os medicamentos para doenças raras 

e complexas, e vacinas ou insumos. A Rename foi reelaborada a partir de visão 

mais ampla do que é essencial para a população. Todos os medicamentos de uso 

ambulatorial foram incluídos, entre eles insumos e vacinas, ampliando a lista em 

260 novos itens.

Ainda que essa nova condição vincule o acesso e a incorporação racional de 

novos medicamentos para os cidadãos e a sinalização para o aumento da produ-
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ção nacional, ainda não constam da Rename 2012 os medicamentos oncológicos, 

oftalmológicos e aqueles usados em urgências e emergências. Esses produtos es-

tão contemplados na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases).

A incorporação, exclusão e alteração de medicamentos e insumos na Rename 

são realizadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(Conitec), coordenada pelo Ministério da Saúde e com a participação de repre-

sentantes da Anvisa e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além 

de especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de entidades e associações 

médicas, comunidades científi cas e hospitais de excelência.

A incorporação é feita a partir da análise da efi cácia e custo-benefício dos me-

dicamentos e deve ser acompanhada de regras precisas quanto à indicação e 

forma de uso. Isso permite orientar adequadamente a conduta dos profi ssionais 

de saúde, além de garantir a segurança dos pacientes. A Conitec tem um prazo de 

180 dias, prorrogáveis por mais 90, para a conclusão dos processos de avaliação 

de novas tecnologias.

Fonte: Subsecretaria de Orçamento e Gestão - MS - Obs.: considera-se despesa no estágio de empenho *LOA - Lei Orçamentária Anual - 2010 -INICIAL.

Ano
Farmácia básica 

(PAB)
Farmácias 
populares

Medicamentos 
excepcionais

Aquisição e 
distrib. de 

medicamentos

Aquis. e distrib.
medicamentos/

DST/Aids

1995 0 74.174.464 452.529.754 1.380.275

1996 0 69.803.371 217.119.716 13.638.766

1997 0 170.651.650 420.012.224 149.660.099

1998 45.000.000 164.802.444 305.765.514 218.946.594

1999 124.209.742 189.478.496 349.211.130 486.881.283

2000 164.199.990 358.591.826 270.885.261 556.404.996

2001 168.289.944 449.536.433 342.785.679 515.500.000

2002 165.588.691 458.282.545 535.333.265 611.869.976

2003 176.643.969 516.000.000 633.974.908 550.999.998

2004 185.955.534 12.856.381 825.630.367 853.669.564 563.950.492

2005 226.924.344 20.397.330 1.147.421.170 868.708.882 549.750.540

2006 296.450.000 76.183.112 1.387.299.994 841.355.531 959.915.531

2007 316.910.000 181.179.621 1.956.332.706 677.980.678 708.178.407

2008 861.797.623 359.793.194 2.298.944.351 121.116.360 604.892.620

2009 859.248.473 437.784.576 2.645.173.189 129.317.467 739.085.905

2010* 955.000.000 476.729.200 2.430.000.000 150.000.000 784.000.000

Figura 4. Gastos do Ministério da Saúde com medicamentos. Orçamento - Execução - 1995-2009 e LOA* 2010
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A fi gura 3 apresenta a evolução dos gastos governamentais com a política de 

acesso ao medicamento. 

1.2 - Elasticidade no consumo dos medicamentos

Visando analisar a incidência de impostos sobre os medicamentos como compo-

nente da formação de seus preços, tendo em vista serem bens de consumo es-

senciais, utiliza-se o conceito de elasticidade. O coefi ciente de elasticidade avalia 

a proporção entre a variação do preço e a variação da quantidade demandada de 

um produto pertencente a uma cesta de bens. Essa análise aplica-se aos medica-

mentos apresentando o impacto da variação do preço sobre o comportamento 

dos produtores e dos consumidores no mercado brasileiro. Porém, há controle de 

preços e os problemas com o preço máximo ao consumidor, o PMC. De fato, não 

se conhece o preço real dos medicamentos ao consumidor. Assim, o cálculo de 

elasticidade, representado pela fórmula a seguir, é uma aproximação.

ε  =
 ΔQ d

 Δ P

Uma característica distintiva do mercado de medicamentos é a baixa elasti-

cidade da demanda, em razão da essencialidade do produto; entretanto, ela é 

diferenciada para os segmentos de renda e de produto. A demanda tende a ser 

inelástica aos preços, pois são importantes para o restabelecimento da saúde do 

paciente (consumidor). Em princípio, quando se tem o aumento de preço de um 

medicamento, desde que tenha a disponibilidade de acesso e renda, o pacien-

te não deixa de comprá-lo e não reduz sua demanda proporcionalmente. Além 

disso, a demanda é elástica à renda, o que signifi ca que ao variar positivamente a 

renda, as famílias aumentam os gastos em saúde proporcionalmente.

Peso dos gastos em medicamentos no 
orçamento das famílias brasileiras

A POF/IBGE (Pesquisa de Orçamentos Familiares) de 2002-2003 apresentou os se-

guintes resultados relativamente aos gastos das famílias com medicamentos:

Os dados da tabela revelam a diferença substancial de acesso aos recursos 

de saúde, a partir dos itens de despesa familiar com assistência à saúde, dos 40% 
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Fonte: IBGE (2008), Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, Sistema de Contas Nacionais 2002-2003.

Tipo de 
despesa

Despesa monetária média mensal familiar com assistência à saúde (R$ de 01/2003)

Total 40% mais pobres 10% mais ricos

Total 95,14 28,02 376,00

Remédios 38,60 19,19 97,78

Planos de 
saúde

26,84 2,08 144,41

Consulta e 
tratamento 
dentário

9,59 1,43 43,98

Consulta 
médica

5,10 1,65 16,16

Tratamento 
ambulatorial

1,05 0,15 5,85

Serviços de 
cirurgia

4,22 0,25 32,80

Hospitalização 1,05 0,26 4,55

Exames 
diversos

2,88 1,21 7,73

Material de 
tratamento

4,94 1,40 20,48

Outras 0,86 0,42 2,50

Figura 5. Despesa monetária média mensal familiar com assistência à saúde, total, dos pobres e dos 10% mais 
ricos, segundo o tipo de despesa - Brasil 2002-2003.

mais pobres e dos 10% mais ricos. Observa-se que os mais pobres usam substan-

cialmente os remédios como maior item de consumo de saúde, enquanto que os 

10% mais ricos têm o maior peso em planos de saúde.

