
 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

RENER RIBEIRO GUIMARÃES PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA E FEDERALISMO BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

SÃO PAULO 



 
 

RENER RIBEIRO GUIMARÃES PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA E FEDERALISMO BRASILEIRO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Banca Examinadora da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

como parte das exigências para a 

obtenção do título de Bacharel em Direito.  

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Fulvia Helena de Gioia. 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



 
 

RENER RIBEIRO GUIMARÃES PEREIRA 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA E FEDERALISMO BRASILEIRO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Banca Examinadora da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

como parte das exigências para a 

obtenção do título de Bacharel em Direito. 

 

Data de aprovação 

São Paulo, ____ de ___________ de ___. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Prof. Dra. Fulvia Helena De Gioia 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - Orientadora 

 

________________________________________ 

Prof. Ms. Ricardo Cunha Chimenti 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

________________________________________ 

Prof. Ms. Denis Sarak 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

________________________________________ 

Prof. Dra. Zélia Luiza Pierdoná 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 



 
 

REFORMA TRIBUTÁRIA E FEDERALISMO BRASILEIRO 

Rener Ribeiro Guimarães Pereira1 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Delineamento do Federalismo Brasileiro. 2.1. 

Federalismo da Constituição Federal. 3. O Cenário da Reforma Tributária. 3.1. 

Principais propostas de alterações da legislação tributária. 3.2. Críticas do Sistema 

Tributário Alemão x Sistema Tributário Brasileiro. 4. O Princípio Federativo como 

Cláusula Pétrea. 5. A redistribuição das rendas tributárias aos entes federativos. 6. 

Conclusão. 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo elucidar pontos importantes para o 

entendimento da necessidade de uma Reforma Tributária no ordenamento jurídico 

pátrio, identificando os atuais problemas enfrentados, apontando as principais 

alterações legislativas e verificando a constitucionalidade dos dispositivos perante a 

Constituição da República Federativa do Brasil. A proposta de Reforma Tributária 

sugere a simplificação da tributação no consumo, maior concentração da tributação 

sobre a renda, eliminação da incidência de tributos em cascata, o fim da “Guerra 

Fiscal” entre os entes federativos e principalmente a simplificação no cumprimento 

da obrigação tributária. Neste cenário, será demonstrada a possibilidade de 

implementação da Reforma Tributária, respeitados os limites constitucionais, quanto 

ao federalismo e em estrita obediência às cláusulas pétreas, para solucionar as 

reclamações da sociedade em face de cobranças tributárias e as dificuldades do 

setor público de executar as tarefas, que são possíveis graças à arrecadação fiscal. 

Palavras-chave: Reforma Tributária. Limites Constitucionais. Federalismo. Cláusulas 

Pétreas. 

 ABSTRACT: The purpose of this article is to elucidate important points for 

understanding the need for a tax reform in our country legal system, identifying the 

current problems faced, pointing out the main legislative changes and verifying the

                                                           
1 Rener Ribeiro Guimarães Pereira 

  Bachalerando em Direito 
  Universidade Presbiteriana Mackenzie 
  E-mail: rener_pereira@hotmail.com 

 



1 
 

constitutionality of the provisions before the Constitution of the Federative Republic 

of Brazil. The Tax Reform Proposal suggests the simplification of taxation on 

consumption, greater concentration of taxation on income, elimination of the 

incidence of cascading taxes, an end to the “Fiscal War” between federal entities 

and, above all, simplification of compliance with the tax obligation. In this scenario, it 

will be demonstrated the possibility of implementing the Tax Reform respecting the 

constitutional limits, regarding federalism and in strict obedience to the stone 

clauses, to solve the society's complaints in the face of tax collections and the 

difficulties of the public sector to perform the tasks, which are possible thanks to the 

tax collection. 

Keywords: Tax Reform. Constitutional Limits. Federalism. Stone Clauses. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se propõe a discutir os aspectos peculiares da 

Reforma Tributária e sua inserção no ordenamento jurídico pátrio, com a finalidade 

de minimizar as reclamações e otimizar recursos provenientes das arrecadações 

fiscais para que o Estado atinja seus objetivos, visando o interesse público. 

Diante desse panorama, o Sistema Tributário Brasileiro é estruturado para 

atender a forma federativa do Estado, através da divisão de competências entre a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios no tocante a auto-governo, auto-

administração e auto-legislação.  

Desde 1988 é pacífico o consenso nacional sobre a necessidade de 

alteração da legislação tributária e se arrastam no Congresso Nacional diversas 

propostas de alteração, porém há muitos conflitos ao redor dessas sugestões. Afinal, 

quando se fala em reforma de lei, o principal questionamento é sobre a 

constitucionalidade da lei e qual o arcabouço jurídico rigidamente positivado deverá 

ser observado para a regular aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal. 

Nesse contexto, não há como não pontuar a questão da cláusula pétrea 

sobre o federalismo, disposto no artigo 60 §4º da CRFB, no qual o legislador deverá 

observar, pois a Reforma Tributária reestrutura principalmente as competências 

tributárias dos entes federados. 
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No escopo de enfrentar essa problemática, o presente tem como objetivo 

demonstrar a possibilidade da realização da Reforma Tributária respeitando a forma 

federativa do Estado, a separação dos poderes, o regime democrático e os direitos e 

garantias individuais. 

 

2 DELINEAMENTO DO FEDERALISMO BRASILEIRO 

 

A origem do moderno federalismo é encontrada na proclamação da 

independência dos Estados Unidos da América, em 1776, quando houve a 

necessidade de integração e união das 13 colônias com a finalidade de constituir um 

Estado e não mais como colônia britânica.  De acordo com David Engdahl:  

 

Os Estados Unidos foram compostos por estados substancialmente 
autônomos, em relação aos assuntos internos . Porque nos anos 
anteriores à Constituição já havia sido estabelecido que a União era 
„soberana‟ no plano internacional e não os estados . A Constituição 
não mudou isso , mas realocou a autoridade governamental sobre 
questões internas. A Convenção de 1787 resolveu que o novo 
governo nacional teria autoridade para agir em nome dos interesses 
gerais da União e que os estados agindo separadamente eram 
incompetentes ou poderiam perturbar a harmonia do todo.” Dessa 
forma, as 13 colônias passaram a se intitular um novo Estado, 
soberano, autônomo, livre e independente. (ENGDAHL, 2001, p. 7, 
apud ANTUNES, 2015, p. 5) 
 

Através de um tratado internacional surgiu a Confederação dos Estados 

Americanos, considerado um pacto entre os Estados que autorizavam o direito de 

denúncia a qualquer tempo, resultando, assim, o direito de retirada e de secessão 

do pacto. Entretanto foi observado que a secessão de um Estado fragilizaria todo 

sistema nacional, colocando em risco a segurança do país pela iminência de 

ataques externos. Diante dos fatos reuniram-se na Filadélfia para delinear a 

Federação norte-americana, vedando a secessão e cedendo uma parcela de sua 

soberania para um órgão superior, devida a necessidade da condução do país de 

forma mais centralizada e unificada, surgindo assim os Estados Unidos da América 

num pacto federativo em que todos os entes são autônomos. 

