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RESUMO 

 

 

O presente trabalho aborda o processo de reforma tributária no Brasil. Partimos da análise dos 

principais fatos da história econômica do país que justificaram a reforma tributária de 1966. 

Após, elencamos as principais alterações ocorridas na legislação tributária no período entre a 

instituição do Código Tributário Nacional (1966) e a promulgação da Constituição Federal de 

1988, que representa a última grande reforma tributária no Brasil. Estudamos as mudanças 

ocorridas na legislação tributária no período pós 1988, afim de se verificar a necessidade de 

reforma tributária no sistema brasileiro atual. Concluímos pela necessidade de reforma 

tributária no Brasil sob seis diferentes aspectos: federalismo, orçamento, renda, patrimônio, 

consumo e contribuições sociais. Analisamos as propostas de reforma tributária, elaboradas 

pelo Poder Executivo no período pós 1988 até o ano de 2008, de forma a examinar se tais 

propostas contemplavam as necessidades de reforma tributária apontadas. Indagamos o porquê 

de tais propostas não terem sido aprovadas, de forma que, nos dias atuais, o país ainda necessita 

de outra reforma tributária. 

 

 

PALAVRAS – CHAVE: 

REFORMA TRIBUTÁRIA – CAUSAS – NECESSIDADES – FEDERALISMO FISCAL – 

ORÇAMENTO – RENDA – PATRIMÔNIO – CONSUMO – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Addresses the tax reform process in Brazil. Describes the main facts on Brazil’s economic 

history that justified the tax reform of 1966. Lists the main changes in tax laws in the period 

between the establishment of the National Tax Code (1966) and the publication of the Federal 

Constitution of 1988, which represents the last major tax reform in Brazil. Studies the changes 

on the tax law post 1988 in order to verify the need for tax reform in Brazil today. These results 

emphasize the need for tax reform in Brazil in six different aspects: federalism, budget, income, 

equity, consumption and social contributions. Analyze the proposed tax reform, prepared by 

the Government in the period between 1988 and 2008, in order to verify if these proposals 

include the tax reform identified needs. Inquires into why such proposals were not adopted, so 

that the country still needs another tax reform. 

 

 

KEY-WORDS: 

TAX REFORM – CAUSES – NEEDS – FISCAL FEDERALISM – BUDGET – INCOME – 

EQUITY – CONSUMPTION – SOCIAL CONTRIBUTIONS 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A discussão sobre a reforma tributária é uma questão tão vetusta e recorrente no Brasil 

que chega ser difícil saber qual a sua origem e principalmente, qual o seu destino. 

Sem uma identificação necessária da origem dos problemas existentes no sistema 

tributário brasileiro permanecem as dificuldades de se propor uma reforma tributária ampla, 

que vise sanar as deformidades encontradas no sistema. 

O presente trabalho pretende fazer um estudo acerca das reformas tributárias já 

ocorridas no país, a fim de se verificar qual foi a evolução do sistema tributário nacional, até 

chegarmos aos dias atuais, com vistas a indagar por quê o tema reforma tributária ainda se 

mostra recorrente. 

Para tanto, será percorrido o seguinte caminho: analisaremos as principais razões que 

levaram a reforma tributária de 1966, tida como a reforma que concedeu estrutura ao sistema 

tributário nacional; após, iremos analisar as principais modificações ocorridas na legislação 

tributária nacional pós 1966, até chegarmos ao ano de 1988, quando uma nova reforma 

tributária foi levada a efeito pela Constituição Federal. Por fim, iremos analisar as principais 

alterações na legislação tributária brasileira pós 1988 até os dias atuais, a fim de identificar 

quais as necessidades de reforma tributária que o país atualmente enfrenta. 

Verificadas as razões pelas quais o sistema tributário brasileiro precisa de reformas, este 

trabalho buscará analisar as propostas de reforma tributária elaboradas pelo Poder Executivo, 

ao longo dos vinte primeiros anos de vigência da Constituição Federal de 1988, última grande 

reforma tributária pela qual o país passou. 

Para dar vazão a este último aspecto, o presente trabalha irá analisar as propostas de 

emenda constitucional formuladas pelo Poder Executivo, no período de 1988 até 2008, que 

buscavam a alteração do TÍTULO VI da Constituição Federal, denominado “DA 

TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO”. 

O presente trabalho pretende demonstrar, assim, se as propostas de reforma tributária 

formuladas no período entre 1988 e 2008 visavam realmente sanar as falhas do nosso sistema 

tributário atual, e caso possuíssem esse intuito, indagar o porquê destas não terem sido 

aprovadas. 

Analisando-se as questões propostas, nota-se que o atual sistema tributário nacional é 

fruto de duas reformas ocorridas em um curto espaço de tempo: a primeira em 1966, que 

culminou com a edição do Código Tributário Nacional; a segunda, ocorrida em 1988, com a 
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promulgação da Constituição Federal. Essas duas reformas se deram sob cenários bem 

diferentes. 

No início da década de 60, o Brasil junto com outros países da América Latina assinou 

a Carta de Punta del Este de 1961 (Declaração aos Povos da América Latina), com a qual teve 

início a Aliança para o Progresso, que consistia num conjunto de medidas destinadas a 

promover o desenvolvimento social e econômico dos países da América Latina.  

A partir deste documento, o Brasil assim como os demais países signatários, se 

comprometeu a reformar suas leis tributárias, buscando promover uma maior equidade dos seus 

sistemas tributários e o necessário ajuste fiscal, de forma a se gastar menos recursos e investir 

mais. 

Já em 1964, o governo brasileiro instituiu o PAEG – Programa de Ação Econômica do 

Governo, que buscava tanto o combate à inflação, cuja causa principal era, justamente, o déficit 

público (ou seja, as despesas do governo eram maiores que as suas receitas), quanto a realização 

de reformas estruturais (tributária, monetária-financeira e do setor externo). 

No campo da reforma tributária, esta foi levada à efeito a partir da Emenda 

Constitucional nº 18, de 1965, a qual teve a iniciativa de registrar identidade ao sistema 

tributário brasileiro. Nessa mesma toada, foi sancionada a Lei nº 5.172, de 1966, que, com 

fundamento na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, regulava o sistema 

tributário nacional e que posteriormente veio a ser denominada de Código Tributário Nacional. 

Assim, ao mesmo tempo em que a reforma tributária de 1966 foi positiva, no ponto em 

que buscou uma melhor definição das bases de incidência tributária (que, em sua maioria, são 

as mesmas existentes até os dias de hoje), também peca pelo fato de ter sido implementada 

somente em razão de, à época, o Governo Federal não possuir o necessário controle sobre os 

seus gastos.  

Ainda que as bases do sistema tributário brasileiro tivessem sido lançadas em 1965, em 

1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, uma nova reforma 

tributária foi empreendida, desta vez, sob cenário completamente diferente. 

O Brasil, desde 1964, encontrava-se sob a égide de um regime de exceção, o que acabou 

influenciando em muito na elaboração da Constituição Federal de 1988, a qual buscava o 

restabelecimento do Estado Democrático de Direito. 

Inúmeros direitos e garantias individuais foram criados pela Constituição Federal de 

1988, sem que se fosse pensado na necessária contrapartida devida ao Estado. Além disso, a 

queda do regime centralizador anteriormente existente abriu espaço para o aumento da 
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participação dos estados e municípios na arrecadação tributária, mais uma vez, em detrimento 

da arrecadação federal.  

Este novo cenário correspondeu a um aumento nos encargos do Governo Federal, 

principalmente na área social e também significou a vinculação de determinadas receitas 

arrecadadas a áreas como saúde e educação, além da obrigatoriedade de repartição das receitas 

da União com os demais entes da federação. 

Dessa forma, a manutenção do ajuste fiscal e o combate à inflação, meta estabelecida 

quando da reforma tributária implementada em 1966, acabaram prejudicados. 

Diante deste quadro de extrema gravidade, restou ao Governo Federal trilhar o caminho 

mais fácil: primeiro foram criadas novas contribuições sociais cujas receitas arrecadadas não 

entrariam no bolo a ser repartido com os estados e municípios, conforme as novas 

determinações da Constituição Federal de 1988; depois, as alíquotas dos tributos já existente 

foram elevadas. 

O sistema tributário brasileiro atual começou a tomar forma a partir deste momento, ou 

seja, quando diversas contribuições sociais passaram a incidir sobre as diversas hipóteses de 

incidência dos impostos já existentes visando ao aumento da arrecadação federal e à promoção 

do ajuste fiscal, porém, afetando de maneira prejudicial a economia do país. 

Esta pode ser tida como a última etapa da configuração do sistema tributário brasileiro 

atual. 

O que se percebe, portanto, é que as reformas tributárias de 1966 e 1988 tiveram, a 

princípio, a mesma motivação, ou seja, combater o déficit governamental aumentando a 

arrecadação tributária. 

Por essas e outras razões, o presente trabalho buscará investigar as causas que deram 

origem as reformas tributárias de 1966 e 1988, assim como as causas que levaram ao insucesso 

das respectivas reformas, ao ponto de ser necessária uma nova reforma tributária, como agora 

é clamada. 

Assim, presente trabalho buscará, em seu primeiro capítulo, demonstrar as principais 

diretrizes econômicas que resultaram na reforma tributária de 1966 e as principais 

consequências advindas desta reforma. 

Do mesmo modo, no segundo capítulo deste trabalho serão analisadas as principais 

causas que levaram à reforma tributária de 1988 e seus principais resultados. 

O terceiro capítulo, por sua vez, irá analisar as principais alterações efetuadas na 

legislação tributária brasileira no período pós 1988, principalmente a criação das diversas 

contribuições sociais, levando-se em conta apenas o âmbito federal, assim como suas 
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consequências para o sistema tributário nacional como um todo, de forma a se justificar a 

necessidade de reforma tributária do sistema atual. 

Por fim, sendo elaborada uma síntese de quais as principais necessidades de reforma do 

sistema tributário brasileiro, o quarto capítulo irá analisar as propostas de reforma tributária 

formuladas pelo Poder Executivo no período de 1988 a 2008, de forma a verificar se as 

respectivas propostas buscavam sanar as principais anomalias do sistema tributário nacional. 

Assim, o objetivo do presente trabalho é demonstrar quais as necessidades de reforma 

tributária existentes no país, de forma a se justificar sua recorrência nos debates políticos e 

verificar, também, se estas necessidades foram objeto de alguma proposta de reforma tributária 

nos últimos anos e, em caso positivo, buscar demonstrar as razões pelas quais as reformas não 

foram implementadas, de forma a se indicar um caminho a ser seguido em um eventual processo 

de reforma tributária.  

A principal justificativa para esse remonte histórico das necessidades de Reforma 

Tributária no Brasil, podem ser encontradas na seguinte passagem do economista RICARDO 

VARSANO (1996, p. 22): 

Não raro, ideias, aparentemente novas e brilhantes, são postas em prática sem 

que se saiba que, no passado, alguém já as teve e executou com maus 

resultados. É comum, também, que ideias, efetivamente novas e 

aparentemente brilhantes, se mostrem desastrosas na prática, posto que não se 

deu adequada consideração ao meio ou processo em que se inserem. O 

processo de evolução do sistema tributário ao longo de um século contém um 

grande número de ensinamentos que não convém apenas deixar guardados em 

gavetas de um arquivo histórico. Precisam estar vivos nas mentes dos que, por 

ofício ou circunstância, dedicam-se ao aprimoramento da tributação. 

Feitas estas considerações, passamos à análise da evolução do sistema tributário 

brasileiro, de forma a se indicar as principais necessidades de reforma, e se estas, por um acaso, 

já foram objeto de novas propostas após 1988, de forma a questionarmos também o porquê 

destas reformas não terem sido aprovadas. 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

1. A REFORMA TRIBUTÁRIA DE 1966: ANTECEDENTES E 

CONSEQUÊNCIAS 

 

 

Nos termos em que mencionamos acima, a análise da necessidade de reforma do sistema 

tributário nacional pretendida pelo presente trabalho inicia-se a partir da aprovação da Lei nº 

5.172, de 1966, que regulamentou o sistema tributário nacional. 

Antes de se adentrar especificamente na reforma tributária dos anos de 1965/1966, 

contudo, cumpre observarmos quais os principais antecedentes da referida reforma. 

Neste ponto, elege-se como os principais antecedentes reforma tributária dos anos de 

1965/1966, três eventos importantes da economia nacional: a política de substituição de 

importações (1946-1950), o Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek (1956-1960) e o 

PAEG – Plano de Ação Econômica do Governo (1964-1967). 

A escolha destes três eventos como os principais antecedentes da reforma tributária de 

1966 se justifica pelo fato de que, de acordo com a bibliografia consultada para a formulação 

deste capítulo, estes eventos constituam-se como ponto comum entre todos os autores 

pesquisados. 

Observa-se que a regulamentação do sistema tributário nacional em 1966 foi 

decorrência da promulgação da Emenda Constitucional nº 18, de 1965, a qual é tida como 

organizadora do sistema tributário nacional, ao ponto em que passou a tributar fatos econômicos 

e não jurídicos. 

Esta, por sua vez, revela-se fruto não só dos acontecimentos retratados abaixo, mas 

também da evolução de um sistema tributário vigente e de sua necessidade de 

regulamentação/codificação. 

Dessa forma, antes de iniciarmos a análise dos principais fatos que deram origem à 

reforma e organização do sistema tributário brasileiro em 1965, cumpre observarmos, ainda que 

rapidamente, quais eram as principais características da tributação então vigente no Brasil antes 

da implementação da referida reforma, com vistas a reconstruir os cenários econômico, político 

e tributário da época. Nesse sentido, serão analisados: (i) o sistema tributário brasileiro 

instituído pela Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946; (ii) a 

política de substituição de importações (1946-1950); (iii) o plano de metas do governo Juscelino 

Kubitschek (1956-1960); (iv) o programa de ação econômica do governo (PAEG). 
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1.1 Sistema Tributário Brasileiro vigente na Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil de 18 de Setembro de 1946 

 

Anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 18, de 1965, que veio a 

estruturar o sistema tributário brasileiro, encontrava-se em vigência o texto original da 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. 

De acordo com CARLOS ALBERTO NOGUEIRA (apud MELLO, 2013, p. 12), o 

sistema tributário então disposto na Constituição de 1946, tinha se deteriorado completamente, 

na medida em que diversas exações se confundiam, diferenciando-se, apenas pela sua 

denominação formal, instituídas somente com a finalidade de resolver problemas de caixa dos 

entes estatais. 

Neste mesmo sentido, IVES GANDRA DA SILVA MARTINS (1994) ensina que: 

Os conflitos se sucediam, as formas tributárias eram utilizadas com 

imperfeições notórias, as garantias se diluíam em casuísmos surgidos da 

melancólica vocação da Federação brasileira em transformar os governantes 

em criadores de despesas úteis e inúteis a serem - apenas após sua 

projeção - cobertas pelas receitas fiscais. 