Por essa análise observa-se que gastos com saúde continuam sendo um item 

pesado do orçamento familiar; essa situação também é apontada na Pesquisa so-

bre Conta Satélite de Saúde no Brasil 2005-2007, divulgada pelo IBGE (2009), reve-

lando que o gasto médio das famílias brasileiras com saúde corresponde a 8,2% 

de tudo o que elas consumiram em 2005. Essas despesas foram principalmente 

com remédios — 35% do total dos gastos — e outros serviços, como consultas e 

exames feitos fora do ambiente hospitalar, representando 34% do total.

Em sentido macroeconômico, segundo a pesquisa do IBGE, os gastos das fa-

mílias com saúde no Brasil responderam por 4,8% do Produto Interno Bruto em 

2007, enquanto os da administração pública fi caram 3,5% do PIB. Pesquisadores 

da Escola Nacional de Saúde Pública afi rmam que, na comparação dos BRICs, o 
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Brasil é o país no qual os gastos com saúde são os mais elevados proporcional-

mente ao PIB. Em países desenvolvidos, famílias gastam bem menos com saú-

de, pois sua política de saúde prevê maior disponibilidade de recursos por meio 

dos seus governos, exceção feita aos EUA, cujos dados devem ser vistos em outra 

perspectiva. Ainda no Brasil, o IBGE divulgou que o PIB da saúde foi de R$ 224,5 

bilhões em 2007; só as famílias gastaram R$ 128,8 bilhões, enquanto as despesas 

da administração pública chegaram a R$ 93,3 bilhões (IBGE, 2009).

A POF 2008-2009 do IBGE não revela os gastos em saúde da forma detalhada 

em itens de consumo como foram apresentados na POF 2002-2003. Dados próxi-

mos aos da pesquisa anterior apontam a soma geral, ou o valor agregado do peso 

dos gastos em saúde no orçamento das famílias entre os anos de 2000 a 2006.

A partir dessa publicação de dados mais recente, aplicando-se o método eco-

nométrico de regressão entre as variáveis 'renda das famílias brasileiras' e 'despesa 

com bens e serviços de saúde' dessas famílias, tem-se o resultado de R2 de 0,98, 

revelando forte correlação entre as variáveis. Esse método estatístico é aplicado 

considerando-se a variação da renda disponível das famílias e a proporção dos 

gastos dessa renda em saúde. O resultado de R2 varia entre 0 e 1, e quanto mais 

Fonte: Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de contas nacionais, Sistema de Contas Nacionais 2000-20071.

Notas: 

1. Valores de despesa de consumo fi nal e de renda disponível bruta das famílias em Reais correntes do ano.

2. Por falta de dados do Imposto de Renda Pessoa Jurídica para 2007, a renda disponível bruta das famílias desse ano não foi calculada. 

Item 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Despesa de 
consumo fi nal 
das famílias 
com bens e 
serviços de 
saúde

58.011 66.671 74.250 82.065 92.541 103.223 115.064 128.865

Renda 
disponível bruta 
das famílias

792.116 863.076 955.618 1.096.537 1.205.344 1.327.561 1.467.153 —

Parte da renda 
disponível bruta 
das famílias 
gasta com bens 
e serviços de 
saúde

7,3% 7,7% 7,7% 7,4% 7,6% 7,7% 7,8% —

Figura 6. Despesa familiar com saúde como proporção da renda familiar (R$ milhões)

1. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2009/e0902.htm>.
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próximo de 1, mais correlacionadas estão as variáveis. R2 igual a 0,98 signifi ca que 

aumentos na renda disponível, aumentam proporcionalmente mais os recursos 

gastos com saúde, indicando que grande parte da população tem demanda re-

primida por saúde.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) contém a evolução do peso 

dos gastos em saúde na cesta de consumo da população brasileira. O gráfi co abai-

xo apresenta a variação sistemática dos gastos em saúde na cesta de consumo 

das famílias e o retorno para a média de evolução de preços dos itens do IPCA2. 

Como motivo principal tem-se que a estabilização econômica teve efeito positivo 

2. Os itens contidos na metodologia do IPCA são: habitação, transportes, saúde, educação, alimentação e bebidas, despesas 

pessoais, vestuário, comunicação e artigos de residência.

Fonte: Ipeadata. Acesso em 15/03/2012.

Figura 7. Índice de preços ao consumidor amplo e proporção dos preços da saúde.
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sobre o aumento dos gastos em saúde, o que signifi ca que o consumo desse bem 

essencial era mais restrito até que a infl ação fosse controlada após os anos 90.

Os dados apresentados dão a dimensão da difi culdade do acesso aos medica-

mentos no Brasil, o que reforça a necessidade da ação do Estado na solução do 

problema.

2. Estrutura tributária e incidência dos 
impostos sobre os medicamentos

A estrutura tributária no Brasil é um dos principais temas contidos nas discussões 

sobre o desenvolvimento do país. Especifi camente na área da saúde, a incidência 

de tributos onera os preços de seus produtos, compromete uma parcela maior da 

renda das famílias com tais gastos, difi cultando o acesso da população aos bens e 

serviços. A incidência de tributos sobre medicamentos é extremamente comple-

xa, em alguns produtos, a incidência chega a 33,9% sobre o preço fi nal de medi-

camentos. Alíquota dessa magnitude é motivo de alerta em relação à situação de 

saúde da população, particularmente quando se trata do pagamento privado e o 

peso que representa na renda das famílias.

2.1 Incidência dos impostos sobre os medicamentos

Considerando-se que os medicamentos podem ser classifi cados na teoria econô-

mica como essenciais e inelásticos, faz-se necessária a análise da incidência dos 

impostos sobre o seu preço fi nal. Conforme apresentado anteriormente, a carga 

tributária média incidente sobre medicamentos é complexa, porém, é possível re-

alizar exercício com dados abrangentes que permitam compreender o problema 

da excessiva tributação.