Este modelo de Federalismo é considerado uma formação centrípeta, ou 

por agregação, segundo Pedro Lenza “[...] a formação da Federação dos EUA 

decorreu de um movimento centrípeto, de fora para dentro, ou seja, Estados 
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soberanos cedendo parcela de sua soberania, em verdadeiro movimento de 

aglutinação.” (LENZA, 2017, p. 451). Nesse sentido, pode-se observar que pelo fato 

dos Estados abrirem mão de parte de sua autonomia para unirem-se entre si, 

formando um Estado Federado, há uma rigidez maior por não autorizar a retirada do 

pacto. 

Quanto à formação do federalismo brasileiro, ocorreu de forma 

diferenciada, considerado federalismo por desagregação, ou centrífugo, pois no 

Brasil a forma de Estado adotada é Unitária desde seu descobrimento em 1500, e a 

partir da proclamação da República em 1891, houve à descentralização do poder 

central, conferindo autonomia aos estados federados, independentes e autônomos 

entre si. 

A Federação no Brasil nasceu através do Decreto número um do Governo 

Provisório, de 15 de novembro de 1889, que instituiu também a República como 

forma de governo, transformando as províncias em Estados-membros, conforme 

ensina Pedro Lenza: 

 

Constituição Republicana, de 1891, que em seu art. 1º estabeleceu: 
“A nação Brazileira adopta como fórma de governo, sob o regimen 
representativo, a República Federativa proclamada a 15 de 
novembro de 1889, e constitue-se, por união perpetua e indissoluvel 
das suas antigas provincias, em Estados Unidos do Brazil”. (LENZA, 
2017, p. 456) 

 

2.1  FEDERALISMO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Federalismo é uma expressão que denota união nacional em que os 

Estados se reúnem, mantendo sua autonomia, características regionais e 

independência entre si, instituindo um governo federal que resulta num corpo político 

único, sob império da soberania e a cujo poder se submetem, visando sempre 

respeitar e resguardar os direitos e garantias fundamentais. 

As características principais do federalismo brasileiro advêm da 

Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 que dispõe sobre a 

organização política do país, abaixo sistematizado, conforme leciona Pedro Lenza 

(LENZA, 2017, p. 455): 

a) Descentralização política: Dispõe o artigo 18 da CRFB, a organização 

político-administrativa do Brasil: 
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Art. 18. A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição. 
 § 1º Brasília é a Capital Federal. 
 § 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, 
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem 
serão reguladas em lei complementar. 
 § 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos 
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar. 
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado 
por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei. (BRASIL, 1988) 
 

Dessa forma, a República Federativa do Brasil embora seja indivisível, 

para melhor administração e realização de atividades estatais de forma eficiente, há 

necessidade da repartição de competências a pessoas jurídicas de direito público 

interno, sujeitos capazes de adquirir direitos e obrigações, constituindo a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

b) Repartição de competência: A CRFB preconiza a divisão de 

competências nos artigos 21 a 24 e 30. Os artigos 21 e 23 relatam sobre a 

competência material dos entes federados, ou seja, há uma repartição constitucional 

de competência administrativa para as diferentes atividades estatais. O artigo 21 

estabelece a competência exclusiva da União de caráter indelegável, devido sua 

tamanha importância para a estabilidade institucional do país, abaixo positivado: 

 

Art. 21. Compete à União: 
[...] 
VII - emitir moeda; 
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as 
operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, 
câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência 
privada; (BRASIL, 1988) 

 

Observe que caso não fosse de caráter exclusivo da União a emissão de 

moedas e a administração cambial, e que cada Estado pudesse ter moeda própria, 

com certeza a economia nacional seria um caos. 
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Já o artigo 23 estabelece as competências administrativas comuns entre 

os entes federados para exercer com igualdade, sem qualquer tipo de subordinação, 

conforme dispositivo abaixo: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público; (BRASIL, 1988) 
 

As matérias elencadas nos 12 incisos constantes do artigo 23 abordam 

sobre assuntos de interesse local, porém com relevante interesse público, dessa 

forma é necessário um conjunto ordenado de ações de todos os entes para 

resguardar esses direitos, resultando na manutenção da estabilidade nacional. 

No tocante aos artigos 22, 24 e 30 da CRFB, estabelecem a competência 

legislativa dos entes federados, delimitando a matéria a ser tratada por cada um. O 

artigo 22 indica um rol de assuntos de competência privativa da União para legislar, 

porém é autorizado aos Estados legislarem sobre questões específicas por 

intermédio de lei complementar, sempre incumbindo a União em legislar de forma 

geral, impedindo os legisladores infraconstitucionais tratar sobre normas gerais. 

Já o artigo 24 regulamenta a competência concorrente entre a União, 

Estados e o Distrito Federal em legislar sobre matérias elencadas nos 16 incisos, 

além da competência suplementar dos Estados, mesmo quando houver normas 

gerais determinadas pela União. Por fim o artigo 30 impõe aos municípios a missão 

de legislar sobre assuntos locais. 

c) Constituição rígida como base jurídica: A carta magna é o pilar do 

ordenamento jurídico nacional, responsável pela segurança jurídica e estabilidade 

no país, por este motivo as alterações das normas constitucionais ocorrem por meio 

de um processo especial e qualificado. O processo legislativo está disposto no artigo 

59 da CRFB e este processo especial para alteração da carta magna é chamado de 

emendas constitucionais, disciplinada no artigo 60 da CRFB: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados 
ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades 
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
relativa de seus membros. 
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§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em 
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 
número de ordem. 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida 
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa. (BRASIL, 1988) 
 

Essa forma diferenciada de alteração constitucional traz uma verdadeira 

estabilidade institucional, pois ela é encontrada no topo do ordenamento jurídico 

brasileiro e as demais leis infraconstitucionais deverão sempre estar com 

consonância com ela, passível de controle de constitucionalidade. 

d) Inexistência do direito de secessão e a Intervenção Federal: Uma vez 

criado o pacto federativo não há mais possibilidade do direito de retirada, pois a 

federação é uma cláusula pétrea, conforme prevê o artigo 60, §4º, I da CRFB. Este 

limite material ao poder de emenda a constituição é protegido pelo instituto 

constitucional de Intervenção Federal, a seguir exposta: “Art. 34. A União não 

intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: I - manter a integridade 

nacional” (BRASIL, 1988). 