Conforme sustenta BERNARDO RIBEIRO DE MORAES (apud REBOUÇAS, 2010, 

p. 3-4): 

(...) o sistema tributário definido na Constituição de 1946, preservando o 

modelo federativo, fundamentava-se em três premissas básicas: a) 

coexistência de três sistemas autônomos, um para cada ente político da 

Federação (União, Estados e Municípios), separando-se, teoricamente, os 

campos de imposição tributária de cada ente; b) adoção de uma classificação 

dos impostos tendo como  fundamento apenas o nome jurídico e desprezando-

se o conteúdo econômico; e c) preservação da autonomia financeira das três 

entidades políticas da Federação, outorgada através de impostos privativos, 

embora houvessem participações financeiras no produto da arrecadação de 

impostos de um poder tributante, por parte de outro, visando reduzir 

desequilíbrios e fortalecer a Federação. 

Assim, a Constituição de 1946 elencava as competências tributárias da União em seu 

artigo 15, conforme transcritos abaixo: 

Art. 15 - Compete à União decretar impostos sobre: 

I - importação de mercadorias de procedência estrangeira; 

II - consumo de mercadorias; 

III - produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim importação e 

exportação de lubrificantes e de combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer 

origem ou natureza, estendendo-se esse regime, no que for aplicável, aos 

minerais do País e à energia elétrica; 

IV - renda e proventos de qualquer natureza; 

V - transferência de fundos para o exterior; 
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VI - negócios de sua economia, atos e instrumentos regulados por lei federal. 

(BRASIL, 1946). 

Por sua vez, a competência tributária dos Estados encontrava-se prevista no artigo 19, 

do mesmo texto:  

Art. 19 - Compete aos Estados decretar impostos sobre:       

I - propriedade territorial, exceto a urbana; 

II - transmissão de propriedade causa mortis; 

III - transmissão de propriedade imobiliária inter vivos e sua incorporação ao 

capital de sociedades; 

IV - vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores, inclusive 

industriais, isenta, porém, a primeira operação do pequeno produtor, conforme 

o definir a lei estadual; 

V - exportação de mercadorias de sua produção para o estrangeiro, até o 

máximo de cinco por cento ad valorem , vedados quaisquer adicionais; 

VI - os atos regulados por lei estadual, os do serviço de sua Justiça e os 

negócios de sua economia. (BRASIL, 1946). 

Por fim, em relação aos municípios, OSVALDO JOSÉ REBOUÇAS (2010, p. 4) 

leciona que estes “ficaram com as transferências previstas constitucionalmente e com o 

imposto predial e territorial urbano, de licenças, de industrias e profissões, sobre diversões 

públicas, sobre atos de sua economia ou de assuntos de sua competência”.  

De acordo com IVES GANDRA MARTINS (1994), a “Constituição de 1946 trazia 

alguns princípios constitucionais, porém veiculados de forma esparsa e inconsistente, em nível 

de sistema”. 

Sob este aspecto, OSVALDO JOSÉ REBOUÇAS (2010, p. 4) dispunha o seguinte: 

Esta Constituição disciplinou o sistema tributário, estabelecendo uma 

repartição de competência dos tributos entre os fiscos e impôs limitações ao 

poder de tributar (art.17); fixou a imunidade recíproca, para  efeito da 

instituição do Imposto de Renda, bens e serviços da União, dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios; assegurou a imunidade dos templos de qualquer 

culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e de 

assistência social e o papel destinado à impressão de livros, jornais e 

periódicos (art. 31, V). Reintroduziu também a contribuição de melhoria com 

previsão constitucional e as taxas de competência concorrente entre União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, dando mais solidez à estrutura 

tributária dos entes periféricos. Vedou, ainda, limitações ao tráfego de 

qualquer natureza por meio de tributos, além de consagrar o princípio da 

legalidade e o princípio da anualidade, ao estabelecer, no art. 141, § 34 (dos 

Direitos e das Garantias Individuais), que: a) nenhum tributo será exigido ou 

aumentado sem que a lei o estabeleça; e b) nenhum será cobrado em cada 

exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvada, a tarifa aduaneira 

e o imposto lançado por motivo de guerra. 
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Inobstante as diversas inovações tributárias perpetradas pela Constituição de 1946, o 

sistema tributário vigente era alvo de severas críticas, conforme exposto por BERNARDO 

RIBEIRO DE MORAES (apud REBOUÇAS, 2010, p. 4-5): 

a) tributação ampla e variada, permitindo incidências tributárias em 

duplicidade, sendo que o âmbito de incidência dos tributos baseava-se em 

distinções meramente jurídicas ignorando os fatos econômicos;  

b) a discriminação de rendas tributárias apresentava-se empírica, não se 

originando de análise econômica, pondo em risco o regime federativo, em 

razão do desequilibro causado;  

c) o imposto sobre vendas e consignações se apresentava com incidência 

cumulativa, em cascata prejudicando a comercialização e industrialização de 

produtos;  

d) o excesso de leis, provocando a proliferação de obrigações acessórias e a 

complexidade de procedimentos a serem adotados pelo contribuinte, 

dificultando suas atividades. 

Em razão do acima exposto, a reforma do sistema tributário nacional mostrava-se como 

medida de urgência, conforme melhor exposto abaixo: 

 Uma reforma da Carta Magna era, portanto, necessidade imperiosa, imposta 

pelo crescimento nacional e pela complexidade decorrencial que a Economia 

brasileira ganhava. 

Os fundamentos básicos da referida reforma surgiram a partir da percepção do 

fenômeno federativo, que no Brasil, por outorgar competência impositiva aos 

Municípios, criava tríplice ordem de atuação autônoma, experiência 

inexistente no Direito Constitucional dos demais países com idêntica forma 

de Estado. A Federação, portanto, constituiu-se no primeiro elemento escultor 

do sistema. Objetivando regulá-la, assim como permitir que suas virtualidades 

crescessem e fossem corretamente aproveitadas, nasceu a Emenda 

Constitucional n. 18/65. 

Por outro lado, a sistematização das espécies tributárias era uma exigência, 

visto que no desarmônico complexo anterior, taxas havia que invadiam as 

áreas pertinentes aos impostos, assim como contribuições que se confundiam 

com impostos e taxas, sobre não se definir com correção e adequação os fatos 

geradores dos diversos tributos. 

A necessidade de um corpo de princípios e normas gerais revelou se de aguda 

preocupação entre os aplicadores da legislação, razão pela qual o Código 

Tributário passou a ser o elemento segundo desse anseio por um sistema. 

Por fim, prevaleceu também o desejo de orientar a própria conformação das 

finanças públicas, a partir de um dos três orçamentos, que é o fiscal, 

facilitando sua análise e aprovação legislativa, pela da transparência do 

sistema. (MARTINS, 1994). 

Nota-se, portanto, que o sistema tributário brasileiro, antes de sua estruturação/reforma 

em 1966, destacava-se pela múltipla incidência de tributos sobre um mesmo fato gerador, 

diferenciando-se as exações apenas pela sua denominação, e também pela incidência de taxas 

e contribuições sobre fatos que deveriam ser unicamente taxados pelos impostos. 
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A necessidade de codificação do Direito Tributário no Brasil, à época, decorria, 

contudo, não só da caótica situação do sistema tributário nacional, mas também do momento 

econômico pelo qual o país passava, conforme será melhor exposto nos tópicos abaixo. 

 

 

1.2 Política de Substituição de Importações1 (1946-1950) 

 

 

A análise exposta no presente subcapítulo se justifica na medida em que, a política 

destacada no título acima, representou uma mudança considerável nas bases de incidência do 

sistema tributário nacional que, à época, fundava-se quase que exclusivamente no comércio 

exterior. 

A Política de Substituição de Importações levada a efeito pelo governo do Presidente 

Eurico Gaspar Dutra, entre os anos de 1946 e 1950, visava, inicialmente, conter as importações 

e combater o desequilíbrio externo ou, em outras palavras, “racionar e dar melhor uso à moeda 

estrangeira disponível” (VIANNA, VILLELA, 2005, p. 26) 

As causas para o aumento das importações e do desequilibro externo são várias. A 

princípio, conforme CELSO FURTADO, o aumento das importações pode ser creditado 

justamente a liberalização das importações no pós 2ª Guerra Mundial (1965, p. 217). Com a 

liberalização das importações, as reservas cambiais até então acumuladas durante a Guerra, 

foram rapidamente pulverizadas (SOUZA, 2008, p. 20), tendo o coeficiente de importação2 em 

1947 alcançado a montante de 15% (quinze por cento)3 (FURTADO, 1965, p. 217), o que 

acabava por gerar o desequilíbrio externo. 

Por sua vez, conforme NILSON DE ARAÚJO SOUZA, as medidas adotadas através da 

Política de Substituição de Importações foram basicamente duas: “1. a redução relativa das 

importações de manufaturas acabadas de consumo; 2. o aumento das importações de bens de 

capital e matéria prima” (2008, p. 21).  

                                                           
1 Não confundir com as medidas de defesa da demanda agregada (política de defesa do café), tomadas pelo 

Governo Brasileiro a partir da crise de 1929 e que, nas palavras de Celso Furtado, provocaram o “Deslocamento 

do Centro Dinâmico” da economia nacional. Sobre estes fatos: FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 

Editora Nacional. Capítulo XXXII. 
2 “Coeficiente de importação é a relação entre o valor das importações e o valor do Produto Interno Bruto”. 

(SOUZA, 2008. p. 20). 
3 Em 1929, o coeficiente de importação era de 14% e em 1933, era de 8% (FURTADO, 1965, p. 197). 
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Dessa forma, a taxa de câmbio permanecia sobrevalorizada e gradativamente medidas 

discriminatórias à importação de bens de consumo não essenciais eram impostas, bem como 

em relação aos bens de consumo que possuíssem produtos similares nacionais (VIANNA, 

VILLELA, 2005, p. 26) 

Embora não se possa dizer que este era o intuito original do governo Dutra, a política 

de substituição de importações teve papel decisivo no processo de industrialização do Brasil. 

Isso porque a manutenção da taxa de câmbio sobrevalorizada e o controle de 

importações produziam os seguintes efeitos: 

um efeito subsídio, associado a preços artificialmente mais baratos para bens 

de capital, matérias-primas e combustíveis importados; um efeito 

protecionista, viabilizado pelas restrições à importação de bens competitivos; 

e um terceiro efeito, na verdade, resultante da combinação dos dois primeiros, 

que consiste na alteração da estrutura das rentabilidades relativas, no sentido 

de estimula a produção para o mercado doméstico em comparação com a 

produção para exportação (VIANNA, VILLELA, 2005, p. 26) 

Assim, de acordo com CELSO FURTADO, o setor industrial recebia um benefício 

duplo: “por um lado, porque a possibilidade de concorrência externa se reduzia ao mínimo 

através do controle das importações; por outro, porque as matérias primas e os equipamentos 

podiam ser adquiridos a preços relativamente baixos” (1965, p. 218). 

Cumpre registrar também que nos anos de 1947 a 1950 o crédito real concedido à 

indústria cresceu respectivamente 38%, 19%, 28% e 5% (VIANNA, VILLELA, 2005, p. 26) 

A combinação dos fatores acima expostos resultou em um quadro deveras vantajoso ao 

investimento nas indústrias ligadas ao mercado interno, resultando em uma taxa média de 

crescimento anual do produto real per capita de 3% entre 1946 e 1949 e de 3,5% entre 1949 e 

1954 (FURTADO, 1965, p. 217). 

Acontece que, conforme observado acima, a política de substituição de importações não 

tinha como intuito contribuir com o avanço do processo de industrialização do Brasil. 

Prova maior dessa alegação é que o progresso no desenvolvimento da industrialização 

no país decorrente da política de substituição de importações foi, em sua maior parte, um 

processo conduzido pelo setor privado “como resposta à mudança de preços relativos, que 

permitia acesso a insumos essenciais a custo baixo e, simultaneamente, conferia proteção à 

produção doméstica de produtos finais” (VIANNA, VILLELA, 2005, p. 27). 

Dentro desta perspectiva, AMAURY PATRICK GREMAUD, MANCO ANTONIO 

SANDOVAL DE VASCONCELLOS E RUDINEI TONETO JÚNIOR (2007, item 14.4) 

apontam diversas dificuldades inerentes a políticas de substituição de importações e de 

“Deslocamento do Centro Dinâmico”, destacando as seguintes: i) Tendência ao Desequilibro 
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Externo; ii) Aumento da Participação do Estado; iii) Aumento do Grau de Concentração de 

Renda; e iv) Escassez de Fontes de Financiamento. 

Em relação a primeira delas, qual seja, a tendência ao desequilíbrio externo, os autores 

apontam diversas razões a justificar o surgimento desta dificuldade aliada as políticas de 

substituições de importações, podendo ser destacadas a política cambial (a qual significava o 

barateamento e a estimulação aos investimentos na indústria, de forma a se transferir a renda 

da agricultura para a indústria), a falta de competitividade da indústria (tendo em vista que em 

virtude do protecionismo, o fomento à indústria visava apenas atender ao mercado interno) e a 

elevação da demanda de importações (a qual tinha como origem justamente os aumentos dos 

investimentos na indústria e da renda nacional) (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JÚNIOR, 2007, p. 375-376). 

Ainda de acordo com os citados autores, em virtude da geração de divisas ter se tornado 

mais difícil, a política de substituição de importações “só se tornava viável com o recurso ao 

capital estrangeiro, quer na forma de dívida externa, quer na forma de investimento direto, para 

eliminar o chamado ‘hiato de divisas’” (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JÚNIOR, 2007, p. 376). 

O aumento da participação do Estado, também apontado como uma das dificuldades da 

implementação da política de substituição de importações, se mostrava claramente decorrente 

do desenvolvimento industrial do país. Neste sentido, a maior atuação do Estado se deu em 

quatro áreas distintas. Na primeira delas, qual seja, o arcabouço institucional à indústria, a 

participação do Estado foi realizada mediante a adequação da Legislação Trabalhista, a criação 

de mecanismos para o direcionamento de capitais da atividade agrícola à atividade industrial, e 

também a criação de diversas agências estatais com a função de gerir e fomentar a atividade 

industrial (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 376).  

Sob este último aspecto citado, destaca-se a criação do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), pela Lei nº 1.628, de 1952, com o objetivo de atuar 

como agente do Governo, nas operações financeiras que se referirem ao reaparelhamento e 

fomento da economia nacional (BRASIL, Lei nº 1.628, artigo 8º). 

Ainda no tocante ao aumento da participação do Estado decorrente da política de 

substituição de importações, devem ser citadas mais três áreas onde se verificou maior atuação 

estatal, sendo elas: a geração de infraestrutura básica, podendo se destacar os investimentos 

estatais nos setores de transportes e energia4, com a finalidade de se estancar os pontos de 

                                                           
4 Deve-se destacar que, ainda durante o governo Dutra, foi lançado o Plano SALTE (sigla para Saúde, Alimentação, 

Transporte e Energia), única iniciativa de intervenção planejada do Estado para o desenvolvimento econômico, 
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estrangulamentos existentes; o fornecimento de insumos básicos, que representou a atuação do 

Estado de forma complementar ao setor privado em áreas onde os elevados níveis de capital e 

riscos envolvidos praticamente inviabilizam a iniciativa privada5; e por fim, a captação e a 

distribuição de poupança, já que através do sistema financeiro público (Banco do Brasil e 

BNDE), ocorria parte do financiamento da economia, tendo o Estado, dessa forma, assumido 

atribuições dos intermediários financeiros (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JÚNIOR, 2007, p. 376-377). 