Observando a fi gura acima, nota-se que o brasileiro paga mais imposto em 

medicamentos do que almoçando ou jantando em restaurante ou em teatro e 

cinema. Outra maneira de ilustrar a situação do peso dos impostos sobre o con-

sumidor fi nal é observar que, tendo por base os dados gerais, a cada R$ 100,00 

gastos em medicamentos, R$ 33,90 equivalem à arrecadação de impostos pelo 

governo.
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O órgão público responsável pelo estabelecimento de preço de medicamen-

tos é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), conforme a 

Lei n. 10.742, de 6 de outubro 2003. Pelo critério do preço teto, são estabelecidos 

os preços de fábrica e os preços máximos ao consumidor. Os preços máximos 

Fonte: Amaral et al, 2008. Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) – Maio 2008. Elaboração Sindusfarma/Gerência de Economia.

Figura 8. Carga tributária no preço fi nal (Brasil).

Fonte: Anvisa, 2012.

Unidade da Federação Rio de Janeiro Paraná São Paulo e Minas Gerais Demais Estados

Alíquota interna 19% 12 ou 18% 18% 17%

Figura 9. Alíquotas internas de incidência de ICMS - Estados selecionados.

Fonte: Anvisa, 2012.

Unidade da Federação de destino Alíquota

Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo 12%

Norte, Nordeste, Centro Oeste e Espírito Santo 7 ou 12%

Figura 10. Alíquotas interestaduais de incidência de ICMS - Brasil
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ao consumidor são divulgados pela Anvisa e suas diferenças refl etem apenas as 

várias alíquotas de ICMS vigentes no País, conforme tabela abaixo:

Dada a complexidade da estrutura tributária brasileira, para o setor saúde con-

sideram-se como impostos de maior impacto no preço fi nal dos produtos para 

a saúde comercializados no País o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços (ICMS), o PIS/Cofi ns e o PIS/Cofi ns-Importação. O estudo 

“Tributos Incidentes sobre o Setor de Produtos para a Saúde”, divulgado pela An-

visa em janeiro de 2012, revela essa situação impactante para o modelo de saúde 

brasileiro e, em específi co, para a precifi cação dos medicamentos (ANVISA, 2012).

No estudo, a Anvisa avaliou o impacto dos impostos na composição do preço 

de 5.634 produtos para a saúde, relacionados à cardiologia, ortopedia, análises clí-

nicas, hemodiálise, oftalmologia, otorrinolaringologia e hemoterapia. Os impostos 

analisados foram: ICMS, Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Indus-

trializados (IPI), PIS/Cofi ns, PIS/Cofi ns–Importação e Imposto de Importação (II).

O estudo cita que “com o nosso levantamento foi possível quantifi car os im-

postos que oneram o preço fi nal dos produtos para a saúde e conseqüentemente 

sua infl uência na política de fi nanciamento e na garantia do acesso universal à 

saúde”. Os dados analisados foram retirados do Banco de Informações Econômi-

cas de Produtos para a Saúde da Agência.

ICMS

O estudo reafi rmou que as alíquotas internas de ICMS sobre produtos para a saú-

de são de 19% no Rio de Janeiro, 18% em São Paulo e Minas Gerais, e 12% ou 18% 

no Paraná. Nos demais estados, a alíquota interna de ICMS é de 17%.

No caso de operações interestaduais, a alíquota de ICMS é de 7%, quando as 

operações são realizadas nas regiões Sul e Sudeste (exceto Espírito Santo) e des-

tinadas às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Nos demais ca-

sos, a alíquota interestadual de ICMS para produtos de saúde é de 12%.

PIS/Cofi ns

O estudo da Anvisa demonstrou que o imposto PIS/Cofi ns incide em mais de 

70% do mercado de produtos para a saúde analisado. Já o PIS/Cofi ns-Importação 

incide sobre cerca de 40% dos produtos.

Para os dois impostos a alíquota modal incidente é de 9,25%. “Isso signifi ca 

que há espaço para um tratamento tributário diferenciado de ICMS, PIS/Cofi ns e 
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PIS/Cofi ns-Importação para o setor de produtos para saúde, o que possibilitaria a 

redução de preços e ampliação de acesso a produtos essenciais à saúde da popu-

lação” (ANVISA, 2011).

Demais impostos

Por sua vez, o IPI não incide em cerca de 70% dos produtos para a saúde anali-

sados. Em 60% das importações do setor também não há incidência de IPI. Se-

gundo o estudo, nesse caso é preciso observar que o tratamento tributário varia 

de acordo com o grupo no qual os produtos para a saúde estão classifi cados. 

Por exemplo, aplica-se alíquota de 15% de IPI em 95% dos produtos utilizados 

em hemoterapia, enquanto para os demais grupos a incidência desse imposto 

é praticamente zero. Esse aspecto será tratado no item 2.2 abaixo, quando serão 

apresentadas a lista positiva, lista negativa e neutra.

A maioria dos produtos para hemodiálise, oftalmologia e otorrinolaringologia 

são isentos do imposto de importação. Por outro lado, o mesmo imposto incide 

na maioria dos produtos para hemoterapia com alíquotas de 18% e com alíquota 

de 14% em grande parte dos produtos de ortopedia.

2.2. Formação de preços dos medicamentos e Preço 
Máximo ao Consumidor (PMC)

No Brasil há uma classifi cação específi ca para o enquadramento da carga tributá-

ria dos medicamentos. O preço máximo de venda ao consumidor para os medi-

camentos é determinado em função da carga tributária do ICMS praticada na uni-

dade da federação de destino e do enquadramento dos mesmos em listas criadas 

com o objetivo de separá-los de acordo com o regime de tributação relativo às 

contribuições federais para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e a Contribuição para o Financiamen-

to da Seguridade Social (Cofi ns).