A decretação de Intervenção Federal nesse caso é de ofício pelo 

Presidente da República, passando, posteriormente, para análise e apreciação do 

Congresso Nacional. 

Importante destacar que a regra geral é da não intervenção, porém caso 

haja uma instabilidade nacional gerando situação de crise, este instrumento será 

utilizado como forma de garantir a manutenção da federação, conforme preconiza a 

legislação pátria. 

e) Soberania do Estado Federal: A soberania aparece como fundamento 

da República Federativa do Brasil, artigo 1º, I da CRFB, sendo característica 

exclusiva do Estado Federal, do país com relação aos territórios estrangeiros. Os 
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entes federados não são soberanos, mas sim autônomos e independentes nos 

limites de suas competências determinadas pelo legislador constituinte. 

Segundo ensinamento da professora Ana Flavia Messa: 

 

A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica, único titular 
da soberania. Os entes Federados gozam de autonomia. Soberania 
tem dois aspectos: a) interno: dentro do país não há nada acima do 
Estado; b) externo: fora do país existe relação de coordenação. 
Autonomia é poder agir nos limites traçados pela CF. (MESSA, 2013, 
p. 141) 
 

O Brasil é uma nação livre e independente, sua soberania é plena no 

respeito às decisões e ao poder político dentro de seu território, principalmente no 

tocante à defesa dos interesses nacionais e na condução de seu povo. 

f) Auto-organização dos Estados-Membros: O legislador constituinte 

conferiu aos Estados a possibilidade de elaboração das Constituições Estaduais, 

previsto no artigo 25 da CRFB: 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
 § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição. 
[...] 
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar 
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum. (BRASIL, 1988) 
 

A Constituição Estadual é a lei maior que dirige a unidade federativa, 

organizando o Estado e enfatizando a autonomia do ente, conferindo direito a auto-

legislação, auto-governo e auto-administração. O Poder Derivado Decorrente deverá 

observar sempre o princípio da simetria constitucional e os limites estabelecidos pela 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

g) Órgão representativo dos Estados-Membros: O Senado Federal é 

considerado o órgão representativo dos Estados (art 46 da CRFB) e a Câmara dos 

Deputados (art 45 da CRFB) de representantes do povo, ambos pertencentes ao 

Poder Legislativo que é exercido pelo Congresso Nacional, sediado em Brasília.    

h) Guardião da Constituição: O Supremo Tribunal Federal é apontado 

como o guardião da Constituição, disposto pelo artigo 102 da CRFB. Dentre as 
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diversas competências atribuídas a ele, pode ser destacado o controle concentrado 

de constitucionalidade repressivo no tocante às leis incompatíveis com a carta 

magna, além de ser a última instância recursal em matéria constitucional. 

i) Repartição de receitas: Os artigos 157 a 159 da CRFB disciplinam 

sobre as repartições de receitas tributárias, ocorrendo sempre do Governo de maior 

nível para o de menor, ou seja, a União repassa aos Estados, Municípios e os 

Estados repassam receitas aos municípios, exceto o Distrito Federal. 

O artigo 3º do Código Tributário Nacional define tributo como: “Tributo é 

toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966). O tributo é a fonte 

de arrecadação para manter o funcionamento da máquina estatal, com objetivo de 

atingir os fins sociais, dessa forma o legislador constitucional positivou nove 

impostos federais, três impostos estaduais e três impostos municipais. Diante dessa 

desigualdade houve a necessidade de disciplinar a correta distribuição de receitas, 

para que todos os entes federativos consigam completar as missões constitucionais 

a eles impostas, assegurando sua autonomia financeira, pois sem ela enseja 

violação de cláusula pétrea por ofensa ao federalismo. 

 

3 O CENÁRIO DA REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil é uma conquista 

memorável e recentemente comemorou 30 anos desde sua promulgação. É um 

marco zero no ordenamento jurídico nacional que fortaleceu os direitos e garantias 

individuais e estabeleceu repartição de competências entre os entes, reforçando o 

princípio federativo brasileiro, considerada Constituição Cidadã e o edifica como 

Estado Democrático de Direito. 

Diante da autonomia conferida pelo poder constituinte originário à União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, no tocante ao auto-governo, auto-

administração e auto-legislação, a relativa liberdade na regulação dos impostos 

gera, desde os anos 90, a famosa “Guerra Fiscal”. 

A “Guerra Fiscal” é considerada uma disputa entre as unidades 

federativas pela atração de investimentos e empresas, no caso prático denominado 

de incentivos fiscais, visto como um conflito entre as Administrações para o 
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oferecimento de isenções de impostos ou diminuição na carga tributária. Os 

empresários instalam suas empresas no local mais vantajoso para o faturamento e 

aquele município, estado ou país que oferecer boa infra-estrutura e melhores 

condições deterá maior capacidade de atrair empresas, gerando empregos e 

desenvolvimento na região. 

Um dos grandes problemas enfrentados quanto às arbitrariedades 

cometidas pelo Poder Público relativo aos incentivos fiscais é a grande perda de 

arrecadação tributos, acarretando numa sobrecarga fiscal na população. Essa nítida 

federação assimétrica com desigualdades regionais é uma verdadeira contradição, 

pois afronta a própria idéia de federação, que é justamente a cooperação e 

complementariedade das unidades federativas pelo viés da não-competitividade 

(MANEIRA e LIMA, 2018). 

Para o controle e estabelecimento de limites foi criado o Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), tido como um órgão com finalidade de 

promover medidas necessárias para regulamentar e coibir excessos na concessão 

de benefícios fiscais, inerentes ao exercício da competência tributária dos entes 

estatais, no tocante ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS). 

Recentemente o país enfrentou outro problema envolvendo o conflito de 

interesses políticos entre o Congresso Nacional e o Chefe do Poder Executivo, à 

época, Michel Temer, na qual os legisladores derrubaram o veto do presidente em 

dispositivos de lei que convalidavam incentivos fiscais do ICMS concedidos pelos 

Estados para atrair empresas, alimentando ainda mais a “Guerra Fiscal”. O projeto 

de lei sancionado pelo mandatário tem como objetivo eliminar a competição entre os 

Estados, impondo prazo de 15 anos para as unidades federativas acabarem com os 

incentivos fiscais sem a autorização do CONFAZ, criando regras mais versáteis para 

os incentivos e também garantir aos entes que já possuem empresas instaladas em 

seu território, através dos benefícios fiscais, que se mantenham. Dessa forma a lei 

serviria para adequar à decisão do STF que considerou inconstitucional o incentivo 

fiscal. Na deliberação do presidente, foram vetados alguns trechos que autorizavam 

os Estados a concederem os mesmos incentivos já dados por outras unidades da 

Federação sem precisar de um novo aval do Conselho, já o outro veto de Temer se 

relacionava ao artigo da Lei que estendia a dispensa de novo aval do CONFAZ 
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também aos incentivos fiscais de ICMS instituídos de forma irregular, em desacordo 

com regra constitucional. (GODIM, 2017). 