O aumento do grau de concentração de renda, também apontado como uma das 

dificuldades enfrentadas pela política de substituição de importações, de acordo com os autores, 

decorria de duas situações distintas: o êxodo rural6 e o “caráter capital intensivo do investimento 

industrial, que não permitia grande geração de emprego no setor urbano” (GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 377). 

A combinação destes dois fatores gerava excedente de mão-de-obra e, 

consequentemente, baixos salários e a concentração de renda pelos industriais, que, tendo em 

vista o protecionismo à indústria nacional, bem como a baixa competitividade, permitia o 

acúmulo de lucros pelas empresas nacionais (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JÚNIOR, 2007, p. 377-378). 

Por fim, a última dificuldade enfrentada pela política de substituição de importações era 

a escassez de fontes de financiamento. De acordo com GREMAUD, VASCONCELLOS E 

TONETO JÚNIOR, havia grande “dificuldade de financiamento dos investimentos, dado o 

grande volume de poupança necessário para viabilizar os investimentos, em especial os 

estatais” (2007, p. 378). 

A escassez de fontes de financiamento pode ser atribuídas à duas situações distintas. 

A primeira delas referente às deficiências do sistema financeiro nacional à época, assim 

como a Lei da Usura7, a qual limitava a taxa de juros nominal a 12% ao ano e assim, 

                                                           
que consistia na coordenação dos gastos públicos dirigidos aos seus respectivos setores (Saúde, Alimentação, 

Transporte e Energia) e na previsão dos respectivos investimentos para os anos de 1949 a 1953. No entanto, o 

Plano Salte foi descontinuado em virtude da inexistência de fontes de financiamento definidas (VIANNA, 

VILLELA, 2005, p. 27). 
5 Sob este aspecto, ressalta-se a criação da companhia Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRÁS), pela Lei nº 2.004, 

de 1953, cujo objeto constituía a “pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo proveniente 

de poço ou de xisto – de seus derivados bem como de quaisquer atividades correlatas ou afins” (BRASIL, Lei nº 

2.004, artigo 6º). 
6 Em relação ao êxodo rural, os autores dispõem que este era “decorrente do desincentivo à agricultura, com falta 

de investimentos no setor, associado à estrutura fundiária, que não gerava empregos suficientes no setor rural, e à 

legislação trabalhista, restrita ao trabalhador urbano, constituindo um forte estímulo a vir para a cidade” 

(GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, pag. 377). 
7 BRASIL, Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933. 
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desestimulava a poupança. Já a segunda delas referia-se a ausência de uma reforma tributária 

ampla (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 378). 

Sob este último aspecto, os autores defendem o seguinte: 

A arrecadação continuava centrada nos impostos de comércio exterior e era 

difícil ampliar a base tributária. Já que a indústria deveria ser estimulada, a 

agricultura não poderia ser mais penalizada, e os trabalhadores, além de sua 

baixa remuneração, eram parte da base de apoio dos governos do período. 

(GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 378) 

A questão sobre a reforma tributária, em verdade, se mostrava substancial para a política 

de substituição de importações. Neste sentido, a necessidade de adaptação ao dinamismo 

econômico é uma das razões básicas para justificar a reforma tributária (VIOL, 2000, p. 10). 

De acordo com ANDREA LEMGRUBER VIOL, a necessidade de adaptação do sistema 

tributário ao dinamismo econômico justifica-se pelo fato de que a tributação atual incide sobre 

bases econômicas (e não mais sobre fatos jurídicos). Dessa forma, o sistema tributário deve 

refletir as bases econômicas do seu país e necessariamente, desenvolver-se em ritmo e direção 

semelhantes à evolução dessas bases (2000, p. 12).  

Ainda de acordo com a referida autora: 

De fato, as nações em estágio inicial de desenvolvimento, que possuem 

mercado interno reduzido e baixa renda, têm o comércio exterior como sua 

principal fonte de receitas. A medida que o mercado interno se desenvolve, já 

é possível ir, gradativamente, migrando para a tributação do consumo, até que 

o país tenha renda suficiente que permita a sua tributação sem comprometer 

os níveis de consumo e de poupança privada interna. (VIOL, 2000, p. 13) 

Assim, voltando ao ano de 1947, quando se iniciou a política de substituição de 

importações no Governo Dutra, de forma a, ainda que não conscientemente, fomentar a 

industrialização do país, verificava-se já a necessidade da reforma tributária, como medida de 

apoio à política de substituição de importações. 

No mais, deve ser considerado que a combinação do câmbio sobrevalorizado com o 

controle de importações e políticas inerentes ao processo de substituição de importações, 

acabou por resultar em acentuados investimentos nas indústrias de bens de consumo duráveis 

nacionais, de forma que também se verificou forte aumento na demanda do setor industrial, o 

que correspondeu ao aumento na concessão de créditos por parte do governo (principalmente, 

o Banco do Brasil) à indústria nascente. Esta combinação de fatores, somada ainda à 

proximidade das eleições presidenciais gerou um enorme déficit no orçamento do setor público 

no ano de 19498 (VIANNA, VILLELA, 2005, p. 27-28). 

                                                           
8 E que de acordo com os autores, continuaria em 1950 (VIANNA, VILLELA, 2005, p. 27-28). 
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Conclui-se que, embora tenha ocorrido aumento significativo nas importações de bens 

de base pelas indústrias nacionais, tais importações eram realizadas sob a égide dos mais 

diversos benefícios fiscais, sob o fomento da industrialização do país, de forma que, como visto, 

tendo ocorrido o aumento nas importações, não necessariamente houve o aumento na 

arrecadação tributária da União Federal, que à época encontrava no Imposto sobre Importações 

uma importante fonte de receita. 

A contrapartida necessária, portanto, seria a adequação do sistema tributário a nova 

realidade do crescente mercado interno e da concentração de renda decorrentes da então recente 

industrialização do país, de forma a se retirar o foco da arrecadação tributária do Imposto de 

Importação e, assim, ao menos buscar diminuir o déficit público que vinha se formando. 

 

 

1.3 Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek (1956-1960) 

 

 

O Plano de Metas lançado pelo Governo Juscelino Kubitschek encontra suas origens no 

Plano SALTE, lançado pelo governo Dutra em 1949, visando um conjunto de investimentos 

nas áreas da Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, e que foi implementado apenas 

parcialmente.  

Em 1951, foi instalada a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), que 

novamente elaborou um conjunto de projetos econômicos setoriais específicos, formando um 

conjunto coerente de planos (VILLELA, 2005, p. 55). 

Por fim, ainda se deve creditar parte das políticas implementadas através do Plano de 

Metas aos “estudos feitos pelo grupo BNDE-Cepal, que visava superar os pontos de 

estrangulamento identificados pelos estudos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos” 

(SOUZA, 2008, p. 30). 

De acordo com NILSON DE ARAÚJO SOUZA (2008, p. 30), o Plano de Metas se 

concentrava em quatro áreas principais: 

1. investimentos estatais em infra-estrutura, principalmente transporte e 

energia elétrica, sendo que, na área de transporte, a ênfase passava da ferrovia 

para a rodovia; 

2. incentivo ao aumento da produção de bens de capital, como máquinas e 

equipamentos, e de bens intermediários, como aço, carvão, cimento, zinco, 

etc;  

3. incentivo à introdução dos setores de bens de consumo duráveis; 

4. estímulo à produção de alimentos;  
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Dentro das áreas de investimentos citadas, cumpre observar que os setores de energia e 

transporte receberam 71,3% dos investimentos previstos no Plano de Metas, sendo a maior parte 

recebida diretamente do setor público. As indústrias de base, por sua vez, receberam cerca de 

22,3% dos investimentos totais, sendo estes recursos principalmente recebidos através do setor 

privado (com a ajuda de financiamentos públicos). Por fim, as áreas de educação e alimentação 

receberam os 6,4% restantes dos recursos totais (VILLELA, 2005, p. 55). 

Além das áreas acima, Juscelino Kubitschek, ainda na campanha eleitoral, havia 

prometido a construção da nova capital, Brasília, cujos gastos não estavam orçados no Plano de 

Metas (VILLELA, 2005, p. 55-56). 

A implementação do Plano de Metas foi possível graças a diversos instrumentos de ação 

do governo, dentre os quais podemos citar os investimentos das empresas estatais, o crédito 

com juros baixos (ou negativos) e o longo prazo de carência concedido pelo Banco do Brasil e 

BNDE, políticas de reserva de mercados e a concessão de avais para obtenção de empréstimos 

externos (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 383).  

Também teve importância no auxílio à implementação do Plano de Metas a adoção de 

tarifa aduaneira protecionista, em conjunto com um sistema cambial que concedia diversos 

subsídios à importação de bens de capital e insumos básicos, de forma a atrair o investimento 

direto do capital estrangeiro (VILLELA, 2005, p. 56). 

No tocante aos incentivos concedidos pelo governo brasileiro como forma de atrair o 

capital estrangeiro, deve ser citada a Instrução nº 113, da Superintendência da Moeda e do 

Crédito (SUMOC), implementada ainda no governo do Presidente Café Filho, vice de Getúlio 

Vargas e que o substituiu com sua morte. Através da referida Instrução, permitiu-se, sem que 

fossem realizadas maiores alterações no sistema cambial vigente, às empresas estrangeiras o 

investimento direto no Brasil, através da importação de máquinas e equipamentos, sem 

necessidade de cobertura cambial (SOUZA, 2008, p. 29). 

O uso da Instrução foi ampliado no governo Kubitschek, acompanhado de outras formas 

de incentivo ao capital estrangeiro a favor de seu Plano de Metas (CAPUTO e MELO, 2009, p. 

518), como “isenções fiscais e garantias de mercado (protecionismo para os novos setores) que 

atraíram muitas multinacionais para o país” (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JÚNIOR, 2007, p. 383). 

Acerca do cumprimento das metas do Plano, os autores acima citados dispõem da 

seguinte forma: 

O cumprimento das metas estabelecidas foi bastante satisfatório, e em alguns 

setores estas foram inclusive superadas. Com isso observou-se rápido 
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crescimento econômico no período, com profundas mudanças estruturais, em 

termos de base produtiva. (...) o pior desempenho da agricultura no período, 

(...) está totalmente de acordo com as metas do plano, que praticamente 

desconsideram a agricultura e a questão social. (GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 384) 

Acontece que, o Plano de Metas encontrava sérios problemas relacionados ao seu 

financiamento, uma vez que o governo JK não logrou apresentar qualquer proposta para o 

financiamento de tais metas, deixando para buscar a solução ao longo da execução do programa 

(VILLELA, 2005, p. 56). 

Neste sentido: 

As fontes internas previstas para financiamento dos investimentos do Plano 

dividiam-se em: orçamento corrente da União (inclusive fundos vinculados), 

39,7%; orçamentos dos Estados (inclusive fundos especiais), 10,4%; 

financiamentos de entidades públicas (BNDE, Banco do Brasil, etc.), 14,5%, 

e recursos próprios de empresas privadas ou sociedades de economia mista, 

35,4%. Estas fontes totalizariam Cr$ 284,8 bilhões, e o total cobriria dois 

terços dos investimentos globais. (CAPUTO e MELO, 2009, p. 519). 

Por sua vez, a divisão de encargos como acima prevista: 

(...) colocava o peso maior do esforço de investimento sobre o setor público, 

o que, na ausência de uma reforma tributária que gerasse um significativo 

incremento das receitas da União, certamente provocaria um déficit público 

incompatível com a contenção da inflação no patamar previsto. (VILLELA, 

2005, p. 57). 

Desta forma, na ausência de uma reforma tributária ampla, condizente com as metas e 

gastos estipulados, houve a necessidade de financiamento dos gastos públicos através da 

emissão monetária, resultando na aceleração inflacionária9 observada no período (GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 385). 

ANDRÉ VILLELA (2005, p. 57) também destaca-que a principal fonte de 

financiamento do Plano de Metas foi a inflação, que por sua vez, era resultante da emissão 

monetária cuja finalidade era o financiamento do gasto público e do aumento do crédito que 

viabilizava os investimentos privados10. Especial contribuição para essa política foi dada pela 

                                                           
9 Sob esse aspecto, NILSON ARAÚJO DE SOUZA dispõe o seguinte: “Costuma-se apresentar os gastos do Plano 

de Metas como os responsáveis pela escalada inflacionária. Esse é um diagnóstico com base na teoria monetarista 

da inflação, que entende como única causa do aumento generalizado dos preços o excesso de demanda gerado por 

expansão de moeda. Mas há outro diagnóstico baseado na teoria estruturalista da Cepal. Segundo esse diagnóstico, 

o problema não estaria no excesso de demanda, mas na insuficiência da oferta para o mercado interno de massas. 

A origem do problema estaria na dependência externa e na preservação da estrutura arcaica na agricultura, as quais 

acarretariam dois problemas: 1. Transferência para exterior de parte do excedente econômico que poderia ser 

investido internamente; 2. Rigidez na oferta de alimentos e matérias primas para o setor industrial”. (SOUZA, 

2008, p. 44) 
10 FERNANDO REZENDE (2001, p. 281) explica que “uma das principais fontes de financiamento do déficit 

público é a emissão monetária. Um excesso de aumento da oferta de moeda na economia gera aumento dos preços 

e os detentores de moeda acabam arcando com uma redução em seu poder aquisitivo. Como o governo é detentor 

do monopólio da emissão, ele pode apropriar-se de recursos reais, por meio do aumento dos gastos em troca de 

emissão de base monetária”. 
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então complexa estrutura de execução da política monetária do país, tendo em vista que, à 

época, o Banco do Brasil exercia, simultaneamente, as funções de banco central e banco 

comercial11. 

Dessa forma, o Banco do Brasil “promovia a expansão primária dos meios de 

pagamento, ao emprestar ao Tesouro para ajudar a cobrir o déficit de caixa” (VILLELA, 2005, 

p. 57].  

Por fim, ainda de acordo com ANDRÉ VILLELA (2005, p. 57), para estancar o déficit 

público resultante da expansão monetária, o governo possuía três alternativas à sua disposição, 

ou uma combinação delas: aumento da arrecadação tributária, ampliação da dívida pública 

através da colocação de títulos da dívida no mercado ou a contenção dos gastos públicos. 

Tendo-se em vista a estrutura arcaica do sistema tributário então vigente, apontada no 

tópico 1.1 acima, não se mostrava possível sua alteração corresponder a um aumento expressivo 

das receitas à curto prazo. Por outro lado, a ampliação da dívida pública através da emissão de 

títulos encontrava óbice na Lei de Usura, que limitava a taxa de juros nominais à 12% ao ano 

(a inflação média no período de 1956-1961 foi superior a 20% ao ano) (VILLELA, 2005, p. 57-

58). 