Diante da diferença de enquadramento, existem três listas:

Positiva: contempla produtos cujas empresas produtoras e importadoras go-

zem do regime especial de crédito presumido para as contribuições federais para 

PIS/Pasep e Cofi ns previsto no artigo 3º da Lei Federal nº 10.147/2000. São eles os 

remédios de uso contínuo e de larga escala.

Análise Comparativa  dos Tributos  Incidentes sobre Medicamentos e Outros Bens Selecionados
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Negativa: traz os produtos sujeitos ao regime de substituição tributária rela-

tivamente às contribuições federais PIS/Pasep e Cofi ns, nos termos previstos no 

artigo 1º da Lei Federal nº 10.147/2000.

Neutra: pertencem à Lista Neutra os produtos que não estejam sujeitos aos 

regimes tributários estabelecidos na Lei nº 10.147/2000, ou seja, que não perten-

çam às listas negativa ou positiva.

Alguns medicamentos têm preço liberado, como os homeopáticos, fi toterá-

picos e os listados em Resoluções e Comunicados CMED. Tais documentos, bem 

como os preços máximos de venda a consumidor para os medicamentos sujeitos 

a controle por parte do Governo Federal são divulgados no sítio da Anvisa (www.

anvisa.gov.br).

Em janeiro de 2012, a Secretaria da Receita Federal informou que a lista posi-

tiva — que não era atualizada desde 2007 — será atualizada com a inclusão de 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, 2012.

Lista negativa
(Produtos sujeitos ao regime de 

tributação previsto no artigo 1º, I, 

da Lei Federal Nº 10.147/2000):

Lista positiva
(Produtos com a outorga do crédito 

resumido previsto no artigo 3º da 

Lei Federal Nº 10.147/2000):

Lista neutra

• 3002 (soros e vacinas), 
exceto nos itens 3002.30 
e 3002.90

• 3003 (medicamentos) 
exceto no código 
3003.90.56

• 3304 (medicamentos) 
exceto no código 
3004..90.46

• itens 3306.10 
(dentifrícios), 3306.20 
(fi os dentais), 3306.90 
(enxaguatórios bucais)

• códigos 3005.10.10 
(ataduras, esparadrapos, 
gazes, sinapismos, 
pensos, etc.), 3006.60.00 
(preparações químicas 
contraceptivas à base de 
hormônios) e 9603.21.00 
(escovas dentifrícias), 
todos da NBM/SH.

• 3002 (soros e vacinas), 
exceto nos itens 3002.30 
e 3002.90

• 3003 (medicamentos), 
exceto no código 
3003.90.56

• 3004 (medicamentos), 
exceto no código 
3004.90.46

• códigos 3005.10.10 
(ataduras,gazes, 
sinapismos, pensos, 
etc.) e 3006.60.00 
(preparações químicas 
contraceptivas à base 
de hormônios, todas da 
NBM/SH.

• 3005, exceto o item 3005.10.10

• 4014.90.90

• 7013.3

• 3924.10.00

• 4014.90.90

• 5601.10.00

• 4818.40

• 4014.10.00

• 9018.31

• 9018.32.1

• 2936

• 3926.90.90

• 4818.40.10

• 6111

• 6209

Serão também enquadrados na lista neutra os 
produtos das listas positiva e negativa que forem 
excluídos da incidência do PIS/Pasep e da Cofi ns, 
nos termos do §2º do artigo 1º da Lei Federal nº 
10.147/2000.

Figura 11. Listas negativa, positiva e neutra.
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163 novos medicamentos, passando dos atuais 1.472 produtos para 1.635 medi-

camentos3. Com o crédito presumido do PIS e Cofi ns, os medicamentos deverão 

fi car cerca de 11% mais baratos. Em ofício enviado à Receita Federal, o Ministério 

da Saúde justifi cou a importância dos produtos contidos nessa lista, baseada no 

efeito de redução do preço para o consumidor de medicamentos essenciais e, 

por consequência, promover a ampliação do acesso à população para usufruir 

desses produtos, uma vez que as alíquotas de PIS/Cofi ns somam mais de 10%. É 

importante destacar que o governo admite que redução de impostos reduz pre-

ço e amplia o acesso. A outra consequência é a melhoria da condição de saúde 

da população enquanto prevenção e cura que refl etem na formação do capital 

humano (RAMALHO, 2003).

Na "categoria 1" de produtos, que inclui produtos identifi cados com as tarjas 

vermelha e preta, a lista passará a contar com 1.200 medicamentos, contra 1.084 

atualmente. Na "categoria 2", que abrange "medicamentos em associações identi-

fi cados com tarja vermelha ou preta", a lista passará a ter 331 produtos, contra 292 

na versão anterior.

Para a "categoria 3", que abrange "substâncias para medicamentos utilizados 

em nutrição parenteral, hemodiálise e diálise peritoneal, substitutos do plasma e 

expansores plasmáticos, identifi cados com tarja vermelha", a nova lista terá 104 

itens, contra 96 na versão atual da lista.

A tributação dos medicamentos no Brasil apresenta grande complexidade e 

resulta onerosa para o consumidor fi nal. Essa situação torna-se fator crítico quanto 

à prevenção e cura e infl ui no resultado das condições de saúde da população 

brasileira. (RAMALHO, 2003).

Há também a expectativa de que com a redução nos preços dos remédios, 

haverá refl exos diretos na diminuição de gastos públicos, já que a população terá 

mais condições de dar prosseguimento ao tratamento prescrito. O não uso ou 

mesmo a interrupção do uso dos medicamentos agrava o estado de saúde e leva 

o paciente a procurar novamente um centro de saúde ou hospital, signifi cando 

mais gastos para as instâncias governamentais.

Os questionamentos sobre a estrutura tributária brasileira se dão principal-

mente no âmbito da sua complexidade e dos efeitos distributivos questionáveis 

em relação às funções do Estado. A necessidade de avaliação sistemática e de 

3. O número parece elevado, mas, somente medicamentos genéricos, havia 16.675 registrados em setembro de 2010.
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uma reforma profunda e defi nitiva da estrutura tributária brasileira é tema de mui-

tos trabalhos dos parlamentares no Congresso Nacional.