O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional 14 leis e decretos 

de sete Estados que concediam incentivos e benefícios fiscais de ICMS a empresas 

instaladas em seus territórios, pois a legislação estadual previa a concessão de 

incentivos em desacordo com o disciplinado pela Lei Complementar 24/75, que 

determina as regras básicas. No entendimento da corte, os benefícios só poderão 

ser concedidos se a maioria do CONFAZ estiver de acordo com a medida 

(CASAGRANDE, 2017). Diante do panorama apresentado é possível concluir que há 

verdadeira necessidade de mudança, haja vista que nestes conflitos de interesses, 

os trabalhadores e os cidadãos em situação mais vulnerável são onerados com os 

aumentos de tributos e reduções dos direitos sociais, recaindo o ônus somente 

sobre a parcela mais frágil da população. 

Em outra ótica do Sistema Tributário Brasileiro, destaca-se a tributação 

indireta, gerando a incidência em cascata de impostos (IPI, ICMS e ISS) sobre todas 

as etapas de produção, atingindo gravemente os consumidores. Enquanto a 

tributação na renda, não é feita de forma eficaz, privilegiando a classe alta e 

desprestigiando as classes média e baixa. 

O federalismo fiscal é justamente o oposto da problemática tributação 

sobre o consumo e sobre a renda, bem como as “Guerras Fiscais”, pois não atinge o 

principal objetivo, considerado como a distribuição consciente e proporcional de 

recursos aos entes federados no tocante a assunção de responsabilidades advindas 

da Constituição Federal, conforme leciona Carlos Alexandre de Azevedo Campos: 

 

Princípios do federalismo fiscal ocupam-se de propor como melhor 
alocar, distribuir e limitar, de um lado, responsabilidades, funções e 
gastos, e de outro, o poder de tributar e as transferências de 
recursos, entre os níveis central e subnacionais de governo. Trata-se 
de arranjo fundamental para a delimitação e o financiamento dos 
serviços públicos. (CAMPOS, 2018, p.1) 
 

Corroborando o argumento, Eduardo Maneira e Daniel Serra Lima, 

relatam:  

 

Para alcançar a harmonia e coordenação das ordens políticas 
parciais, o federalismo fiscal deve almejar três objetivos 
fundamentais: a) impedir comportamento predatório por parte do 
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Poder Central; b) impedir o parasitismo dos entes subnacionais 
(geração de déficits locais), pela abstenção da busca por maior 
eficiência e desenvolvimento econômico ante a possibilidade de 
serem financiados pelo Poder Central; c) em complemento ao item 
anterior, abolir medidas que desincentivam o comportamento 
produtivo por parte dos entes subnacionais (geração de superávits 
locais). (BRAUN, 2010, p. 173 apud MANEIRA e LIMA, 2018, p. 61-
62) 
 

Nessa perspectiva, é possível observar que há falhas no Sistema 

Tributário Nacional, pois o Poder Central interfere negativamente contra os 

interesses dos Estados e Municípios, instituindo taxas e contribuições altas sobre a 

receita – Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados, em 

detrimentos dos impostos a eles conferidos pela Carta Magna – Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços e Imposto sobre Serviços. Também é possível 

afirmar que o Poder Central não mantém de forma eficaz a saúde fiscal dos Estados 

e municípios, embora exista uma política de renegociação de dívidas dos entes em 

face da União, estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a insolvência dos 

entes subnacionais dependem diretamente de recursos federais para sua 

manutenção (MANEIRA e LIMA, 2018). 

Diante desse lamentável cenário e em especial a crise econômica e 

política que arruína o país, a reforma tributária acende o interesse de todos, porém o 

grande dilema é a concordância entre os interessados; a União, Estados e 

Municípios são aderentes à reforma, mas não renunciam nem da parcela mínima do 

valor advindo das arrecadações fiscais, já os contribuintes querem pagar cada vez 

menos tributos. 

 

3.1 PRINCIPAIS PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional dividem a 

tributação no Brasil em três patamares de governo: âmbito nacional, estadual e 

municipal. No tocante ao consumo, são instituídos os tributos federais IPI e 

PIS/COFINS; estadual denominado ICMS; e no plano municipal o ISS, acarretando 

numa tripla tributação que leva à cumulatividade dos tributos, ou seja, incidência em 

cascata de impostos sobre determinado bem em todas as etapas do processo 

produtivo, influindo diretamente no valor da fixação do preço de venda.  
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No que concerne a tributação sobre a renda, o Brasil é um dos países que 

menos arrecada no plano internacional, correspondendo a um percentual de 21% de 

tributação sobre a renda enquanto outros países têm a média de 34%, conforme 

pesquisa realizada pelo Estadão (RODRIGUES, 2018). Esse mecanismo de 

captação de recursos pelo Estado é extremamente injusto, privilegiando os ricos e 

agravando a situação financeira dos pobres, pois as pessoas de baixas condições 

econômicas consomem todo orçamento disponível e compram basicamente os 

gêneros para sua sobrevivência, dessa forma a tributação em cascata sobre o 

consumo atinge de forma vital essa classe, enquanto os empresários utilizam os 

diversos benefícios fiscais para pagar cada vez menos tributos. 

Nesse sentido é possível classificar os impostos brasileiros como 

tributação indireta, abaixo definido pelo professor Eduardo Sabbag: 

 

[...] o imposto indireto é aquele cujo ônus tributário repercute em 
terceira pessoa, não sendo assumido pelo realizador do fato gerador. 
Vale dizer que, no âmbito do imposto indireto, transfere-se o ônus 
para o contribuinte de fato, não se onerando o contribuinte de direito 
[...] (SABBAG, 2018, p. 465) 
 

Nessa lógica pode-se observar que no país o ônus financeiro dos tributos 

é transferido ao consumidor final, punindo rigorosamente os hipossuficientes, 

lesando o princípio da capacidade contributiva e da igualdade tributária, 

considerados princípios pilares do ordenamento fiscal que determina a proibição de 

discriminação arbitrária para atingir o senso de justiça na cobrança de impostos. 