Restava portanto ao governo Kubitschek a contenção dos gastos públicos. A primeira 

ação neste sentido foi a realização de acordo entre o então Ministro da Fazenda e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), através do qual o governo brasileiro se comprometia a adotar 

uma série de medidas anti-inflacionárias concebidas pelo Fundo (SILVA, 2000, p. 84).  

Entre as medidas destacam-se a “contenção do gasto público e do crédito, moderação 

nos reajustes salariais, reforma do sistema de taxas de câmbio múltiplas ainda em vigor e fim 

do plano de compras de café pelo governo” (VILLELA, 2005, p. 58). 

Obviamente, tais medidas eram contrárias as ambições do Plano de Metas do governo 

Kubitschek.  

Tendo em vista a impossibilidade do Governo cumprir as medidas exigidas pelo FMI 

como condição a liberação dos empréstimos, bem como as perturbações internas decorrentes 

                                                           
11 FÁBIO GIAMBIAGI e ANA CLÁUDIA ALÉM (2011, p. 87-88) explicam que “por falta de estrutura própria 

do Banco Central, o Banco do Brasil – que era o banco comercial oficial além de agente do Tesouro Nacional – 

continuou funcionando também como autoridade monetária, tendo em vista que permaneceu como o depositário 

da reservas voluntárias dos bancos privados, bem como prestador de serviço de compensação de cheques do 

sistema, nivelando automaticamente suas reservas através da conta movimento do BACEN, o que lhe dava na 

prática poder de emissão de moeda. A partir de então a execução de curto prazo da política monetária ficou sob 

responsabilidade do Banco Central e do Banco do Brasil, sendo homologada pelo Conselho Monetário Nacional”. 
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do financiamento inflacionário do Plano de Metas12, surgia a necessidade de buscar-se uma 

solução para estes problemas, tanto interna como externamente, caso fosse necessária a 

obtenção de novos financiamentos. Dentro desta perspectiva, surgiu o Plano de Estabilização 

Monetária - PEM (1958-1959) (SILVA, 2000, p. 84).  

Em relação às medidas exigidas pelo FMI, o PEM optava “por uma estabilização 

monetária gradual, em oposição ao tratamento de ‘choque’ exigido pelo Fundo” (VILLELA, 

2005, p. 58-59). 

Essa diferenciação entre as exigências do Fundo Monetário Internacional e o PEM é 

bem explicada por RICARDO SILVA (2000, p. 84-85):  

As razões para essa terapia gradualista estão ligadas à convicção firmada na 

época de que o tratamento de choque seria extremamente danoso ao processo 

de desenvolvimento. Esse é, por exemplo, o conteúdo da crítica feita por 

Roberto Campos às políticas do FMI, quando esse economista se referia à 

falácia agregativa apregoada por essa instituição. Haveria, segundo Campos, 

a necessidade de diferenciar dentre os gastos públicos aqueles destinados ao 

investimento dos gastos com consumo. Se era verdade que os gastos 

excessivos com consumo poderiam levar a uma elevação inflacionária da 

demanda global, também não se poderia desconsiderar importância dos gastos 

do Estado com investimentos, sobretudo nos chamados “pontos de 

estrangulamento”, para a continuidade do desenvolvimento. Sendo assim, 

qualquer política anti-inflacionária que concebesse o gasto público 

agregadamente, isto é, sem a distinção salientada por Campos, estaria 

inevitavelmente impondo sacrifícios desnecessários ao crescimento 

econômico. 

De qualquer forma, assim como as medidas exigidas pelo FMI, o Plano de Estabilização 

Monetária contava com a oposição de setores importantes dentro do próprio Governo, o que 

não impediu o governo Juscelino Kubitschek de iniciar a aplicação do PEM, em janeiro de 

1959, quando foram anunciadas a diminuição dos subsídios à importação de trigo e gasolina, o 

que gerava impactos diretos no custo de vida da população (VILLELA, 2005, p. 59). 

Acontece que, o “acirramento do debate e da oposição política ao PEM ao longo do 

primeiro semestre de 1959 levou Juscelino a romper com negociações com o FMI em junho 

daquele ano” (VILLELA, 2005, p. 59).  

RICARDO SILVA (2000, p. 85-86) explica que, diante de todas as reações ao Plano de 

Estabilização Monetária: 

(...) é compreensível que Kubitschek, um político com muitos interesses em 

jogo, mudasse sua posição em relação ao mesmo. A troco de que, afinal, 

comprometeria seus dois últimos anos de mandato presidencial com um 

programa de estabilização que até então só lhe tinha trazido dificuldades? 

                                                           
12 ANDRÉ VILLELA (2005, p. 58) destaca que o “uso do financiamento inflacionário para atender à prioridade 

de desenvolvimento industrial traduziu-se em uma forte elevação do índice geral de preços entre 1957 e 1958, 

levando a inflação a saltar de 7,0% para 24,4% entre aqueles dois anos”. 
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Certamente, essa não seria a atitude mais aconselhável para um político que 

tinha a pretensão de, em breve, retornar à Presidência da República. 

Ao abandonar o Plano de Estabilização Monetária, Kubitschek buscava preservar o 

Plano de Metas e também o sonho da nova capital, deixando ao seu sucessor um expressivo 

quadro de deterioração econômica.  

Nesse sentido, devemos registrar que, entre 1956 e 1960, as exportações caíram 

aproximadamente 15%, a dívida externa aumentou 50% e o déficit do governo federal manteve-

se praticamente em um terço das receitas totais da União no período. (VILLELA, 2005, p. 59). 

Acerca deste último aspecto, ANDRÉ LARA RESENDE (1982, p. 761) explica: 

Os anos de 1958 e 1959, durante o Governo de Kubitschek, estabeleceram um 

recorde de crescimento industrial, cuja taxa anual média no período ficou em 

torno de 11%. A taxa de inflação saltou dos seus níveis abaixo de 20% em 

anos anteriores para níveis acima de 40%, a partir de 1959. A tentativa de 

manter o ritmo de crescimento industrial acelerado sem perder o controle da 

inflação manteve o câmbio sobrevalorizado. Em particular, o sistema de taxas 

múltiplas para importações subsidiou as importações de bens de capital, 

transferindo renda para a indústria, enquanto se praticava o confisco do lado 

das exportações tradicionais. Diante de tal política, agravaram-se as 

dificuldades de balanço de pagamentos, sucediam-se os déficits, enquanto as 

autoridades monetárias recorriam a operações de curso prazo para manter a 

disponibilidade de divisas e evitar a desvalorização. 

As principais razões para tamanho desequilíbrio encontram-se no programa de obras 

públicas do governo (em especial, a construção de Brasília) e, acima de tudo, os gastos 

associados à política de compra dos excedentes de café (VILLELA, 2005, p. 59).  

Enquanto estima-se que o custo da construção de Brasília tenha consumido de 2 a 3% 

do PIB (Produto Interno Bruto) entre 1957 e 1961, calcula-se que as compras internas de café 

tenham consumido três a quatro vezes mais recursos públicos durante o citado período, volume 

superior até mesmo aos gastos totais (públicos e privados) com o Plano de Metas (VILLELA, 

2005, p. 67). 

A análise do Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek ajuda a entender as 

principais características do sistema tributário brasileiro que marcariam os anos seguintes, quais 

sejam: falta de controle orçamentário; as questões sociais atinentes ao gasto público sendo 

relegadas a segundo plano e o socorro aos empréstimos internacionais a fim de sanar o déficit 

público. 

No caso em questão, como o socorro acabou não sendo viabilizado, a alternativa restante 

era a reformulação do Sistema Tributário Nacional, conforme realizado pelo Programa de Ação 

Econômica do Governo, o PAEG, analisado no tópico abaixo. 
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1.4 Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) 

 

 

O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) foi lançado em novembro de 

1964, sendo o seu principal objetivo o controle do processo inflacionário e a consequente 

retomada do crescimento econômico (GIAMBIAGI e ALÉM, 2011, p. 84). 

Em outras palavras, os objetivos gerais do Programa de Ação Econômica do Governo 

eram: “acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico, conter o processo inflacionário, 

atenuar os desequilíbrios setoriais e regionais, aumentar o investimento e com isso o emprego 

e corrigir a tendência ao desiquilíbrio externo” (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JÚNIOR, 2007, p. 393). 

Para a consecução de tais objetivos, o PAEG se utilizaria, dentre outras, das seguintes 

políticas (RESENDE, 1982, p. 774): 

Política Financeira, compreendendo:  

a) Política de redução do déficit de caixa governamental, de modo que 

aliviasse progressivamente a pressão inflacionária dele resultante e que 

fortalecesse a capacidade de poupança nacional através do disciplinamento do 

consumo e das transferências do setor público e na melhoria da composição 

da despesa; 

b) Política tributária, destinada a fortalecer a arrecadação e a combater a 

inflação, corrigindo as distorções de incidência, estimulando a poupança, 

melhorando a orientação dos investimentos privados e atenuando as 

desigualdades econômicas regionais e setoriais; 

c) Política monetária condizente com os objetivos de progressiva 

estabilização dos preços, evitando, todavia, a retração do nível de atividade 

produtiva e a redução da capacidade de poupança das empresas; 

d) Política bancária, destinada a fortalecer o nosso sistema creditício 

ajustando-o às necessidades de combate à inflação e de estímulo ao 

desenvolvimento; 

e) Política de investimentos públicos, orientada de modo que fortalecesse 

a infra-estrutura econômica e social do país, que criasse as economias externas 

necessárias ao desenvolvimento das inversões privadas e que atenuasse 

desequilíbrios regionais e setoriais. 
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Além destas, o PAEG continha metas de Política Econômica Internacional13 e de 

Produtividade Social14. 

Ao presente trabalho, porém, interessam as políticas financeiras acima descritas, 

principalmente, a redução do déficit público e a reforma tributária. Embora tratadas como 

medidas distintas, é difícil tratar das mesmas separadamente, tendo em vista que a primeira 

(redução do déficit) acabou sendo consequência direta da segunda (reforma tributária). 

Sob este último aspecto, deve ser observado que, entre 1946 e 1966 houve um aumento 

na arrecadação dos impostos incidentes sobre as transações internas (o imposto sobre o 

consumo representava 45% da receita tributária da União; o imposto sobre vendas e 

consignações, aproximadamente 90% da receita tributária estadual; e o imposto sobre indústria 

e profissões, perto de 45% da receita municipal), entretanto, não se mostravam suficientes para 

cobrir as necessidades de dispêndio dos três níveis de governo (VARSANO, 1996, p. 6) 

Acerca deste último parágrafo, Ricardo Varsano (1981, p. 209) dispõe o seguinte: 

O apoio à industrialização gerou um crescimento da relação despesas do 

Governo/PIB. A despesa do Tesouro Nacional, ao redor de 8% do produto no 

final da década de 40, elevou-se para mais que 11% a partir de 1957 e, no 

início dos anos 60, atingiu a marca dos 13% do PIB. Por outro lado, a receita 

do Tesouro cresceu na segunda metade da década de 50, mas não o suficiente 

para acompanhar a evolução das despesas. Em consequência, o secular déficit 

do setor público agravou-se, correspondendo a mais que 2% do PIB entre 1956 

e 1960 (em 1957 chegou a 3,4%). A partir de 1961, o sistema tributário 

mostrou-se incapaz de gerar receitas até mesmo para manter a relação entre 

estas e o produto. Como as despesas continuaram a crescer aceleradamente, o 

déficit do Tesouro ultrapassou os 4% do PIB (4,26% em 1962 e 4,23% em 

1963). Não existindo uma estrutura institucional que possibilitasse o 

financiamento do déficit por meio do endividamento público, ele foi coberto 

quase que totalmente através de emissões. A taxa de inflação, que em 1950 

era de 12,4% e já atingia 30,5% em 1960, cresce rapidamente para 47,7% em 

1961, 51,3% em 1962 e 71,3% em 1963. 

(...) Cria-se então a consciência de que as instituições existentes já não 

satisfaziam às necessidades do País. Propõem-se e debatem-se as chamadas 

Reformas de Base, entre elas incluída a reforma tributária, que teria por 

finalidade não só resolver o problema do déficit governamental, como também 

                                                           
13 “(...) compreendendo: 

a) Política cambial e de comércio exterior, visando à diversificação das fontes de suprimento e ao incentivo 

das exportações, a fim de facilitar a absorção dos focos sociais de capacidade ociosa e de estimular o 

desenvolvimento econômico, com relativo equilíbrio de pagamentos a mais longo prazo; 

b) Política de consolidação da dívida externa e de restauração do crédito do país no exterior, de modo que 

aliviasse pressões de curto prazo sobre o balanço de pagamentos; 

c) Política de estímulos ao ingresso de capitais estrangeiros e de ativa cooperação técnica e financeira com 

agências internacionais, com outros governos e, em particular, com o sistema multilateral da Aliança para o 

Progresso, de modo que acelerasse a taxa de desenvolvimento econômico;” (RESENDE, 1982, p. 773) 
14 “(...) compreendendo: 

a) Política salarial, que assegurasse a participação dos trabalhadores nos benefícios do desenvolvimento 

econômico mas que permitisse a sincronização do combate à inflação, do lado da procura e dos custos, e que 

protegesse a capacidade de poupança do país”. (RESENDE, 1982, p. 773) 
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prover recursos para garantir a execução das demais reformas. Havia o 

consenso de que o sistema tributário era obsoleto, a administração fiscal 

desaparelhada e, em consequência, o regime fiscal dissociado de todos os 

preceitos de justiça social, entravando o desenvolvimento do País.  

Ainda de acordo com o mesmo autor:  

Uma das preocupações fundamentais da reforma foi elevar o nível de esforço 

fiscal da sociedade, aumentando consequentemente a receita tributária para 

fazer face ao déficit do Governo e a novas necessidades de dispêndio. O déficit 

era atribuído a um aumento dos gastos públicos, devido ao crescimento da 

população e à industrialização, sem que o sistema tributário fosse capaz de 

gerar os recursos necessários para financiar o aumento de despesas. 