Conclusões

A característica dos medicamentos como bens de consumo essenciais traça a 

análise da sua disponibilidade à sociedade como um bem público. O papel do 

Estado é usar suas funções alocativa, distributiva e estabilizadora para melhor pro-

ver e distribuir os medicamentos à sociedade. Nesse aspecto faz-se necessária a 

análise de viabilidade da isenção de impostos sobre os medicamentos no âmbito 

das políticas públicas.

A estrutura tributária brasileira apresenta-se extremamente onerosa e comple-

xa para todos os setores da economia. A discussão sobre a diminuição da inci-

dência de impostos e a simplifi cação do sistema está presente nas reivindicações 

dos empresários, dos bancos e da população. Ainda que se espere por reforma 

tributária, faz-se urgente a análise pontual da incidência dos impostos sobre os 

medicamentos pelos seus resultados de bem-estar da população brasileira.

A diminuição da carga tributária sobre os medicamentos deve ser avaliada no 

âmbito do preço fi nal, para que se tenha a garantia de que foi feito o repasse da 

isenção dos impostos para o consumidor fi nal. Menos impostos sobre os medica-

mentos implica tanto a acessibilidade daqueles indivíduos ainda impossibilitados 

da compra, como o preço menor para os que já têm a condição de comprar. Esses 

últimos passam a ter outras possibilidades de consumo com a melhoria do bem-

-estar pela aquisição de outros itens como alimentos, melhores acomodações de 

moradia, etc.

A isenção tributária sobre os medicamentos favoreceria o consumo da parcela 

mais carente da população brasileira, propiciando o alívio das doenças ou mesmo 

a cura. Ao contrário, em ambos os casos poderia ser considerada a probabilidade 

de gastos maiores do Estado em atendimentos crônicos e mais onerosos. Análi-

ses custo-benefício revelam que o uso de medicamentos preventivos desonera 

gastos do governo em situações crônicas que venham envolver internações e 

mesmo recursos de seguridade social.

Por fi m destaca-se o papel antagônico do governo brasileiro, que por um lado 

onera os preços dos medicamentos pela carga tributária elevada e, por outro, des-
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tina parte do orçamento da rubrica saúde para a distribuição pública de medica-

mentos de maneira universalizante e equitativa. Destaca-se assim a necessidade 

da defi nição de uma política tributária sobre os medicamentos que racionalize a 

incidência tributária vis-a-vis as necessidades da população.
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O MODELO DE CÁLCULO 
DO ICMS DE 
MEDICAMENTOS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO E 
SEUS POSSÍVEIS EFEITOS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 1/1/2012

P E D R O  J O S É  B A P T I S TA  B E R N A R D O 

Utilizando-se de um caso concreto, o texto busca medir de forma objetiva como 

uma alteração na base de cálculo pode impactar a dinâmica do mercado e nos 

programas de assistência do governo federal. Descreve como se dá a formação do 

preço dos medicamentos no Brasil na forma estabelecida pelo órgão regulador 

— CMED — e aborda os aspectos legais seguindo uma lógica hierárquica: Cons-

tituição, lei complementar, portarias. Segue apresentando breve histórico da con-

duta adotada pelos diversos atores componentes do mercado frente a questões 

estruturais, como o maior peso dos genéricos, e conjunturais, como o câmbio, e 

possibilidades de alteração na política comercial. Na ultima parte avalia o efeito da 

norma sobre a totalidade do mercado farmacêutico e segue avaliando o impacto 

sobre os programas do governo federal “Aqui tem farmácia popular” e “Saúde não 

tem Preço.
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Introdução

Em razão de inúmeras duvidas suscitadas acerca dos possíveis efeitos da portaria 

CAT-137 (publicada em 29/09/2011 pela Coordenadoria da Administração Tribu-

tária do Estado de São Paulo) no setor de medicamentos e nos preços para o 

consumidor fi nal do Programa Farmácia Popular, com ênfase nos produtos para 

tratamento da hipertensão e diabetes, tem este texto o condão de trazer subsí-

dios para o melhor entendimento da matéria.

A referida portaria altera a base de cálculo para incidência da alíquota do ICMS 

dos medicamentos no Estado de São Paulo e estabelece a sua vigência para o pe-

ríodo de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. A portaria CAT 169, de 

26/12/2011, acrescentou o inciso IV ao artigo 1º da portaria CAT-137 e diferenciou 

a base de cálculo para os medicamentos comercializados no âmbito do Programa 

Farmácia Popular do Brasil (SÃO PAULO, 2011a,b).

Dos fundamentos

Cabe-nos, inicialmente, tecer alguns comentários, ainda que breves, acerca das 

normas legais que regem a matéria.

A substituição tributária é um instituto criado e implementado pelas unida-

des da Federação antes mesmo do advento da atual Constituição Federal, por 

intermédio de legislação infraconstitucional, ou seja, de convênios e protocolos 

celebrados entre os secretários de fazenda estaduais.

Em face da efi ciência desse instituto, uma vez que a sua aplicação fez diminuir 

a evasão fi scal e facilitou a fi scalização, a atual Constituição Federal, no seu artigo 

150, § 7º, o recepcionou e incorporou defi nitivamente, vindo, em seguida, a Lei 

Complementar nº 87/96 regulamentá-lo (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996).

A substituição tributária é o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS, 

devido em razão das diversas operações ou prestações de serviços, é atribuída 

a um único contribuinte. Em relação às operações subseqüentes, a substituição 

tributária caracteriza-se pela atribuição do primeiro na cadeia de comercialização, 

o fabricante ou importador, pela retenção do valor do ICMS incidente nas subse-

qüentes operações com a mercadoria, até sua saída destinada ao consumidor ou 

usuário fi nal (art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96).
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A precitada Lei Complementar 87/96, em seu artigo 8º, ao tratar do regime de 

sujeição passiva por substituição, determina que:

Art. 8º A base de cálculo, para fi ns de substituição tributária, será:

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório 

das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário 

ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou 

transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou pres-

tações subseqüentes.

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço fi nal a consumidor, único 

ou máximo, seja fi xado por órgão público competente, a base de cálculo do impos-

to, para fi ns de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido.