Leciona Eduardo Sabbag, nessa perspectiva: 

 

A busca da justiça avoca a noção de “equidade” na tributação. Esta, 
na visão dos economistas, liga-se ao modo como os recursos são 
distribuídos pela sociedade, desdobrando-se em duas dimensões: (I) 
na equidade horizontal, em que deve haver tratamento igual dos 
indivíduos considerados iguais, e (II) na equidade vertical, com o 
tratamento desigual aos indivíduos considerados desiguais. 
(SABBAG, 2018, p. 159-160) 
 

Diante do exposto verifica-se a verdadeira necessidade de uma reforma 

tributária, visto que a grande concentração de arrecadação de tributos está no 

consumo em detrimento da arrecadação sobre a renda. Perante a importância do 

assunto, tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional 
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número 293/04 que dispõe sobre a Reforma Tributária, tendo como relator o 

Deputado Federal Luiz Carlos Hauly. A presente proposta foi aprovada pela 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados em 11 de dezembro de 2018, porém 

necessita da apreciação dos plenários da Câmara e do Senado (JÚNIOR, 2018). 

Na PEC número 293/04 prevê a extinção de oito tributos federais 

(Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Operações Financeiras, 

Contribuição Social sobre Lucro Líquido, Programa de Integração Social, Programa 

de Formação do Patrimônio do Servidor Público, Contribuição para o Financiamento 

da Securidade Social, Salário Educação e Cide-Combustíveis), um imposto estadual 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e um imposto municipal 

(Imposto sobre Serviços). No lugar desses serão criados dois tributos, imposto valor 

agregado de competência dos Estados e Distrito Federal, chamado de Imposto 

sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), e um imposto sobre bens e serviços 

específicos (Imposto Seletivo), de competência federal. 

O objetivo do imposto federal (Imposto Seletivo) será taxar um rol de 

produtos específicos destinados ao consumo e serviços, tal como combustível, 

cigarros, bebidas alcoólicas, telecomunicação, energia elétrica, veículos 

automotores novos e como o IBS incidirá sobre os mesmo produtos, a tributação 

não poderá ser feita em cascata, bem como a alíquota do IS não será maior que o 

IBS, exceto nos produtos de bebidas alcoólicas e cigarros, devido ao caráter 

supérfluo. Quanto ao imposto estadual (IBS) será fixada uma alíquota idêntica para 

quase toda a totalidade de produtos, garantindo-se uma taxa menor aos seguintes 

itens: alimentos, medicamentos, transporte público, bens do ativo imobilizado, 

saneamento básico, e educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e 

educação profissional, sendo vedada a concessão de benefício fiscal para qualquer 

outro produto ou serviço, devido ao caráter essencial para o cotidiano da população. 

O Imposto de Renda será mantido, incorporando a CSLL, com alíquotas dilatadas e 

no que diz respeito ao ITCMD e o IPVA passarão a ser destinados à arrecadação 

dos municípios. 

Em relação à competência tributária serão divididas de forma diversa da 

atual, conforme redação final da Câmara: 

 

[...] As competências tributárias passariam a ser as seguintes: União: 
Imposto de Renda (com absorção da CSLL), Imposto Seletivo, ITR, 
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ITCMD (arrecadação destinada aos Municípios), contribuição 
previdenciária sobre folha de pagamentos (empregado e 
empregador), outras contribuições e taxas. Estados: IBS (com 
absorção do PIS, Pasep, Cofins, IPI, IOF, Cide-Combustíveis, ICMS 
e ISS, exceto em relação às bases tributadas pelo Imposto Seletivo 
federal), IPVA (arrecadação destinada aos Municípios), contribuição 
previdenciária e taxas. Municípios: IPTU, ITBI, contribuição de 
iluminação, contribuição previdenciária e taxas. [...] (REDAÇÃO, 
2018) 
 

Em relação à partilha das arrecadações entre os entes federados serão 

tratados de forma específica posteriormente, porém discorrendo brevemente sobre o 

assunto, serão criados novos fundos com a finalidade de reduzir a disparidade da 

receita per capita entre Estados e Municípios, como também minimizar a 

desproporção de recursos públicos para utilização na atividade fim estatal, 

empregando dados observados em exercícios anteriores com intuito de aferir o 

esforço do ente na arrecadação dos impostos para a justa distribuição. Para coibir a 

concentração de tributos não partilháveis, a medida será o financiamento de ambos 

os fundos com recursos da União, Estados e Municípios, em que todos os tributos 

serão partilháveis nessa rede, diferentemente do modelo atual de distribuição que é 

composta pelos Fundos de Participação dos Estados e Municípios e contam com 

alguns tributos que não são partilháveis. 

O mecanismo de arrecadação do IBS será realizado por um novo órgão 

dotado de independência funcional, indivisível e autônomo, formado pelo conjunto 

de Fiscos Estaduais e Municipais, denominado Superfisco Nacional. Quanto à 

arrecadação do Imposto de renda, continuará a cargo da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (HAULY, 2018). 

As mudanças realizadas pela Reforma tributária para surtirem efeitos e 

atingirem sua plena eficácia terão um período de transição de 15 anos, conforme 

notas explicativas da Câmara dos Deputados: 

 

[...] Nos 5 primeiros exercícios, as arrecadações do IR expandido, 
IBS, Imposto Seletivo, IPVA e ITCMD serão partilhadas entre União, 
Distrito Federal, cada Estado e cada Município de acordo com a 
média das arrecadações observadas nos 3 exercícios anteriores dos 
tributos IR, CSLL, IPI, Cofins, PIS, Pasep, IOF, Cide-Combustíveis, 
Salário-Educação, ICMS, IPVA, ITCMD e ISS, deduzidas as entregas 
a outros entes federativos (FPE, FPM, FPEX, FCO, cota-parte 25% 
do ICMS, cota-parte 50% do IPVA), que serão somadas à 
arrecadação do ente federativo que as recebeu. Do 6º ao 14º 
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exercício, a arrecadação do IR expandido, IBS e Seletivo será feita 
da seguinte forma:  

Exercício Distribuição com 
base nos 3 exercícios 
anteriores (%) 

Distribuição com base 
na nova redação da 
Constituição (%) 

6 90 10 

7 80 20 

8 70 30 

9 60 40 

10 50 50 

11 40 60 

12 30 70 

13 20 80 

14 10 90 

15 0 100 
Fonte: Propostas de Reforma Tributária – Notas explicativas 
(NOTAS, 2018) 
 

Diante todo o exposto, os benefícios da Reforma Tributária refletirão 

diretamente no desenvolvimento do país e na vida financeira dos cidadãos, 

simplificando e desburocratizando o Sistema Tributário por meio de um novo 

imposto sobre o consumo; eliminação da Guerra Fiscal, por não haver mais disputa 

entre entes federados devido à unificação dos tributos; incorporação da CSLL ao 

IRPJ, ensejando num único imposto para as empresas; e o fim dos benefícios 

fiscais, entretanto as empresas deixarão de pagar tributos nos insumos e matérias 

primas para a atividade empresarial. Importante salientar que a Lei Complementar 

regulará as normas gerais de matéria tributária durante o período de transição para 

os fatos novos que verem a surgir, bem como o comportamento dos entes em face 

da nova legislação para a efetiva produção de efeitos da Reforma Tributária. 