(VARSANO, 1981, p. 211) 

Dessa forma, o déficit público seria combatido majoritariamente pela elevação da carga 

tributária bem como pela racionalização (reforma) do sistema tributário nacional. Os objetivos 

da reforma tributária podem ser assim sintetizados (VARSANO, 1981, p. 213):  

a) aumentar a receita tributária para fazer face ao déficit do Governo, às 

novas necessidades de despesas e à concessão de estímulos fiscais; 

b) reduzir o custo que a tributação impunha à sociedade (custo 

administrativo, custo de recolhimento dos tributos e custos em termos de 

eficiência) e aproximar o sistema de uma posição de neutralidade quanto à 

alocação de recursos;  

c) introduzir desvios intencionais em relação à posição neutra, de forma a 

beneficiar determinados setores ou regiões e, sobretudo, a acumulação de 

capital; 

d) dotar o sistema tributário de suficiente flexibilidade para ser usado 

como instrumento de política alocativa pelo Governo Federal e somente por 

este; 

e) replicar, tanto quanto possível, a divisão dos recursos disponíveis entre 

as três esferas de Governo que existam antes da reforma, observado, 

entretanto, o objetivo anterior; e 

f) tentar compensar as desigualdades de capacidade tributária entre as 

diversas regiões do País. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, cumpre observarmos o seguinte: 

No final de 1963, foi criada a Comissão de Reforma do Ministério da 

Fazenda15 com a tarefa de reorganizar e modernizar a administração fiscal 

                                                           
15 Previamente, à criação da Comissão de Reforma Fiscal, cumpre observar os seguintes movimentos que 

antecederam a elaboração do CTN, na visão de OSVALDO JOSÉ REBOUÇAS (2010, p. 9-10): “A multiplicidade 

dos problemas de natureza especificamente tributária levantados na Segunda Conferência de Técnicos em 

Contabilidade Pública e Assuntos Fazendários reunida em 1940 forçou o reconhecimento da necessidade da 

elaboração, para o direito tributário, de um conjunto de normas gerais. Daí resultou a convocação, em 1941, da 

Primeira Conferência Nacional da Legislação Tributária, na qual o tema da codificação recebeu tratamento 

orgânico, aplicável por igual aos três níveis de governo, que continuariam a legislar sobre os seus próprios tributos, 

porém, com estrita observância daqueles princípios comuns por ela traçados, que imprimiriam ao sistema a 

desejada uniformidade. Simultaneamente a isto, uma centralização administrativa mais acentuada veio contribuir 

para a busca da solução dos problemas. Um primeiro exemplo, resultante da Conferência dos Secretários de 

Fazenda realizada em 1938, é o decreto-lei 915, daquele ano, que solucionou normativamente os conflitos de 

competência na tributação das vendas interestaduais de mercadorias. No decreto-lei 1.202 de 1939 encontravam-

se dispositivos visando a uniformização da atividade tributária dos Estados e Municípios. Por sua vez os decretos-

leis 1.804 de 1939 e 2.416 de 1940, consagrando em lei as recomendações da Primeira e da Segunda Conferência 

de Contabilidade Pública e Assuntos Fazendários, vieram codificar todo o setor da atividade financeira pública, 

ultrapassando o campo da técnica e elaborando regras substantivas no que se refere à conceituação de certos 
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federal. Previa-se que os fatos e informações analisados levariam a uma 

expansão das tarefas e até a revisão global do sistema tributário, o que de fato 

ocorreu. (...) 

Um novo sistema tributário foi paulatinamente implantado entre 1964 e 1966, 

concedendo-se prioridade para as medidas que, de um lado, contribuíssem de 

imediato para a reabilitação das finanças federais e, de outro, atendessem de 

forma mais urgente os reclamos do alívio tributário dos setores empresariais 

que constituíam a base política de sustentação do regime (...).  

A Emenda Constitucional nº 18/65 que, com algumas alterações, incorporou-

se ao texto da Constituição de 30 de janeiro de 1967 e o Código Tributário 

(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) são os documentos legais que 

marcam o fim dos trabalhos desta reforma. (VARSANO, 1996, p. 8-9) 

BARBOSA, BRANDÃO E FARO (1990, p. 400-401) explicam que reforma dos anos 

1965/1966 foram efetuadas em duas etapas:  

Na primeira etapa, promoveu, nos anos de 1965 e 1966, uma aumento da carga 

tributária através dos seguintes instrumentos: a) aumento das alíquotas do 

imposto de consumo; b) reformulação do imposto de renda, com aumento da 

base e ampliação do sistema de desconto na fonte; c) penalização dos 

contribuintes que deixassem de pagar em dia suas obrigações fiscais, com a 

cobrança do imposto em atraso com correção monetária, além das multas 

devidas. O resultado concreto desta primeira etapa da reforma fiscal foi um 

aumento da carga tributária bruta para 17,01% em 1964, 19,71% em 1965 e 

22,31% em 1966; ao mesmo tempo, o imposto inflacionário declinava de 

5,23% em 1964 para 2,74% em 1966. (...) 

A segunda etapa da reforma fiscal foi elaborada de sorte a satisfazer a uma 

restrição e de modo a atingir um objetivo fundamental. A restrição era de a 

mudança do sistema tributário não reduzisse a carga tributária. Apesar do seu 

pequeno decréscimo em 1967, fato natural no ano de implantação do novo 

sistema, nos dois anos subsequentes (1968 e 1969) a carga tributária 

aumentou-se e manteve-se num patamar próximo dos 25% em grande parte 

da década de 70. O objetivo fundamental da reorganização do sistema 

tributário era criar uma base tributária sólida e moderna para enfrentar os 

problemas do crescimento econômico. 

Por sua vez, a racionalização do sistema foi efetivada mediante a adoção das seguintes 

medidas: 

(1) instituição da arrecadação de através da rede bancária; (2) extinção dos 

impostos do selo (federal), sobre profissões e diversões públicas (municipais); 

(3) criação do ISS (Imposto sobre Serviços), a ser arrecadado pelos 

municípios; (4) substituição do imposto estadual sobre vendas, incidente sobre 

o faturamento das empresas, pelo ICM (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias), incidente sobre o valor adicionado a cada etapa de 

comercialização do produto; (5) ampliação da base de incidência do imposto 

sobre a renda das pessoas físicas; (6) criação de uma série de mecanismos de 

isenção e incentivos a atividades consideradas prioritárias pelo governo à 

época – basicamente, aplicações financeiras, para estimular a poupança, e 

                                                           
institutos tributários. Finalmente, o decreto-lei 960 de 1938, embora decorra da competência legislativa da União 

em matéria de processo, pode ser enquadrado na mesma ordem de ideias, pois se reflete sobre o direito financeiro 

em todo o importante setor da cobrança executiva da dívida ativa da Fazenda Pública. Contudo, os problemas 

inerentes ao sistema tributário conforme apontados continuavam a causar seu efeito nocivo e deletério ao 

desenvolvimento nacional impondo a necessidade urgente de uma sistematização racional da ordem jurídica 

tributária.” 
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investimentos (em capital fixo) em regiões e setores específicos; e (7) criação 

do Fundo de Participação dos Estados e Municípios (FPEM), através do qual 

parte dos impostos arrecadados no nível federal (no qual se concentrou a 

arrecadação) era repassada às demais esferas de governo. (HERMANN, 2005, 

p. 74-75). 

 Ainda acerca da reforma, merece ser destacado o Brasil foi um dos primeiros países em 

todo o mundo a adotar um imposto sobre o valor adicionado (IVA, ainda que sem ter esse 

nome). Assim, em 1967, o Brasil passou a ter um dos sistemas tributários mais modernos em 

todo o mundo (GIAMBIAGI e ALÉM, 2011, p. 248). 

A partir do Quadro 1, abaixo, verifica-se outra importante face da reforma tributária, 

qual seja, a redefinição do espaço tributário entre as esferas governamentais.  

Quadro 1 

Os principais impostos antes e depois da reforma tributária de 1965/1967 

Antes da Reforma Após a Reforma 

A) Federais 

a) Imposto de Importação 

b) Imposto de Consumo 

c) Impostos Únicos 

d) Imposto de Renda 

e) Impostos sobre Transferências de 

Fundos para o Exterior 

f) Impostos sobre Negócios 

g) Impostos Extraordinários 

h) Impostos Especiais 

 

B) Estaduais 

a) Impostos sobre Vendas a Varejo 

b) Imposto sobre Transmissão “Causa 

Mortis” 

c) Imposto sobre Expedição 

d) Imposto sobre Atos Regulados 

e) Impostos Especiais 

 

C) Municipais 

a) Imposto Territorial Rural 

b) Imposto sobre Transmissão “Inter 

vivos” 

c) Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Urbana 

d) Imposto de Indústria e Profissões 

e) Imposto de Licença 

f) Imposto sobre Diversões Públicas 

g) Imposto sobre Atos de Economia 

A) Federais 

a) Impostos ao Comércio Exterior 

(Importação e Exportação 

b) IPI 

c) Impostos Únicos 

d) Imposto de Renda 

e) Imposto sobre Operações Financeiras 

f)    Impostos Extraordinários 

g)   Outros (transportes, comunicações, etc.) 

h)    Imposto Territorial Rural 

 

B) Estaduais 

a) ICM 

b) Imposto sobre Transmissão de Bens 

“Inter Vivos” e “Causa Mortis” 

- 

- 

- 

 

C) Municipais 

-  

- 

a) Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Urbana 

b) Imposto sobre Serviços 

- 

- 

- 

FONTE: GIAMBIAGI e ALÉM, 2011, p. 251 (adap.) 
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De todas as políticas implementadas pelo PAEG que visavam, majoritariamente, o 

combate à inflação, a contenção dos déficits governamentais foi a mais bem sucedida 

(RESENDE, 1982, p. 780).  

Observa-se que, a carga tributária no país passou de 16% do PIB em 1963 para 21% em 

1967 (HERMANN, 2005, p. 74-75). 

Por sua vez, o déficit do Governo em relação ao Produto Interno Bruto – PIB, que era 

de 4,2%, em 1963, já declinava para 1,7% em 1967; em 1968 era de apenas 1,2% e, em 1969, 

0,6% (RESENDE, 1982, p. 780). 

Por fim, há que se observar que o aumento na arrecadação tributária não foi o único 

agente envolvido na contenção dos déficits, uma vez que, neste mesmo período, houve também 

a alteração na forma do financiamento dos déficits que passaram a ser financiados através da 

venda de títulos da dívida e não mais exclusivamente pela emissão de papel moeda. Neste 

sentido, observa-se que “em 1965, 55% do déficit foram financiados através da venda de títulos 

da dívida pública e, em 1966, o déficit foi totalmente financiado pelos empréstimos junto ao 

públicos” (RESENDE, 1982, p. 780). 

Em conclusão ao presente tópico, cumpre observamos as palavras de RICARDO 

VARSANO (1996, p. 9): 

Assim, o objetivo fundamental do sistema tributário foi elevar o nível de 

esforço fiscal da sociedade de modo que não só se alcançasse o equilíbrio 

orçamentário como se dispusesse de recursos que pudessem ser dispensados, 

através de incentivos fiscais à acumulação de capital, para impulsionar o 

processo de crescimento econômico. Ao privilegiar o estímulo ao crescimento 

acelerado e à acumulação privada – e, portanto, os detentores da riqueza – a 

reforma praticamente desprezou o objetivo da equidade. 

Conclui-se, assim, que as medidas impostas pelo PAEG, de contenção do processo 

inflacionário, redução do déficit público e fortalecimento da arrecadação tiveram como 

principal alicerce a reforma tributária implementada entre os anos de 1965/1966. 

A reforma tributária, por sua vez, tinha como objetivo não só a resolução do problema 

do déficit público e das demais medidas expostas acima, mas também garantir recursos para as 

demais propostas do PAEG, assim como racionalizar a carga tributária no país e promover uma 

maior equidade em relação à sucumbência do ônus tributário pela população do país. 

Contudo, o que se observou, foi sim um rápido aumento na arrecadação e uma 

considerável redução do déficit público, sem que, em verdade, fossem implementadas medidas 

que promovessem uma maior equidade no sistema tributário nacional. 
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1.5 Principais Consequências da Reforma Tributária de 1965/1966 

 

 

A reforma tributária de 1965/1966 é tida como revolucionária por vários motivos, sendo 

um dos principais, a mudança de bases incidências, que até então era representada por fatos 

jurídicos, tendo precisa representação nos impostos sobre vendas e consignações e no imposto 

sobre indústrias e profissões, para um sistema de bases de incidência de natureza econômica, 

capazes de medir a capacidade contributiva. 

A racionalização, como pode se dizer, do sistema tributário nacional, também encontra 

razão em alguns fatores econômicos, sendo o primeiro deles, conforme visto no tópico 1.2 

acima, a promoção de incentivos fiscais em busca da industrialização do país, em substituição 

às importações. 

Este processo, contudo, teve como consequência diversos efeitos negativos à economia 

nacional, como o desequilíbrio externo, o aumento da participação do estado na economia 

(responsável pela captação e distribuição de poupança, geração de infraestrutura básica e 

adequação do arcabouço institucional a indústria) e a elevação da concentração de renda, nas 

mãos dos industriais, conforme visto nos tópicos 1.2 e 1.3. 

A esta nova realidade deveria corresponder um novo sistema tributário, voltado à então 

crescente produção industrial interna e também à promoção de uma maior equidade entre os 

contribuintes, buscando à inibição de um processo de concentração de renda que então se 

iniciava. 

Todo este processo acabou resultando em um segundo fator determinante na reforma 

tributária dos anos de 1965/1966, qual seja, o forte déficit na arrecadação gerado pela queda em 

uma das principais bases de incidência então existente, qual seja, a importação. 

Optando pela captação de investimentos através da instalação de indústrias no país, de 

forma a tornar o mercado interno independente das importações de produtos estrangeiros, as 

receitas decorrentes do Imposto de Importação foram fortemente reduzidas, resultando em 

sucessivos déficits das contas públicas, uma vez que à época da adoção da política de 

substituição de importação, os tributos sobre o comércio exterior respondiam pela maior parte 

da arrecadação tributária no país. 

Esse processo foi acentuado durante o governo do Presidente Juscelino Kubitschek 

(1956-1961), principalmente pelo incentivo ao investimento direto no país, sem cobertura 

cambial, conforme previsto em seu Plano de Metas, somado, ainda, aos diversos benefícios 

fiscais então existentes para as importações de bens. 
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Acontece que esta pluralidade de incentivos acabava por afetar seriamente as contas 

públicas, tendo o governo, para sanar os déficits, recorrido majoritariamente à emissão de 

moeda. 

Dessa forma, cada vez mais o crescimento do mercado interno demandava a adequação 

do sistema tributário nacional a este novo mercado. 

Somado a isto tudo, conforme visto no tópico 1.1 acima, mostra-se de extrema 

relevância o fato de que, até então, o Direito Tributário no país não era entendido como um 

ramo autônomo do Direito, e a ausência de codificação deste só reforçava este entendimento. 

Todos estes fatores contribuíram para a reforma tributária dos anos de 1965/1966, 

representados pela Emenda Constitucional nº 18/65 e o Código Tributário Nacional de 1966. 

A reforma é tida como positiva, não só pelo fato de conseguir sanar os déficits públicos, 

fortalecer a arrecadação e ainda garantir recursos para as demais competências governamentais. 

Uma das principais alterações verificadas neste processo de reforma reside na 

instituição, pioneira, em todo o mundo, de um sistema de tributação sobre o consumo baseado 

no valor agregado, em detrimento da tributação em cascata. 

No mais, a respectiva reforma mostrou-se positiva ao delinear, pormenorizadamente, as 

competências tributárias de cada um dos entes tributantes, assim como descrever as 

características e especificidades de cada uma das espécies tributárias. 

Contudo, conforme visto no tópico 1.4, diversas críticas podem ser feitas à reforma 

tributária de 1966.  

A primeira delas refere-se à sua dissociação ao objetivo da equidade. Isso porque, a 

reforma ao buscar a aceleração do crescimento econômico e consequentemente um maior 

esforço fiscal, de forma a sanear suas contas, acabou por promover também a acumulação 

privada de capital, através da concessão de diversos incentivos fiscais. 