§ 3º Existindo preço fi nal a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, 

poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço.

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabeleci-

da com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos 

por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros 

elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, ado-

tando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua 

fi xação ser previstos em lei.

§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II do 

caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquo-

ta prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a 

respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação 

própria do substituto.

Da leitura do referido artigo depreende-se que, como regra geral, sobre o va-

lor de saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto incidi-

rá uma margem formada por critérios de pesquisa de preços no mercado. Mas, 

como regra especifi ca, em seu parágrafo 2º determina que: “Tratando-se de mer-

cadoria ou serviço cujo preço fi nal a consumidor, único ou máximo, seja fi xado 

por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fi ns de substi-

tuição tributária, é o referido preço por ele estabelecido”.

O Modelo de Cálculo do ICMS de Medicamentos no Estado de São Paulo e seus Possíveis Efeitos
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Sendo assim, no caso de medicamento, o órgão público competente para es-

tabelecer o seu preço é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 

- CMED, logo, a norma encontra-se totalmente em conformidade com a legislação 

vigente.

Do cálculo de preço realizado pela CMED

O setor de medicamentos tem seus preços regulados pela CMED, conforme de-

termina a Lei nº 10.742, de 6 de outubro 2003. Pelo critério de preço teto são es-

tabelecidos os preços fábrica (BRASIL, 2012) e os preços máximos ao consumidor. 

Esses preços são divulgados no sitio eletrônico da Anvisa em quatro colunas e 

suas diferenças refl etem apenas as várias alíquotas de ICMS vigentes no País, 12%, 

17%, 18% e 19%.

No estado de São Paulo a alíquota de ICMS vigente é de 18%, o que signifi ca 

dizer que o preço máximo ao consumidor permitido como teto para o comércio 

varejista faturar, foi calculado acrescentando-se 18% a título de recolhimento de 

ICMS.

Da prática de mercado

No setor farmacêutico, a variável fundamental no jogo mercadológico da concor-

rência sempre foi o marketing, enaltecendo a imagem que o produto goza junto 

à classe médica. Assim, as atividades que dizem respeito diretamente à imagem 

do produto, como a divulgação e a programação visual do material distribuído, 

sempre foram mais importantes do que a distribuição e o preço.

As características técnicas complexas do produto e a necessidade de prescri-

ção, retiram a possibilidade de escolha do consumidor e exigem a existência do 

consumidor substituto — o médico.

Com efeito, a difi culdade de desenvolvimento de pequenas empresas no mer-

cado está relacionada com os gastos em marketing e comercialização. Elevadas 

somas são utilizadas nessas atividades, como forma de inundar o médico com 

informações sobre os novos produtos. Como há, mesmo em relação aos médicos, 

signifi cativa assimetria de informações, as prescrições tendem a direcionar o con-

sumidor para os produtos das grandes empresas.
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Nos últimos anos, verifi cou-se uma signifi cativa mudança. Como o setor far-

macêutico no Brasil é altamente dependente de importação de matérias primas e 

produtos acabados e, na conjuntura atual, com o dólar desvalorizado e descom-

pressão de custos, possibilitou-se o aumento da prática comum de descontos. 

Essa prática, utilizada inicialmente pelos produtores de medicamentos similares, 

se estendeu para os produtores de medicamentos genéricos. Consiste em ofere-

cer para os distribuidores descontos acima de 50% sobre o preço fábrica, como 

forma de incentivar a venda desses produtos, em detrimento dos medicamentos 

de referência, que oferecem descontos próximos a 9%.

A estratégia dos produtores de medicamentos similares e genéricos passou 

a se centralizar nos distribuidores, na farmácia e no balconista, oferecendo van-

tagens, por meio de grandes descontos, que se diluem nessas etapas e chegam 

menores para o consumidor fi nal. Desde então, as empresas adotam a conduta 

de buscar obter os maiores preços possíveis, para divulgar, como se fossem seus 

preços reais, uma lista contendo preços três a quatro vezes superiores aos real-

mente praticados.

Para os medicamentos similares, essa prática vem de longa data, ocorrendo 

desde antes da legislação que regula o setor farmacêutico, trazida pela Medida 

Provisória nº 2.138, de 18 de dezembro de 2000, convertida posteriormente na Lei 

nº 10.213, de 27 de março de 2001.

Essa é uma conduta muito distante da saudável prática de conceder descon-

tos, que decorre da pressão concorrencial, fato que benefi cia a comercialização e 

o consumidor fi nal. A divulgação de preços elevados pelos laboratórios visa per-

mitir um grande incentivo para que os distribuidores e farmácias adquiram os 

produtos que apresentem a maior vantagem, representada pela diferença entre o 

preço efetivamente praticado e aquele que fi gura na lista.

Do efeito da norma sobre os preços do setor

A Norma Constitucional adotou o principio da não-cumulatividade, pelo qual, 

as parcelas do imposto pagas nas operações antecedentes, originam um crédito 

contábil fi scal a ser abatido nas operações subseqüentes, sendo um imposto cujo 

ônus tributário deve recair sobre o consumidor fi nal. Por essa razão, o grande de-

safi o e objetivo dos estados, ao legislar, é identifi car o preço fi nal ao consumidor 

sobre o qual deverá incidir a alíquota do ICMS.

O Modelo de Cálculo do ICMS de Medicamentos no Estado de São Paulo e seus Possíveis Efeitos
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O Estado de São Paulo, ao estabelecer a sistemática anterior (Portaria CAT nº 

54/2010), baseava-se na seguinte metodologia para formar a base de cálculo do 

ICMS:

Art. 1º A base de cálculo para fi ns de retenção e pagamento do imposto relati-

vo às saídas subseqüentes das mercadorias arroladas no item 1 do § 1º do artigo 

313-A do Regulamento do ICMS, com destino a estabelecimento localizado em 

território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores 

correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao 

adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do 

preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.