 

3.2 CRÍTICAS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ALEMÃO X SISTEMA TRIBUTÁRIO 

BRASILEIRO 

 

Inaugurando a presente crítica entre a tributação brasileira e alemã é 

importante destacar o Índice de Desenvolvimento Humano entre as nações, 

posicionada a Alemanha em 5º lugar e o Brasil na 79º colocação (IDH, 2018), tal 

índice afere o grau de desenvolvimento da sociedade com base nos indicadores de 

educação, renda e saúde. A discrepância das posições do ranking mundial se deve 

principalmente na atuação estatal em relação à população e o modo de gerir as 

contas públicas. 
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Para que uma sociedade seja desenvolvida há necessidade de um 

Estado provedor, nesse sentido a tributação exerce um papel fundamental na 

melhoria do IDH do país, quanto maior a arrecadação de impostos, melhor será a 

retribuição aos contribuintes. As receitas obtidas pelo Brasil e Alemanha por 

intermédio da tributação são proporcionais, nessa seara é possível concluir que, em 

tese, o Brasil deveria figurar no topo do IDH mundial. 

No quesito economia as diferenças são gritantes, uma série de fatores 

explicam essa triste realidade, o Sistema Tributária Brasileiro predomina, 

basicamente, a tributação indireta, considerada a incidência maior sobre o consumo, 

atingindo de forma gravosa os hipossuficientes, e quanto o imposto de renda a 

incidência é maior na classe média, enquanto a classe alta não é devidamente 

tributada. Os impostos sobre o consumo chegam a atingir níveis superiores a 51% 

da carga tributária. (ZILVETI, 2013). 

Em relação à Alemanha, o peso da carga fiscal recai sobre a renda, 

denominada tributação direta, distribuindo a tributação de forma justa, baseado no 

desempenho, na transparência e na justiça. O princípio do desempenho diz respeito 

à possibilidade de pagamento de tributos de acordo com a renda, já a justiça retrata 

a aceitação social sobre a importância do pagamento e a certeza da contraprestação 

estatal, por último a transparência é considerada a clareza da legislação tributária 

para entendimento da população. Nesse país o imposto sobre o consumo costuma 

atingir somente 30% da carga tributária, privilegiando os mais pobres e, como forma 

de justiça, tributando a renda através de tarifas linearmente progressiva, quanto 

maior a renda, maior a taxa de impostos. (CONSTANZE, 2019). 

Além dessa tributação justa exercida pela Alemanha, o governo alemão 

realiza cortes de gastos e revertem os impostos em favor à sociedade, caso que não 

ocorre no Brasil, considerado um império da má gestão dos cofres públicos, 

elevados números de corrupção, gastos exorbitantes, não proporcionando melhorias 

ao povo, levando cada vez mais a imagem do país ao descrédito mundial. 

 

4 O PRINCÍPIO FEDERATIVO COMO CLÁUSULA PÉTREA 

 

O Poder Constituinte Originário escolheu como forma de Estado a 

Federação, considerada a união de Estados que abrem mão de sua soberania a um 

poder central, porém mantém sua autonomia. Essa forma de Estado está positivada 
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na Constituição Federal como cláusula pétrea, prevista no artigo 60, §4º, I, revestida 

com garantia de eternidade. 

Qualquer projeto de Emenda Constitucional que pretenda lacerar 

qualquer um dos princípios sensíveis estão passíveis de Controle Concentrado de 

Constitucionalidade por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade, assim 

pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.946 MC: 

 

O STF já assentou o entendimento de que é admissível a ação direta 
de inconstitucionalidade de emenda constitucional, quando se alega, 
na inicial, que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas 
cláusulas pétreas da Constituição originária (art. 60, § 4º, da CF). 
Precedente: ADI 939 (RTJ151/755). (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. ADI 1.946 MC. Relator: Ministro Sydney Sanches. Brasília-
DF, j. 29-4-1999, P, DJ de 14-9-2001) 
 

Na análise do STF sobre Arguições de Inconstitucionalidade em face de 

Emendas que tangem sobre as cláusulas, não deverão ser interpretados de forma 

restritiva do texto explícito na Lei Magna, mas sim uma hermenêutica restritiva aos 

princípios por ela protegidos, ou seja, as matérias previstas no §4º do artigo 60 da 

CRFB limitam a vedação de alterações que atinjam o núcleo essencial dos 

dispositivos, pois caso for utilizado qualquer tipo de interpretação ampla acarretará 

num congelamento do desenvolvimento pátrio, impedindo adaptações às novas 

realidades sociais. Nessa perspectiva o STF se posicionou na ADPF 33 MC: 

 

É muito difícil indicar, a priori, os preceitos fundamentais da 
Constituição passíveis de lesão tão grave que justifique o processo e 
o julgamento da arguição de descumprimento. Não há dúvida de que 
alguns desses preceitos estão enunciados, de forma explícita, no 
texto constitucional. (...) não se poderá deixar de atribuir essa 
qualificação aos demais princípios protegidos pela cláusula pétrea do 
art. 60, § 4º, da Constituição. (...) É fácil ver que a amplitude 
conferida às cláusulas pétreas e a ideia de unidade da Constituição 
(...) acabam por colocar parte significativa da Constituição sob a 
proteção dessas garantias. Tal tendência não exclui a possibilidade 
de um "engessamento" da ordem constitucional, obstando à 
introdução de qualquer mudança de maior significado (...). Daí 
afirmar-se, correntemente, que tais cláusulas hão de ser 
interpretadas de forma restritiva. Essa afirmação simplista, ao invés 
de solver o problema, pode agravá-lo, pois a tendência detectada 
atua no sentido não de uma interpretação restritiva das cláusulas 
pétreas, mas de uma interpretação restritiva dos próprios princípios 
por elas protegidos. Essa via, em lugar de permitir fortalecimento dos 
princípios constitucionais contemplados nas "garantias de 
eternidade", como pretendido pelo constituinte, acarreta, 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=939&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=1737
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1946&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2043
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efetivamente, seu enfraquecimento. Assim, parece recomendável 
que eventual interpretação restritiva se refira à própria garantia de 
eternidade sem afetar os princípios por ela protegidos (...). (...) Essas 
assertivas têm a virtude de demonstrar que o efetivo conteúdo das 
"garantias de eternidade" somente será obtido mediante esforço 
hermenêutico. Apenas essa atividade poderá revelar os princípios 
constitucionais que, ainda que não contemplados expressamente nas 
cláusulas pétreas, guardam estreita vinculação com os princípios por 
elas protegidos e estão, por isso, cobertos pela garantia de 
imutabilidade que delas dimana. (...) Ao se deparar com alegação de 
afronta ao princípio da divisão de poderes de Constituição estadual 
em face dos chamados "princípios sensíveis" (representação 
interventiva), assentou o notável Castro Nunes lição que, certamente, 
se aplica à interpretação das cláusulas pétreas: "(...). Os casos de 
intervenção prefigurados nessa enumeração se enunciam por 
declarações de princípios, comportando o que possa comportar cada 
um desses princípios como dados doutrinários, que são conhecidos 
na exposição do direito público. E por isso mesmo ficou reservado o 
seu exame, do ponto de vista do conteúdo e da extensão e da sua 
correlação com outras disposições constitucionais, ao controle 
judicial a cargo do STF. Quero dizer com estas palavras que a 
enumeração é limitativa como enumeração. (...) A enumeração é 
taxativa, é limitativa, é restritiva, e não pode ser ampliada a outros 
casos pelo Supremo Tribunal. Mas cada um desses princípios é dado 
doutrinário que tem de ser examinado no seu conteúdo e delimitado 
na sua extensão. Daí decorre que a interpretação é restritiva apenas 
no sentido de limitada aos princípios enumerados; não o exame de 
cada um, que não está nem poderá estar limitado, comportando 
necessariamente a exploração do conteúdo e fixação das 
características pelas quais se defina cada qual deles, nisso 
consistindo a delimitação do que possa ser consentido ou proibido 
aos Estados". (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 33 MC. 
Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília-DF, j. 29-10-2003, P, DJ de 
6-8-2004) 