Outra das críticas à reforma tributária de 1966 refere-se ao seu caráter nitidamente 

centralizador. Conforme destacado no Quadro 1, acima, a União detinha a competência para a 

instituição de diversos impostos sobre todas as bases existentes (Renda, Consumo, Propriedade, 

Comércio Exterior), enquanto aos Estados e Municípios reservava-se a competência para a 

instituição de apenas dois impostos cada. 

Claramente, assim, o Federalismo Fiscal restou afetado. A União que centralizava a 

maior parte dos recursos em seu poder, tendo em vista o então regime autoritário vigente à 

época, detinha também o poder de alterar, unilateralmente, as regras de repartição de suas 

próprias receitas tributárias. 



39 
 

 

Conforme será exposto no próximo capítulo, a centralização de recursos e poderes nas 

mãos da União acabou sendo determinante para que, pouco mais de 20 anos após a reforma 

tributária de 1966, uma nova reforma fosse realizada, desta vez, sob a égide da Constituição 

Federal de 1988.  
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2. PRINCIPAIS ANTECEDENTES DA REFORMA 

TRIBUTÁRIA DE 1988 

 

 

Continuando nossa análise das reformas tributárias no país e as necessidades de reforma 

ainda existentes, chegamos à segunda reforma tributária ocorrida no país ao longo do século 

XX, a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Contudo, antes de adentrar-se especificamente na reforma tributária implementada com 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, cumpre observarmos alguns antecedentes 

importantes da referida reforma. 

Elegemos como antecedentes importantes no processo de reforma tributária de 1988 a 

criação das contribuições sociais ao PIS/PASEP e ao FINSOCIAL e as diversas alterações no 

sistema de partilha das receitas da União ocorridas no período 1965-1988.  

Estas escolhas são justificadas pelas consequências que tais medidas tiveram quando da 

elaboração da Constituição Federal de 1988, que é analisada na terceira parte deste capítulo. 

Antes, contudo, a fim de darmos continuidade ao disposto no primeiro capítulo deste 

trabalho, analisamos os principais fatos econômicos que influenciaram o sistema tributário 

nacional entre o período da primeira reforma tributária (1966) e a segunda reforma (1988). 

 

 

2.1 Economia Brasileira no Período 1966-1988 e sua Influência no Sistema 

Tributário Nacional  

 

 

O período logo posterior à reforma tributária estudada no capítulo anterior, que vai de 

1968 a 1973, é também conhecido como o “Milagre Econômico Brasileiro”. 

Neste período, o PIB nacional experimentou as maiores taxas de crescimento na história 

recente, com relativa estabilidade de preços. Neste sentido, a taxa média de crescimento do PIB 

situou-se acima dos 10% ao ano, sendo este crescimento atrelado, principalmente, as reformas 

institucionais levadas a efeito pelo PAEG (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JÚNIOR, 2007, p. 401). 

De acordo com os autores acima: 
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As diretrizes do governo em 1967 já colocavam o crescimento econômico 

como objetivo principal, acompanhado de contenção da inflação, sendo que 

se admitia o convívio com uma taxa de inflação em torno de 20 a 30% a.a., 

com redução gradual (a chamada “política gradualista” de combate à inflação, 

em oposição ao “tratamento de choque” do período Campos-Bulhões). Nessa 

fase, alterou-se o diagnóstico sobre as causas da inflação, destacando os custos 

como principal determinante. A inflação, que era vista como uma inflação de 

demanda no início dos governos militares, passou a ser vista como uma 

inflação de custos. Com isso, afrouxaram-se as políticas de contenção da 

demanda (monetária, fiscal e creditícia) (...) (GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 402).  

Assim, além da política cambial que promovia minidesvalorizações cambiais, de forma 

a estimular o crescimento, e da política comercial, que concedia diversos incentivos fiscais e 

monetários, o forte crescimento das exportações no período era atrelado também à expansão do 

comércio mundial, o qual, por sua vez, encontrava-se relacionado ao excesso de liquidez 

internacional, ocasionado pelos déficits públicos e externo dos Estados Unidos da América, 

financiados com expansão monetária (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 

2007, p. 404). 

Sob este aspecto, GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR (2007, 405) 

expõem o seguinte: 

Além da boa performance do setor exportador, assistiu-se nesse período à 

primeira onda de endividamento externo, com ampla entrada de recursos (...). 

A dívida externa, no período, cresceu em torno de US$ 9 bilhões, sendo que 

aproximadamente US$ 6,5 bilhões se transformaram em reservas, ou seja, a 

dívida líquida correspondia a algo em torno de US$ 6 bilhões, o que, com o 

crescimento das exportações, resultava em um coeficiente de vulnerabilidade 

(dívida líquida sobre exportações) menor que 1 em 1973.  

Ainda de acordo com GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR (2007, 

409), outro ponto que merece destaque no período do “Milagre Econômico” é a elevada 

participação do setor público na economia, que pôde ser percebida nos seguintes aspectos: 

i.  o Estado controlava os principais preços da economia – câmbio, salário, 

juros, tarifas -, além de praticar uma política de preços administrados via CIP, 

com a justificativa da inflação de custos e o objetivo de eliminar os problemas 

alocativos vindos de uma economia inflacionária; 

ii. o Estado respondia pela maior parte das decisões de investimento, quer por 

meio dos investimentos da administração pública e das empresas estatais, que 

correspondiam a praticamente 50% da formação bruta de capital, quer por 

meio da captação de recursos financeiros – fundos de poupança compulsória, 

títulos públicos, cadernetas de poupança, agências financeiras estatais -, dos 

incentivos fiscais e dos subsídios. 

Por fim, os citados autores destacam o principal ponto negativo do “Milagre Econômico 

Brasileiro”: 

A concentração de renda que ocorreu no período pode ser considerada a 

principal crítica ao Milagre. Os críticos argumentaram que as autoridades 
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tinham a concentração como estratégia necessária para aumentar a capacidade 

de poupança da economia, financiar os investimentos e com isso o 

crescimento econômico, para que depois todos pudessem usufruir. Esta ficou 

conhecida como a “Teoria do Bolo”, segundo a qual o bolo deveria crescer 

primeiro para depois ser dividido. Outros analistas concordavam com a 

posição oficial de que a concentração da renda era uma tendência natural de 

um país que se desenvolvia e que demandava crescentemente mão-de-obra 

qualificada. Dada a escassez dessa mão-de-obra, houve aumento maior da 

renda dos profissionais mais qualificados em relação aos menos 

especializados (cuja oferta era abundante). Defendiam ainda que, apesar da 

concentração da renda ter aumentado, a renda per capita de toda a população 

cresceu, o que significa que todos devem ter melhorado em termos de 

condição de vida, embora as classes mais ricas tivessem melhorado mais do 

que as classes mais pobres (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JÚNIOR, 2007, p. 409). 

Prosseguindo, com o encerramento do “Milagre Econômico Brasileiro”, o período 

seguinte, que vai de 1974 até 1984, de acordo com JENNIFER HERMANN (2005a, p. 93) 

marca “o auge e o esgotamento do modelo de crescimento vigente no país desde os anos 50, 

isto é, do modelo de industrialização por substituição de importações (ISI), comandada pelo 

Estado (através de investimentos e crédito públicos) e fortemente apoiada no endividamento 

externo”. 

De acordo com a autora: 

A rápida expansão das importações e da dívida externa brasileiras durante o 

“Milagre Econômico” (1968-73) implicou um aumento da dependência 

externa do país nesses anos e em anos subsequentes. O forte crescimento das 

importações resultou, em grande parte, das mudanças estruturais associadas 

ao perfil de crescimento do período: um crescimento liderado pelo setor 

industrial e, neste, pelos bens de consumo duráveis, o que ampliou a 

dependência externa da economia em relação a bens de capital. (HERMANN, 

2005a, p. 95) 

Nota-se que o crescimento do período de 1968-73, foi acompanhado pelo aumento da 

dependência do petróleo com relação a estrutura da economia nacional. Durante o “milagre”, o 

consumo do petróleo cresceu continuamente, saltando de 21 milhões de m3 em 1967 para 46 

milhões em 1973, sendo que, neste mesmo período, a importação do insumo elevou-se de 59% 

do consumo interno para 81% (HERMANN, 2005a, p. 95). 

Dentro deste contexto: 

Os riscos que a elevada dependência externa implicava para a economia 

brasileira começaram a se manifestar ainda em fins de 1973. Em dezembro, 

os países membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo) promoveram o que ficou conhecido como “o primeiro choque do 

petróleo”: um aumento brusco e significativo dos preços do insumo no 

mercado internacional. O preço médio do barril saltou de US$ 2,48 em 1972 

para US$ 3,29 em 1973 e para US$ 11,58 em 1974, subindo gradualmente até 

US$ 13,60 em 1978 (...). Diante do elevado coeficiente de importação do 

petróleo da economia brasileira à época, esse choque converteu uma situação 

de dependência externa em um quadro de restrição externa a partir de 1974. 
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Com os novos preços, comprimia-se a capacidade de importação e, 

consequentemente, de crescimento do país. (HERMANN, 2005a, p. 96) 

O cenário externo desfavorável e a dependência estrutural da economia brasileira no 

início de 1974 impunha ao governo central a adoção de algum plano de ajuste. De acordo com 

a teoria econômica, três possibilidades distintas se apresentavam: 

(1) atrelar o crescimento do PIB às condições gerais do mercado internacional, 

permitindo um crescimento maior somente nos períodos favoráveis à geração 

(via exportações) e/ou à captação (via endividamento) de divisas pelo país; (2) 

promover o ajuste externo através de mudanças de preços relativos 

(desvalorização cambial), o que permite o crescimento econômico somente se 

este for liderado pelo aumento das exportações líquidas (e, portanto, pela 

redução da absorção interna); (3) buscar a superação da dependência externa 

na ampliação da capacidade de produção doméstica de bens de capital e 

petróleo, o que, indiretamente e a longo prazo, contribuiria para reduzir 

também a dependência financeira. (HERMANN, 2005a, p. 98-99) 

O modelo de ajuste externo adotado foi o ajuste estrutural, representado pelo II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), anunciado em meados de 1974.  

Acerca deste plano, traçamos seus objetivos gerais e específicos: 

O objetivo geral do II PND era alterar a estrutura de oferta da economia 

brasileira a longo prazo e, simultaneamente, manter elevadas as taxas de 

crescimento econômico. A alteração na estrutura de oferta significava 

modificar o perfil produtivo do país, de maneira que, no longo prazo, fosse 

reduzida a necessidade de importações e, ao mesmo tempo, fosse ampliada a 

capacidade de exportar. (...) 

Os objetivos específicos do II PND, por sua vez, eram: (i) manter o 

crescimento econômico à taxa de 10% ao ano entre 1974 e 1979; (ii) substituir 

aceleradamente as importações nos setores de bens de capital e de insumos 

básicos (química pesada, siderurgia, papel e celulose, minerais não ferrosos, 

minerais não metálicos etc); (iii) desenvolver grandes projetos de exportação 

de matérias primas (celulose, ferro, alumínio, aço etc); (iv) aumentar 

intensamente a produção interna de petróleo e a capacidade de geração de 

energia; e (v) desenvolver o transporte ferroviário e o sistema de 

telecomunicações. (SOARES, 2011, p. 82-83) 

De acordo com JENNIFER HERMANN (2005a, p. 100), o II PND                              

“tratava-se de um ousado plano de investimentos públicos e privados (estes seriam incentivados 

por políticas específicas), a serem implementadas ao longo do período de 1974-1979, que se 

propunha a ‘cobrir a área de fronteira entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento”.  

Ainda de acordo com a mesma autora: 

Os novos investimentos eram dirigidos aos setores, identificados, em 1974, 

como os grandes “pontos de estrangulamento” que explicavam a restrição 

estrutural e externa ao crescimento da economia brasileira: infraestrutura, 

bens de produção (capital e insumos), energia e exportação. (HERMANN, 

2005a, p. 100) 

Em geral, os objetivos do II PND foram alcançados. Contudo, os custos 

macroeconômicos do êxito alcançado não foram desprezíveis. Parte das dificuldades 
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enfrentadas pela economia brasileira na década de 1980 pode ser atribuída ao II PND, mais 

especificamente à ousada estratégia de endividamento externo adotada por este (HERMANN, 

2005a, p. 107). 

Acontece que, tanto a economia brasileira, como a economia mundial, em 1979, seriam 

seriamente afetadas, conforme transcrito abaixo: 

Em meados de 1979, um segundo choque do petróleo interrompeu, dessa vez 

de forma duradoura, o fluxo de capital dos países industrializados para aqueles 

em desenvolvimento. Por decisão da OPEP, o preço do barril no mercado 

internacional saltou da média de US$ 13,60 em 1978 para US$ 30,03 em 1979 

e US$ 35,69 no ano seguinte (...). Visando conter os efeitos inflacionários do 

segundo choque do petróleo, os bancos centrais dos países industrializados, 

em geral, elevaram suas taxas básicas de juros. (HERMANN, 2005a, p. 97) 

Este novo contexto exigia novas e rápidas medidas de ajuste externo pelo Brasil. Nesse 

contexto, na área fiscal, as tarifas públicas foram corrigidas e os gastos públicos controlados. O 

principal objetivo destas medidas era a contenção do déficit público que, de acordo com o 

governo, alimentava a inflação (HERMANN, 2005a, p. 109). 

Dentro deste contexto: 

Em suma, o modelo de ajuste externo implementado no período de 1979-1980 

se pretendia não recessivo, combinando controles fiscal e monetário com 

ajustes de preços relativos que, idealmente, favoreciam a balança comercial e 

recuperariam as contas públicas, resolvendo, ao mesmo tempo, os 

desequilíbrios externo e fiscal. Na prática, porém, esses ajustes de preços se 

tornavam inócuos, porque a aceleração da inflação corroía rapidamente os 

aumentos reais obtidos a cada rodada de correção. (HERMANN, 2005a, p. 

109) 

Diante de tal situação, ao fim do ano de 1982, o Brasil recorreu a um empréstimo do 

FMI (Fundo Monetário Internacional), que injetou US$ 4,2 bilhões na economia nacional, 

sendo este empréstimo, o primeiro de uma série de outros empréstimos firmados entre o Brasil 

e o respectivo Fundo, que se estenderam durante praticamente todo os anos 80, na tentativa de 

solucionar os problemas decorrentes da crise da dívida latino-americana (HERMANN, 2005a, 

p. 110-111). 

Continuando, a economista JENNIFER HERMANN (2005a, p. 110), leciona que, em 

razão do insucesso da estratégia de ajuste inicial, aliado ao cenário externo adverso, que por sua 

vez era explicado pela recessão nos países industrializados e, a partir de 1982, pela crise da 

dívida latino-americana – fez com que o governo assumisse, a partir de 1981 um modelo de 

ajuste explicitamente recessivo. 