§ 1º para fi ns do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - 

IVA-ST será:

1. 49,26% (quarenta e nove inteiros e vinte e seis centésimos por cento), tratan-

do-se de medicamento de referência, conforme defi nido na legislação federal;

2. 68,54% (sessenta e oito inteiros e cinqüenta e quatro centésimos por cento), 

tratando-se dos demais medicamentos, inclusive genéricos e similares, conforme 

defi nidos na legislação federal;

3. 68,54% (sessenta e oito inteiros e cinqüenta e quatro centésimos por cento), 

tratando-se das demais mercadorias que não sejam consideradas medicamentos 

conforme legislação federal.

Já a nova sistemática, Portaria CAT-137, estabelece a base de cálculo na saída 

de medicamentos e mercadorias arroladas no § 1º do artigo 313-A do Regula-

mento do ICMS

Artigo 1º - No período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, a 

base de cálculo para fi ns de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 

subseqüentes das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 313-A do Regulamento 

do ICMS, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será:

I - tratando-se de medicamentos, conforme defi nido na legislação federal, rela-

cionados na lista de preços de medicamentos submetida à Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos - CMED e divulgada no portal da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA na internet, o valor calculado mediante a utiliza-

ção dos critérios para fi xação e ajuste de preços previstos nas resoluções da CMED, 

aplicando-se sobre esse valor os seguintes percentuais de desconto:
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Artigo 1º - Fica acrescentado o inciso IV ao artigo 1º da Portaria CAT-137, de 28-

09-2011, com a seguinte redação:

“IV – tratando-se de medicamentos, conforme defi nido na legislação federal, 

comercializados no âmbito do PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, ins-

tituído pelo Governo Federal por meio do Decreto 5.090, de 20-05-2004, a base de 

cálculo da substituição tributária, quando aplicável, será o “valor de referência” di-

vulgado por ato editado pelo Ministério da Saúde que dispõe sobre o referido pro-

grama.“ (NR).

Assim, a sistemática atual segue a Norma Constitucional, que recomenda usar 

o preço fi nal ao consumidor, único ou máximo, quando este seja fi xado por órgão 

público competente. E ainda demonstrou preocupação como o consumidor, ao 

conceder um desconto identifi cado em pesquisa, sobre os preços máximos ao 

consumidor.

Por outro lado, o parágrafo 1º apresenta uma grande contradição ao remeter a 

outra tabela quando o desconto concedido pela fabrica variar de 0% a 10%:

§ 1º - Quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 

90% (noventa por cento) do valor calculado nos termos do inciso I, deverá ser utili-

zada a base de cálculo prevista no inciso II.

II - tratando-se de medicamentos, conforme defi nido na legislação federal, não 

relacionados na lista de preços de medicamentos submetida à Câmara de Regula-

ção do Mercado de Medicamentos - CMED, o preço praticado pelo sujeito passivo, 

incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros en-

cargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado me-

diante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial 

- IVA-ST, conforme tabela abaixo:

Categoria Referência Genéricos Similar Outros

Positiva 21,91 31,83 19,86 22,94

Negativa 16,53 26,39 16,85 18,23

Neutra 20,32 28,17 16,93 20,52

Percentual (%) de desconto

O Modelo de Cálculo do ICMS de Medicamentos no Estado de São Paulo e seus Possíveis Efeitos



158 M e d i c a m e n t o s  e  T r i b u t o s

A contrário senso, a base de cálculo anterior era condescendente para com os 

produtores que adotavam tais práticas, pois, como fi cou demonstrado na pesqui-

sa contratada pela Secretaria de Fazenda de São Paulo, os descontos não chega-

vam em sua totalidade ao consumidor, que acabava arcando com o ônus tributá-

rio. Logo, por erro de calibragem na base de cálculo, havia uma renúncia fi scal e o 

consumidor não se benefi ciava plenamente dela.

No entanto, observa-se que o método atual ainda peca pela complexidade, 

ao introduzir tabela com doze diferentes percentuais de descontos e ainda a pos-

sibilidade de remeter o cálculo para outra tabela com mais doze percentuais de 

IVA-ST, gerando, em muitos casos, bases de cálculo superiores ao PMC.

Do efeito da norma sobre o programa 
“Aqui tem farmácia popular”

Em relação aos produtos do elenco de contracepção, dislipidemia, asma, rinite, 

doença de Parkinson, osteoporose e glaucoma — para os quais o Ministério da 

Saúde pagará até 90% (noventa por cento) do valor de referência estabelecido, 

sendo obrigatório o pagamento pelo paciente da diferença entre o percentual 

pago pelo Ministério e o preço de venda — não há críticas à norma no mundo 

jurídico, uma vez que a diferença para o preço fi nal será paga pelo paciente, o que 

remete o valor fi nal pago ao preço máximo ao consumidor (PMC) aprovado pela 

CMED. Em conseqüência, o consumidor arcaria com uma parcela maior, caso não 

fosse o acréscimo trazido pela portaria CAT 169.

Categoria Referência Genéricos Similar Outros

Positiva 38,48 273,95 34,64 36,08

Negativa 34,06 298,80 35,72 39,67

Neutra 36,27 286,37 35,18 37,87

IVA-ST
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Do efeito da norma sobre os produtos para o 
tratamento da hipertensão e diabetes no programa 
“Aqui tem farmácia popular” ou “Saúde não tem 
preço”

Os medicamentos defi nidos para o tratamento da hipertensão arterial e/ou dia-

betes mellitus serão gratuitos aos usuários, conforme determina a Portaria nº 184, 

de 3 de fevereiro de 2011, que também estabelece o valor máximo a ser pago 

pelo Ministério da Saúde, sem nenhum acréscimo para o consumidor.

Cumpre citar novamente a Lei Complementar 87/96, que advoga que, “tratan-

do-se de mercadoria ou serviço cujo preço fi nal a consumidor, único ou máximo, 

seja fi xado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fi ns 

de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido” e, nesse caso, o 

órgão competente para estabelecer o preço fi nal é o Ministério da Saúde. Portan-

to, a base de cálculo não pode ultrapassar o referido preço, sob pena de se calcu-

lar um imposto muito acima do valor devido e inviabilizar algumas operações, o 

que também foi sanado pelo acréscimo trazido pela portaria CAT 169.