  

Nesse panorama, a Reforma Tributária visa à redistribuição de 

competências tributárias, desburocratização da obrigação tributária e unificação de 

tributos, entretanto surgem resistências políticas que se posicionam de forma 

contrária, sob alegação de ofensa ao pacto federativo por suprimir autonomia dos 

entes federados. Tal alegação é incabível, pois é possível extrair na interpretação do 

núcleo do inciso I do artigo 60, §4º, que a proteção sobre a forma federativa se diz 

respeito à impossibilidade de secessão do Estado e a manutenção da autonomia 

financeira, administrativa e legislativa, não necessariamente sobre a ampla 

competência tributária do ente (MANEIRA; LIMA, 2018). Assim, uma vez mantida a 

titularidade das fontes de receitas, não haverá ofensa ao pacto federativo. 

Corroborando a afirmação, o STF julgou a ADI 2.024: 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=33&CLASSE=ADPF%2DMC&cod_classe=1301&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2158
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A "forma federativa de Estado" – elevado a princípio intangível por 
todas as Constituições da República – não pode ser conceituada a 
partir de um modelo ideal e apriorístico de Federação, mas, sim, 
daquele que o constituinte originário concretamente adotou e, como 
o adotou, erigiu em limite material imposto às futuras emendas à 
Constituição; de resto as limitações materiais ao poder constituinte 
de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não 
significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na 
Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial 
dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.024. Relator: Ministro 
Sepúlveda Pertence. Brasília-DF, j. 3-5-2007, P, DJ de 22-6-2007) 

 

A Constituição Federal é um organismo vivo que acompanha o evoluir das 

circunstâncias sociais, econômicas e políticas, e na literalidade do artigo 60, § 4º, a 

expressão “tendentes a abolir”, não engessa a possibilidade de alterações na 

matéria, uma vez que a alteração legislativa prima pelo desenvolvimento 

socioeconômico, elevação do IDH brasileiro e desburocratização da obrigação 

tributária, refletindo positivamente em todas as classes sociais e nas atividades 

estatais. 

Diante do exposto é possível concluir que a Reforma Tributária não 

esbarra nos princípios sensíveis e a unificação dos tributos bem como o diferente 

acesso aos recursos orçamentários pelos entes, não afrontam o pacto federativo, 

uma vez que a autonomia financeira será mantida e a mutação da constituição é 

necessária para adequar à realidade social. De forma alguma a reforma legislativa 

enfraquecerá ou fragilizará a forma federativa do Estado. 

 

5 A REDISTRIBUIÇÃO DAS RENDAS TRIBUTÁRIAS AOS ENTES 

FEDERATIVOS 

 

A necessidade de Reforma Tributária é indiscutível, porém o maior 

desafio desse Projeto de Emenda Constitucional será definir qual a melhor forma de 

distribuição das rendas tributárias, uma vez que prevalecerão dois tributos, o 

Imposto Seletivo de competência da União e o Imposto sobre Bens e Serviços de 

competências dos Estados e Distrito Federal. 

A pretensão da reforma é garantir que todos os entes federados 

compartilhem dos tributos arrecadados, e para espantar a desconfiança dos críticos, 

haverá um período de transição de 15 anos com a finalidade de garantir aos entes o 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=465164&PROCESSO=2024&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2281
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quinhão da sua arrecadação nos mesmos moldes dos anos anteriores. Para evitar a 

perda de rendas com o novo modelo, os tributos extintos de competência federal, 

estadual e municipal serão substituídos pelos novos tributos unificados e o 

percentual da antiga arrecadação será mantido no novo modelo, e aos poucos 

adaptando às novas regras por intermédio de Lei Complementar a ser implantada. 

A regra de transição foi proposta pelo Deputado Federal Luiz Carlos 

Hauly da seguinte forma: nos primeiros cinco exercícios, o Imposto de Renda 

expandido por incorporar o CSLL, o Imposto Seletivo e o Imposto sobre Bens e 

Serviços serão depositados em conta única e distribuídos à União, Estados e 

municípios de acordo com a média das arrecadações, observando a média dos três 

últimos exercícios dos tributos IR, CSLL, IPI, Pis, Cofins, Pasep, ISS e ICMS, 

subtraídas as entregas a outros entes federativos por intermédio do Fundos, que 

serão somadas à arrecadação do ente que as recebeu. Com isso fica garantido o 

percentual das receitas obtidas nos cinco primeiros anos, evitando perdas e 

prejuízos aos entes (HAULY, 2018). 

Toda alteração legislativa gera, inicialmente, um desconforto aos 

interessados por ela atingidos, porém gradativamente se enquadram e se adéquam 

aos novos moldes, não será diferente na Reforma Tributária. Passado os cinco 

primeiros anos com a manutenção dos percentuais de arrecadação do bolo 

tributário, seguirão rumo à adaptação completa da lei, instituindo a partir do 6º até o 

14º exercício o deslocamento gradual à razão de dez pontos percentuais (10%) ao 

ano, do “passado” para o “futuro”. 