Ainda sobre os efeitos da crise externa na economia brasileira: 

No biênio 1983-84, a política fiscal tornou-se também restritiva (o que não 

tinha ocorrido até 1982): a carga tributária foi elevada em 1983 e os 

investimentos públicos foram drasticamente cortados, contribuindo para a 
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redução da taxa de investimento da economia para 20% do PIB em 1983, ante 

23% em 1982. Nesse caso, a restrição não visava somente atingir a demanda 

agregada, mas também o próprio déficit público, que, em 1982, alcançara 

7,3% do PIB no conceito operacional e 16,4% no conceito nominal. Essa 

deterioração fiscal refletia, de um lado, a resistência do gasto público à baixa, 

e de outro, os efeitos danosos do ajuste externo no período de 1979-80. O 

aumento da inflação erodia a receita real do governo, caracterizando o 

chamado “efeito Tanzi”. Além disso, elevava os encargos da dívida pública, 

através da correção monetária. (HERMANN, 2005a, p. 111) 

Por fim, JENNIFER HERMANN (2005a, 111-112) destaca o seguinte: 

A política de ajuste externo de 1981-84, mais uma vez auxiliada pelas 

mudanças estruturais promovidas pelo II PND, produziu superávits 

comerciais recordes em 1983 e, principalmente, em 1984, explicados, 

predominantemente, pela variação do quantum de exportações e importações. 

No primeiro caso, o aumento mais intenso se deu em 1984, como efeito da 

recuperação da economia mundial. No caso das importações, a maior 

contribuição para o ajuste externo se deu em 1984, como efeito da recuperação 

da economia mundial.  

De acordo com GIAMBIAGI e ALÉM (2011, p. 110-111), contudo, parte destes 

superávits, se explica pelo fato de que, quando os técnicos do FMI, no final de 1982, começaram 

a negociar o empréstimo para o Brasil, foi negociado em conjunto um programa fiscal para o 

país, relativo aos anos de 1981/1982, que incluía uma séria de compromissos a serem atingidos 

pelo Brasil.  

Segundo os autores, os indicadores da época (1981/1984) demonstram uma redução 

importante do déficit operacional depois que o acordo com o FMI passou a estar vigente, 

durante 1983/1984 (GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p. 113). 

Contudo, o “fato de o país conseguir ter conseguido se ajustar, praticamente 

equilibrando sua conta corrente, não resolvia, contudo, todos os problemas colocados pela nova 

situação de escassez de recursos externos” (GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p. 114). 

Neste sentido, de acordo com os referidos autores (GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p. 115), 

“contrariamente a outros países endividados nos quais o Estado era ao mesmo tempo produtor 

e exportador (...), o Brasil defrontava-se com o fato de que a dívida era predominantemente 

pública, mas o superávit comercial era privado”. 

Sobre este cenário, dispõem os referidos autores: 

Em apenas cinco anos, entre 1982 e 1987, a dívida externa líquida do setor 

público aumentou de US$ 48 para 91 bilhões, passando de 61% da dívida 

externa líquida do país, em 1982, para 80% desse total, em 1987. (...) Cabe 

frisar que este aumento da dívida externa não se deveu apenas ao déficit 

público registrado no período e sim também ao fato de que, após a crise da 

dívida externa que originariamente tinha sido privada – processo esse 

conhecido no debate da época como “estatização da dívida externa”. 

(GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p. 115-116).  
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Afim de se contrapor a tal situação, cumpria ao governo aumentar os impostos e/ou 

reduzir sua despesa, a fim de se obter os recursos necessários ao pagamento dos credores 

internacionais. Contudo, não foi isto o que ocorreu e o país buscou mostrar ser possível ter 

resultados comerciais positivos fortes o suficiente para arcar com os ônus da transferência 

externa e pagar os juros da dívida externa. (GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p. 116). 

Contudo, “não foi possível obter os recursos fiscais requeridos para poder fazer a 

transferência interna de recurso – do setor privado para o governo – necessária para que o setor 

público pudesse suportar os custos do endividamento externo, sem pressionar o déficit público” 

(GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p. 116). 

Encerrando a análise dos principais fatos econômicos ocorridos entre as duas reformas 

tributárias ocorridas no Brasil, (1966-1988), chegamos ao período final analisado, que vai de 

1985 a 1988. 

Destacamos nesse período a chegada à Presidência da República do primeiro Presidente 

civil depois de 20 anos de ditadura militar em 1985, o Plano Cruzado (1986), o Plano Bresser 

(1987) e a Constituição Federal de 1988. 

Acerca da sucessão presidencial, destacamos o seguinte: 

Em 1984, o Brasil vivia um momento peculiar de sua história. Após 20 anos 

de Regime Militar, aos poucos ganhava força o movimento por eleições 

“Diretas Já”. No imaginário de milhões de brasileiros que iam às 

manifestações pelo Direito de eleger o presidente da República, a democracia 

não apenas traria de volta as liberdades civis e políticas, como também o fim 

da inflação, o retorno do crescimento e a sonhada distribuição de renda. O 

ambiente nacional, em suma, era de esperança e confiança na introdução de 

profundas mudanças. (CASTRO, 2005, p. 116). 

Contudo, apesar da grande mobilização popular e do apoio da mídia, a Emenda 

Constitucional que instituía novamente eleições diretas no país não foi aprovada, sendo 

adotado, como solução política para a transição para a democracia, a eleição presidencial via 

eleições indiretas. Assim, no dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito o primeiro 

Presidente da República civil desde as eleições de 1960 (CASTRO, 2005, p. 116). 

Porém, o novo Presidente do Brasil, Tancredo Neves, não chegaria a tomar posse.  

Acometido de grave doença abdominal, teve de internar-se e sofrer a primeira 

intervenção cirúrgica na noite do dia 14 de março, poucas horas antes do 

momento da posse. Morreria 39 dias depois. Em seu lugar, assumiria o vice-

presidente eleito, José Sarney. (SOUZA, 2008, p. 167). 

O governo da “Nova República”, presidido por Sarney, em sua primeira etapa, que 

durou até a edição do Programa de Estabilização Econômica, que ficou conhecido como Plano 

Cruzado, em função da nova moeda que era instituída, concentrou suas atividades nas tarefas 
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relacionadas à reconstrução democrática, desmontando, assim, as bases institucionais do regime 

autoritário então vigente (SOUZA, 2008, p. 168). 

O Plano Cruzado só foi adotado no segundo ano do governo Sarney, em 1986. Devido 

à recuperação das contas externas a partir de 1983/84, as reservas do país haviam alcançado um 

bom patamar e, além disso, o cenário internacional era favorável. O preço do petróleo, item de 

extrema importância na pauta de importações nacionais, caía no mercado internacional e o dólar 

desvalorizava-se em relação às moedas europeias e ao iene (CASTRO, 2005, p. 124). 

As principais medidas adotadas foram as seguintes: 

i. quanto ao salário, este deveria ser convertido pelo poder de compra dos 

últimos seis meses mais um abono de 8% e para o salário-mínimo este abono 

seria de 16%. Esse abono era eminentemente político e visava transferir renda 

aos assalariados. Além disso, introduziu-se a escala móvel – o “gatilho 

salarial” -, que seria acionada toda vez que a inflação atingisse 20%. (...) 

ii. quanto aos preços, estes foram congelados no nível de 28-2-86, com 

exceção da energia elétrica, que obteve aumento de 20%. Não havia prazo 

para a descompressão, e não houve nenhuma compensação, o que fez com que 

setores fossem pegos com preços defasados, com destaque para as tarifas 

públicas. (...) 

iii. a taxa de câmbio foi fixada no nível de 27 de fevereiro, e descartou-se a 

necessidade de uma maxidesvalorização compensatória ou defensiva, dada a 

folga cambial e a tendência à desvalorização do dólar em relação às demais 

moedas; 

iv. os alugueis tiveram os valores médios recompostos por meio de fatores 

multiplicativos com base em relações média-pico; 

v. para os ativos financeiros, foram criadas diferentes regras. Em primeiro 

lugar, deu-se a substituição das ORTNs pelas OTNs, que ficariam com o valor 

congelado durante 12 meses. Para os contratos pós-fixados, os juros acima da 

correção monetária transformaram-se em juros nominais, com proibição da 

indexação de contratos com prazos inferiores a um ano, exceção feita às 

cadernetas de poupança, que teriam correção monetária, mas o reajuste 

voltava a ser trimestral. Para os contratos prefixados, introduziu-se a Tablita, 

que era uma tabela de conversão com desvalorização diária de 0,45% que 

correspondia à média diária de inflação entre dezembro de 85 e fevereiro de 

86; o objetivo neste caso era retirar a inflação embutida e evitar a transferência 

de renda para os credores. (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JÚNIOR, 2007, 438-439) 

Pela primeira vez na história do país, buscava-se combater a inflação sem recorrer ao 

aperto do salário, do gasto público, da moeda e do crédito, mas abrindo-se uma verdadeira 

guerra à especulação financeira e comercial (SOUZA, 2008, p. 177). 

O sucesso inicial do Plano Cruzado foi incontestável. Os índices de preços ao 

consumidor, que em fevereiro de 1986, mês de implantação do Plano Cruzado estava em 15% 

ao mês, nos meses posteriores, baixou para praticamente zero (CASTRO, 2005, p. 126). 
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Contudo, diante de uma demanda muito aquecida em razão da queda da inflação, os 

primeiros problemas do plano surgiram rapidamente, como o desabastecimento da economia. 

Produtos cujos preços foram congelados com defasagem, foram os primeiros a desaparecer das 

prateleiras, assim como outros produtos que também passaram a demonstrar defasagem dos 

preços em relação aos custos (CASTRO, 2005, p. 126-127). 

O governo recorreu a diversos meios buscando resolver o problema da escassez, sem 

abrir mão do congelamento de preços, como isenções de impostos e liberação de importação de 

produtos alimentícios. Contudo, o congelamento foi tornando-se inócuo e as tentativas de 

mantê-lo acabavam rebatendo no lado fiscal e nas contas externas do país (GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 444). 

Já em julho de 1986, ou seja, cinco meses após a edição do Plano Cruzado, foi lançado 

o “Cruzadinho”, que consistia num “pacote fiscal para desaquecer o consumo e, ao mesmo 

tempo, financiar um plano de investimentos em infra-estrutura e metas sociais, considerado 

prioritário pelo presidente Sarney” (CASTRO, 2005, p. 127). 

Em novembro de 1986, lançou-se o Cruzado II, que “visava controlar o déficit público 

pelo aumento da receita em 4% do PIB, com base no aumento de tarifas e impostos indiretos” 

(GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 445). 

O fim do Cruzado II ocorreu em fevereiro de 1987, quando decretou-se o fim do 

congelamento de preços. De acordo com os elaboradores do Plano Cruzado, houveram vários 

erros na concepção do Plano, dentre os quais destacamos: 

(1) o diagnóstico de que a inflação era “puramente inercial” estava 

equivocado. Antes da introdução do Plano, a economia brasileira já estava 

aquecida; (2) os abonos salariais contribuíram para reforçar a explosão do 

consumo, que normalmente ocorre após a estabilização; (3) a condução das 

políticas monetária e fiscal foi excessivamente “frouxa”; (4) o congelamento 

durou demasiadamente: 11 meses (...); (5) diferentemente dos salários, os 

preços foram congelados em seus níveis correntes, reintroduzindo diversas 

distorções de preços relativos; (6) o gatilho salarial reintroduziu e agravou a 

questão da indexação dos preços; (7) a chamada “economia informal” ficou 

fora do congelamento, o que contribuiu para desalinhar ainda mais os preços 

relativos; (8) a manutenção do câmbio fixo de fevereiro até novembro, somada 

ao crescimento da demanda, fez com que as contas externas se deteriorassem; 

e (9) a existência de uma defasagem nos preços públicos no momento do 

congelamento piorou a situação fiscal do governo. (CASTRO, 2005, p. 128-

129) 

Já em junho de 1987, o governo do presidente José Sarney anunciou o Plano Bresser, 

cujas principais medidas eram: 

i. congelamento de salários por três meses, (...), com o resíduo inflacionário 

sendo pago em seis parcelas a partir de setembro; 
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ii. congelamento de preços, por três meses, sendo que vários preços, em 

especial os públicos, foram aumentados antes do plano;  

iii. mudança da base do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (...) 

iv. desvalorização cambial de 9,5% (...) e não-congelamento da taxa de 

câmbio, mantendo as minidesvalorizações diárias, mas em menor ritmo;  

v. aluguéis congelados no nível de junho, sem nenhuma compensação; 

vi. os contratos financeiros pós-fixados foram mantidos e para os pré-fixados 

introduziu-se uma Tablita com desvalorização de 15% a.m; 

vii. criação da Unidade Referencial de Preços (URP) que corrigiria o salário 

dos três meses seguintes, a partir de uma taxa prefixada com base na média 

geométrica da inflação dos três meses anteriores, entrando em vigor a partir 

de setembro. (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, 

p. 448) 

O Plano Bresser teve sucesso inicial na redução da inflação. Contudo, diante de um 

temor de novo congelamento de preços, houve remarcações preventivas, que contribuíram para 

aumentar o desequilíbrio de preços. A flexibilidade anunciada pelo governo também contribuiu 

para que os aumentos decretados no início do plano fossem repassados para outros preços. 

Acordos salariais firmados entre os funcionários públicos e o governo também contribuíram 

para que a redução do déficit público pretendida não fosse alcançada e influenciaram no 

aumento da taxa mensal de inflação. O melhor resultado para o governo veio das contas 

externas, com a flexibilização do câmbio. Contudo, diante da insatisfação da população e de 

desacordos entre a equipe política, o Ministro Bresser Pereira, que havia formulado o Plano em 

questão, pediu demissão, pondo fim, assim, as medidas propostas pelo Plano (CASTRO, 2005, 

p. 130). 

Feita a análise da situação econômico-política do país no período de 1966, cumpre 

observamos as principais alterações na legislação tributária que influenciaram a reforma 

tributária empreendida pela Constituição Federal de 1988. 

 

 

2.2 A Criação das Contribuições PIS/PASEP e FINSOCIAL 

 

 

Ainda que a Reforma Tributária empreendida nos anos 1965 e 1966 tenha sido positiva 

no sentido da eliminação dos tributos em cascata e na criação de um sistema de tributação sobre 

o consumo baseado no valor agregado, uma outra meta compreendida dentro do Plano de Ação 

Econômica do Governo (PAEG) acabou por afetar negativamente as contas governamentais, 
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qual seja, a desmesurada criação de incentivos fiscais, mitigados, então, pela criação de uma 

nova contribuição. 

Neste sentido, GIAMBIAGI e ALÉM (p. 252, 2011) explicam: 

A partir de 1970, tornou-se evidente para o governo que a concessão dos 

incentivos deteriorava de forma expressiva a receita. Para reforçar suas fontes 

de financiamento, o governo federal criou o Programa de Integração Social 

(PIS) – financiado por uma contribuição mensal sobre o faturamento das 

empresas. 

O Programa de Integração Social (PIS) foi instituído pela Lei Complementar nº 7 de 

1970, “destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das 

empresas”. 

O objetivo do referido programa, dessa forma, era a promoção do envolvimento do 

trabalhador com a empresa através da criação de uma espécie de fundo custeado pelas empresas.  