A tabela abaixo demonstra a grande diferença entre o PMC fi xado pela CMED 

e o preço máximo estabelecido para pagamento pelo Ministério da Saúde, no 

Programa Farmácia Popular. Em todos os casos, o pagamento do Ministério da 

Saúde se daria abaixo da média de preços e, no caso da substância Losartana, 

a apresentação mais cara chega a custar 11 vezes mais do que o valor que seria 

Fonte: Elaboração do autor.

Substância PMC min PMC med PMC max Apresentações Preço FPB

Atenolol, 25mg 0,08 0,29 0,58 41 0,19

Captopril, 25mg 0,01 0,40 1,20 101 0,28

Cloridrato de metformina, 500mg 0,09 0,24 0,36 38 0,13

Cloridrato de metformina, 850mg 0,09 0,31 0,52 54 0,16

Cloridrato de propranolol, 40mg 0,02 0,12 0,25 43 0,08

Glibenclamida, 5mg 0,01 0,15 0,27 35 0,12

Hidroclorotiazida, 25mg 0,01 0,11 0,20 36 0,08

Losartana potássica, 50mg 0,31 0,99 3,48 58 0,32

Maleato de enalapril, 10mg 0,04 0,54 1,57 59 0,39

Figura 1. Comparação dos preços ao consumidor com preços da Farmácia Popular.

O Modelo de Cálculo do ICMS de Medicamentos no Estado de São Paulo e seus Possíveis Efeitos
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pago. Logo, o valor do ICMS se fosse calculado com base no inciso I do artigo 1º, 

ultrapassaria o preço pago pelo produto.

Conclusão

Diante do exposto, pode-se concluir que o ICMS, tributo com previsão constitu-

cional de competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal, trata-se de 

um imposto não-cumulativo, cujo ônus tributário deve recair sobre o consumidor 

fi nal.

A metodologia utilizada pelo Estado de São Paulo está ancorada nas normas 

aplicáveis à matéria, tendo-se demonstrado, inclusive, alguma cautela, ao aferir o 

desconto médio obtido pelo consumidor através de pesquisas de preço na ope-

ração fi nal.

O desconto médio obtido pelo consumidor foi preservado pela norma, atra-

vés da complexa tabela de descontos publicada, por categoria de medicamentos, 

mas contraditoriamente anulado nos casos inclusos no § 1º do artigo 1º.

Em relação à base de cálculo para o ICMS, a norma proposta representa um 

benefício ao consumidor, quando estabelece como base de cálculo o preço in-

formado pela empresa à CMED. Dessa forma, às empresas que mantêm tabelas 

com preços muito superiores aos preços realmente praticados, com objetivo de 

oferecer ganhos extras para distribuidores e farmácias, restará a opção pela redu-

ção dos preços de tabela para valores mais próximos dos valores reais e, com isso, 

pagarem menos impostos.

Inversamente, a sistemática anterior mostra-se demasiadamente injusta para 

com o consumidor, que se via obrigado a pagar um imposto que não era efeti-

vamente recolhido e, em relação às empresas, incentivava uma prática pérfi da 

de concorrência, prejudicando as empresas que adotam práticas comerciais mais 

transparentes.

As práticas transparentes aqui referidas devem ser entendidas como as de re-

munerar os distribuidores com valores correspondentes ao trabalho efetivamente 

realizado por eles, não oferecendo vantagens pagas com a renúncia tributária do 

estado, em detrimento ao consumidor.

Quanto ao seu efeito sobre os produtos para o tratamento da hipertensão e 

diabetes no Programa “Aqui Tem Farmácia Popular”, a portaria CAT 169 veio para 
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evitar um problema que constava inicialmente na norma, que deveria excepcio-

nar as vendas realizadas nessa operação. Caso contrário, estaria adotando uma 

base de cálculo equivocada e superior ao valor do preço fi nal pago pelo Ministé-

rio da Saúde.

Ainda em relação aos produtos para o tratamento da hipertensão e diabetes 

do referido programa, os valores utilizados para a correta base de cálculo atual-

mente são os preços publicados no anexo I da Portaria nº 184, de 3 de fevereiro 

de 2011, do Ministério da Saúde, aqui fi gurando como órgão público competente 

para fi xar o preço fi nal, conforme rege a legislação sobre a matéria.

Obviamente, não foi uma modifi cação que tenha optado pela simplifi cação 

e vai gerar muitos transtornos na parte operacional. Perde-se a oportunidade de 

aumentar a efi ciência do Estado e reduzir o custo regulatório das empresas.

Finalmente, a utilização de uma base de calculo mais elevada irá aumentar 

signifi cativamente a arrecadação e só se justifi caria se viesse acompanhada de 

redução da alíquota nominal para 12%, dispensando a utilização das respectivas 

tabelas, como já foi feito pelo estado do Paraná. Essa medida torná-la-ia mais com-

patível com o tipo de imposto, regressivo sobre a renda, e incidente sobre um 

produto que é essencial ao bem estar dos portadores de doenças que são os 

cidadãos mais fragilizados do país.
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Medicamentos, tributos, cidadãos e organizações

A estrutura tributária do Brasil caracteriza-se por graves distorções. Fatores de 

produção como capital e trabalho são tributados preferencialmente à renda, 

lucro e patrimônio, difi cultando o desenvolvimento econômico e a distribui-

ção da renda. No âmbito da justiça fi scal, os tributos sobre o consumo oneram 

principalmente os cidadãos de menor renda; todos pagam o mesmo tributo, 

independentemente do nível de renda. No âmbito da organização, a grande 

quantidade de tributos e a complexidade da legislação instituem um “capita-

lismo de pedágio”, impondo custos elevados às organizações e contribuintes, 

alimentando processos parasitários às atividades produtivas.

A indústria farmacêutica brasileira também arca com tributos contraprodu-

centes, custos administrativos desnecessários, perda de competitividade e de 

estímulos ao investimento. Diferentemente de outros setores econômicos, as 

farmacêuticas ofertam medicamentos, bens essenciais ao cidadão e que, por 

isso mesmo, são comprados pelo Estado.