Para a distribuição justa e equitativa do bolo tributário serão criados novos 

Fundos de Participação: Fundo de Participação da União (FPU) considerado o 

percentual da participação da União e a cota-parte dos municípios na arrecadação 

do IBS estadual; e o Fundo de Solidariedade Fiscal, compreendida a criação de dois 

Fundos para reduzir a disparidade de receitas entre os entes federados, financiados 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o objetivo principal de suprir 

eventuais inequidade dos critérios de partilha e insuficiência de potencial 

arrecadatório do Estado ou Município. Os demais Fundos já existentes serão 

redistribuídas as alíquotas de participação tendo em vista a extinção e unificação 

dos tributos, denominados os principais Fundos, na atual legislação, como: Fundo 

de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); Fundo de Participação dos 
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Municípios (FPM); Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos 

Industrializados (FPEX); Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO); Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) (HAULY, 2018). 

Quanto ao FPE e FPM não tem como definir de pronto as divisões aos 

interessados, pois com a unificação dos tributos e as novas competências 

tributárias, os novos impostos serão destinados a eles de forma justa, alicerçada 

pelas regras de transição firmadas. No tocante ao FPEX, com a extinção do IPI 

perderá a sua função, uma vez unificados os tributos. Por fim o FCO com 

praticamente a eliminação das Guerras Fiscais, os recursos regionais deverão ser 

distribuídos de forma mais inteligente, não centralizando somente no Centro-Oeste, 

mas sim para as demais regiões. 

No quesito de partilhas das receitas do bolo tributário aos Fundos já 

existentes é perfeitamente possível substituir as fontes de renda da União 

compreendidas anteriormente pelo IR somadas com o IPI, por IR adicionado pelo 

Imposto Seletivo. Também é mensurável a participação da União no Imposto sobre 

Bens e Serviços de competência estadual, e a parte dos Estados e Distrito Federal 

sobre o Imposto Seletivo, calculando a participação dos tributos federais, estaduais 

e municipais extintos no valor esperado na arrecadação dos dois novos tributos 

sobre o consumo (HAULY, 2018).  

Os municípios não foram esquecidos pelos legisladores, determinaram a 

eles a arrecadação dos tributos patrimoniais, como o ITCMD, cuja competência será 

da esfera federal para reforçar a importância da tributação patrimonial do Brasil, 

porém toda a receita obtida será repassada aos municípios. O IPVA também foi 

deslocada as receitas aos municípios e por último, o ITBI e o IPTU serão destinados 

aos municípios. 

O princípio primordial da redistribuição de rendas tributárias é a 

solidariedade fiscal, pois para o sucesso do país há necessidade de um Sistema 

Tributário robusto, na qual todos os agentes, públicos ou privados, se tornam 

responsáveis pelo bom funcionamento da máquina pública. Os entes federados 

atuarão de forma solidária, participando na arrecadação uns dos outros, juntamente 

com o Superfisco Nacional, responsável pela arrecadação do principal imposto 

nacional (IBS) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, responsável pela coleta 

do Imposto de Renda. Esse esforço conjunto eliminará a “Guerra Fiscal” com a 
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extinção de benefícios fiscais, desonerando os contribuintes de baixa classe social e 

destacando de forma uníssona a frase “onde todos pagam, todos pagam menos”, 

promovendo a justiça social (HAULY, 2018). 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A Federação está prevista na Constituição da República Federativa do 

Brasil como forma de Estado, consistindo numa união de entes autônomos e 

independentes entre si. Para a realização das missões constitucionais impostas, 

como a concretização de direitos sociais, perpetuação dos direitos e garantias 

individuais, há a divisão de competências entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios para melhor administração. Nesse contexto encontra-se o federalismo 

fiscal, considerado a distribuição racional dos recursos entre os entes federados de 

forma proporcional às suas responsabilidades, para efetuar a auto-administração, 

auto-legislação e auto-governo, garantindo a sua autonomia financeira. 

Diante dessa ampla competência tributária conferida aos entes federados, 

surge, desde os anos 90, a “Guerra Fiscal”, identificada como um conflito entre 

Estados e Municípios para atração de investimento em troca de benefícios fiscais, 

acarretando numa sobrecarga fiscal na população. Além desse problema ilustrado, o 

modelo de tributação indireta utilizado pelo Brasil, atinge gravosamente a população 

mais carente, pois esse público onera a totalidade do orçamento mensal para sua 

subsistência, enquanto a tributação sobre a renda não é feita de maneira justa, 

privilegiando a classe alta e desprestigiando as classes média e baixa. Essa injustiça 

atual da tributação nacional afronta diretamente a própria idéia de federalismo, que 

visa à cooperação e a não à competitividade entre os entes, além da inobservância 

do princípio da capacidade contributiva. 

Diante do quadro desalentador, reaviva no Congresso Nacional a questão 

da Reforma Tributária. A principal idéia é a unificação da tributação, instituindo o 

Imposto Seletivo e o Imposto sobre Bens e Serviços, e a redistribuição de 

competências tributárias, refletindo diretamente no desenvolvimento do país e na 

saúde financeira dos cidadãos, simplificando e desburocratizando o sistema por 

meio de um novo imposto sobre o consumo, bem como a eliminação da Guerra 

Fiscal, por não haver mais disputa entre entes federados devido à unificação dos 

tributos e distribuição racional das rendas obtidas. 
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O pacto federativo de 1988 prevê a distribuição de competências 

tributárias e estabelece como cláusula pétrea a Federação, mas a Reforma 

Tributária não esbarra nesse princípio sensível, pois unificará os tributos e manterá a 

autonomia financeira dos entes federados, concluindo, assim, que não haverá 

ofensa aos princípios sensíveis, muito menos fragilização da autonomia política e 

administrativa dos Estados. A proposta tem como objetivo o resgate da cooperação 

e união dos Estados e Municípios que foram fragilizados pelas competições fiscais, 

bem como garantir segurança jurídica dos investidores no país. 

O principal desafio dessa alteração legislativa será definir a consciente 

redistribuição das rendas tributárias, pois com a unificação dos tributos será 

necessário manter a autonomia financeira dos entes federados. Nesse sentido, a Lei 

Complementar será editada em conformidade com os novos fatos, novas 

interpretações, bem como observar a saúde financeira das unidades federativas, 

durante o período de transição, estabelecendo normas gerais de Direito Tributário 

para a efetiva produção de efeitos da Reforma Tributária. 

Por fim, conclui-se que a alteração legislativa visa à correção de falhas do 

Sistema Tributário, classificado hoje como um verdadeiro “manicômio jurídico”, 

diante da grande complexidade da legislação fiscal, com tributos em excesso, 

concentração da captação de rendas sobre o consumo, e que exige um alto custo 

administrativo tanto por parte do contribuinte, quanto da Administração Tributária. O 

mais importante é acreditar no Projeto de Emenda Constitucional nº 293/04 e, 

quando vigente e eficaz, o benefício será para a nação brasileira. 
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