Sob este aspecto, TIAGO SOUZA GARCIA (2009, p. 12) explica que: 

Em busca da justiça social e correção da alarmante realidade social nacional 

o sistema funcionaria como redistribuição da renda das empresas, aliviando as 

tensões da época em que era proibida a manifestação de trabalhadores e 

reprimidas as manifestações populares. Os depósitos funcionariam como uma 

poupança tendo como beneficiários os trabalhadores. Esses teriam acesso a 

estes recursos por razões específicas; aposentadoria voluntária ou por 

invalidez e por razão de casamento do beneficiário. 

De acordo com o artigo 3º da Lei Complementar nº 7, de 1970, o respectivo fundo seria 

constituído por duas parcelas: a primeira, mediante dedução do imposto de renda devido sendo 

recolhida ao Fundo de participação junto com o pagamento do Imposto de Renda; a segunda; 

com recursos próprios da empresa na forma de uma contribuição tributária com base no 

faturamento da empresa. 

Ainda em 1970, através da Lei Complementar nº 8, de 1970, foi criado também o 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) – custeado pela 

contribuição mensal sobre as receitas correntes da União, Estados, Municípios, Distrito Federal 

e Territórios (artigo 2º, Lei Complementar nº 8, de 1970). 

Contribuiriam também para o PASEP, mensalmente, sobre suas receitas orçamentarias, 

inclusive transferências e receita operacional, as autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e fundações da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios 

(artigo 3º, Lei Complementar nº 8, de 1970). 

Posteriormente, o Decreto-Lei nº 1.598, de 1977 forneceu a definição de receita 

operacional que, anteriormente, encontrava fundamento apenas em uma interpretação conjunta 

dos artigos 42, 43 e 44 da Lei nº 4.506, de 1964. 
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Os referidos programas passaram por diversas alterações legislativas desde a sua 

implementação até a sua consolidação. A mais importante foi a Emenda Constitucional nº 8, de 

1977 que, alterando a Constituição Federal de 1967 (com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 1, de 1969), deslocou as contribuições sociais do § 2º, do artigo 21, que tratava 

das competências da União para a instituição de tributos, para o inciso X, do artigo 43, da 

mesma Carta Magna, dispositivo este que tratava das competências do Congresso Nacional. Ao 

se alterar a competência para a instituição das contribuições, alterou-se também a natureza das 

mesmas, possibilitando assim a não aplicação dos princípios tributários previstos na 

Constituição às contribuições. 

Por fim, em 1974, através da Lei Complementar nº 19, os recursos arrecadados pelas 

contribuições ao PIS/PASEP e, anteriormente destinadas a uma espécie de fundo financiado 

pelas empresas em favor dos empregados, tiveram sua destinação modificada, conforme 

dispõem os artigos 1º e 2º da referida Lei Complementar, transcritos abaixo: 

Art. 1º - A partir de 1º de julho de 1974, os recursos gerados pelo Programa 

de Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio de 

Servidor Público (PASEP), de que tratam as Leis Complementares nº 7, de 7 

de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, 

passarão a ser aplicados de forma unificada, destinando-se, preferencialmente, 

a programas especiais de investimentos elaborados e revistos periodicamente 

segundo as diretrizes e prazos de vigências dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PND). 

Parágrafo único - Compete ao Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) elaborar os programas especiais e processar a aplicação 

dos recursos de que trata este artigo em investimentos e financiamentos 

consoante as diretrizes de aplicação aprovadas pelo Presidente da República. 

Art. 2º - O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições de repasse 

dos recursos ao BNDE, para efeito do disposto no artigo anterior, bem como 

as bases de remuneração dos serviços de arrecadação de controle das 

contribuições e de distribuição de resultados, que permanecem a cargo das 

entidades a que foram atribuídos pela legislação específica de cada um dos 

programas referidos. 

Acerca desta situação, GIAMBIAGI e ALÉM (p. 252, 2011) dispõem: 

A criação do PIS/PASEP merece destaque à medida que significou a 

ampliação do expediente de geração de recursos para o financiamento de 

investimentos públicos de longa maturação, a partir da utilização de fonte de 

arrecadação inicialmente extraorçamentária e, portanto, exclusiva para a 

dotação proposta em sua origem, a exemplo do FGTS. Por outro lado, 

diversificou-se a base de incidência das contribuições, estendendo ao 

faturamento o fato gerador das mesmas. A incidência sobre o faturamento das 

empresas, apesar de mais ágil em situações de inflação alta, significou um 

retrocesso do ponto de vista da “modernização” do sistema, visto que 

constituiu um retorno a formas de tributação “em cascata”. 

Sob este ponto de vista, destacamos dois aspectos negativos sobre a criação do 

PIS/PASEP: o primeiro está relacionado com as origens e os destinos dos recursos arrecadados 
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através destas contribuições pois, criadas com o intuito de constituir um fundo em prol dos 

trabalhadores custeado pelas empresas, estas, com a edição da Lei Complementar nº 19, de 

1974, acabaram tendo modificadas sua destinação para programas de investimento do governo. 

Esta alteração, por sua vez, encontra fundamento no fato de que, conforme exposto acima por 

FÁBIO GIAMBIAGI e ANA CLÁUDIA ALÉM, ao conceder incentivos fiscais desmedidos, 

o governo abria mão de receitas sem que houvesse a necessária redução dos gastos 

governamentais, de forma que, mostrou-se necessária a criação de um novo tributo 

(contribuição) a fim de estancar a perda de receita então experimentada pelo governo. 

O segundo aspecto negativo relacionado a criação do PIS/PASEP foi a volta da 

tributação sobre a receita bruta (faturamento) das empresas, pouco anos depois de o país ter 

introduzido, pioneiramente, em relação ao mundo, a tributação sobre o valor agregado, ainda 

que com algumas falhas, como o cálculo por dentro. O aspecto negativo da tributação do 

faturamento das empresas está relacionado ao fato de que as contribuições ao PIS/PASEP eram 

cobradas de forma cumulativa, ou seja, acumulando imposto sobre imposto, e que, apesar da 

facilidade de cobrança e pagamento, são extremamente prejudiciais a economia do país. 

Continuando a análise das contribuições criadas após a Reforma Tributária de 

1965/1966, devemos nos ater a criação do FINSOCIAL, em 1982, pelo Decreto-Lei nº 1.940, 

que em seu artigo 1º dispunha que: “É instituída, na forma prevista neste Decreto-lei, 

contribuição social, destinada a custear investimentos de caráter assistencial em alimentação, 

habitação popular, saúde, educação, e amparo ao pequeno agricultor”. 

A criação do FINSOCIAL, conforme BERNHARD BEINER (1988):  

(...) baseava-se na necessidade de desatrelar, ao menos parcialmente, a 

obtenção de recursos financeiros para as prioridades sociais da eventual 

existência de resíduos orçamentários das políticas fiscal e monetária do 

governo. 

De acordo com os §§ 1º e 2º, do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 1.942, de 1982, a 

FINSOCIAL seria calculada alíquota de 0,5% “sobre a receita bruta das empresas públicas e 

privadas que realizam venda de mercadorias, bem como das instituições financeiras e das 

sociedades seguradoras”, ou, no caso de “empresas públicas e privadas que realizam 

exclusivamente venda de serviços, a contribuição será de 5% (cinco por cento) e incidirá sobre 

o valor do imposto de renda devido, ou como se devido fosse”. 

Acerca da base de cálculo e alíquotas do FINSOCIAL, ÉRIKA AMORIM ARAÚJO 

(2005, p. 11) expõe o seguinte: 

Para as empresas mercantis, financeiras e seguradoras, o Finsocial implicava 

em um recolhimento mensal de 0,5% sobre as receitas brutas. Já para as 
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empresas que realizavam exclusivamente venda de serviços, a contribuição 

era equivalente a 5% do valor do imposto de renda devido. 

É importante salientar a semelhança do Finsocial com o PIS-Pasep no que 

tange à base de incidência. Além do universo dos contribuintes ser 

praticamente o mesmo, a principal base de incidência das duas contribuições 

era o faturamento das empresas; o que, conforme mencionado, representava 

um retrocesso no que tange à modernização do sistema tributário à medida 

que reforçava a prática da incidência em cascata. 

 Outros pontos importantes do Decreto-Lei nº 1.940, de 1982 são seus artigos 5º e 6º. 

Enquanto o artigo 5º alterava a denominação do Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) para Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

o artigo 6º do mesmo Decreto dispunha que o FINSOCIAL seria                                     

“administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que 

aplicará os recursos disponíveis em programas e projetos elaborados segundo diretrizes 

estabelecidas pelo Presidente da República”. 

Sob este aspecto, ÉRIKA AMORIM ARAÚJO (2005, p. 12) ensina que: 

O FINSOCIAL, do ponto de vista do financiamento da política social, 

representava um avanço em relação às outras modalidades de contribuições 

sociais existentes até então. Em relação aos fundos patrimoniais, como por 

exemplo o FGTS e o PIS-Pasep, a nova contribuição tinha a vantagem de 

permitir maior liberdade na utilização dos recursos, recuperando a noção de 

que determinadas áreas de interesse social, como as de assistência, precisam 

ser financiadas por recursos com características parecidas com a dos impostos 

- sem exigência de retorno nas suas aplicações e vinculação a programas 

específicos. 

Acontece que, pouco tempo após sua implantação, o FINSOCIAL foi transformado em 

receita da União, conforme explica BERNHARD BEINER (1988): 

Logo no segundo ano de criação do Fundo, a arrecadação começou a ser 

desviada para a complementação dos orçamentos de alguns ministérios ou 

sendo utilizada – via Banco Central – para outras finalidades mais imediatas 

da política financeira, aproveitando o hiato entre a arrecadação e a alocação 

dos recursos nos programas sociais. 

Percebemos, aqui, o mesmo problema da destinação dos recursos, vista acima em 

relação à destinação dos fundos arrecadados via PIS/PASEP; assim como naquela contribuição, 

o FINSOCIAL foi concebido como contribuição para fazer frente aos investimentos sociais do 

governo, porém, já no ano seguinte a sua criação, os recursos arrecadados via FINSOCIAL 

tiveram sua destinação redirecionada a outros fins. 

Neste sentido, BERNHARD BEINER (1988) explica: 

O que há então não é apenas a sempre propalada falta de recursos para o setor 

social, mas sim a pouca eficiência, por parte do governo, na utilização destes 

recursos. Feita de modo centralizador, a alocação dos financiamentos da área 

social é paradoxalmente direcionada, em muitos dos casos, para aplicações 

voltadas para populações de renda mais alta, capazes de exercer, do ponto de 
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vista político, maiores pressões, e de propiciar às aplicações maiores taxas de 

retorno. 

Fácil perceber, dessa forma, que assim como no caso do PIS/PASEP, a contribuição ao 

FINSOCIAL, criada com a finalidade de atender as necessidades de investimentos nas áreas 

sociais por parte do Governo Federal, acabou tendo seus recursos destinados aos orçamentos 

de Ministérios assim chamados sociais (Ministério da Saúde, Ministério da Educação, etc.), 

porém, sem que estes recursos fossem necessariamente aplicados às finalidades pelas quais o 

mesmo restou instituído, conforme pesquisas apontadas acima. 

Conclui-se, portanto, que as contribuições ao PIS/PASEP e ao FINSOCIAL, instituídas 

para fazer frente à investimentos nas áreas sociais, acabaram se transformando em verdadeiros 

impostos, cuja arrecadação destinava-se apenas ao reforço de caixa do Governo Federal. 

 

 

2.3 As Alterações no Sistema de Repartição das Receitas Tributárias entre 

União, Estados e Municípios Ocorridas entre 1966 e 1988 

 

 

Conforme ensina MAURO SANTOS SILVA (2005, p. 99), o período compreendido 

entre 1964-1988 apresenta importantes alterações no campo do federalismo fiscal, como pode 

ser visto abaixo: 

O desenho do federalismo fiscal no período 1964-1988 foi caracterizado por 

mudanças associadas às transformações do papel desempenhado pelo Estado 

na promoção do desenvolvimento econômico. Três períodos merecem 

destaque: as alterações das regras tributárias (1964- 1967), no âmbito do 

Programa de Ação Econômica do Governo - PAEG, endereçadas a 

recomposição da capacidade de arrecadação e financiamento governamental 

necessárias, ainda que não suficientes para a sustentação do "milagre 

econômico " (1967-1973); as mudanças introduzidas no âmbito do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento - PND (1974) e os ajustamentos na estrutura 

fiscal, decorrentes da crise da dívida na década de 80. (SILVA, 2005, p. 99). 

Por sua vez, expusemos no subcapítulo 1.3, que a reforma tributária de 1966, uma vez 

tendo concentrado a arrecadação de tributos no Governo Federal, promoveu também a criação 

do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

através do qual determinada parcela dos impostos arrecadados no nível federal era repassada às 

demais esferas de governo. 
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Sob o primeiro período, que alberga as alterações efetuadas no sistema tributário 

brasileiro entre 1964-1967, além daquelas já mencionadas acima, cumpre analisarmos melhor 

a criação dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios.  

O panorama antes e com a reforma tributária pode ser assim sintetizado: 

Em 1960, o governo federal, os estados e os municípios tinham uma 

participação de aproximadamente 64%, 31% e 5% na arrecadação total, 

respectivamente. Tendo em vista as transferências, cabiam aos três níveis de 

governo, na mesma ordem, em torno de 60%, 34% e 6% do total da receita 

disponível. Em 1965, no contexto da reforma tributária que se iniciava e após 

uma certa descentralização ocorrida no início da década – ainda em um 

contexto democrático -, o governo central mantinha ao redor de 55% dos 

recursos disponíveis para o setor público, cabendo a estados e municípios 

cerca de 35% e 10% dos mesmos, respectivamente (GIAMBIAGI e ALÉM, 

p. 258, 2011) 

Continuando nossa análise, os Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios 

foram previstos nos artigos 20 a 24, da Emenda Constitucional nº 18, de 1965. Acerca da 

participação dos Estados e Municípios no produto da arrecadação federal proposto pela referida 

Emenda Constitucional, FÁBIO GIAMBIAGI e ANA CLAUDIA ALÉM (p. 250, 2011) 

dispõem o seguinte: 

Os fundos de participação dos estados (FPE) e dos municípios (FPM) eram 

calculados sobre a arrecadação conjunta do IR e IPI, e distribuídos, 

inicialmente, segundo percentual de 10% para cada esfera (20% no total), com 

previsão de aplicação adicional nos estados do Norte e Nordeste, de recursos 

fiscais provenientes de parcela da arrecadação do imposto de renda da pessoa 

jurídica (IRPJ). A criação dos fundos de participação teve como objetivo 

compensar a perda de capacidade tributária das esferas subnacionais resultante 

da reforma. 

Com a edição do Código Tributário Nacional, em 1966, os dispositivos constitucionais 

acima citados restaram devidamente regulados pelos artigos 83 a 95 daquele diploma. Sob esta 

regulação, MAURO SANTOS SILVA (2005, 101) explica o seguinte: 

Pela primeira vez o sistema tributário adotava critérios diretamente orientados 

a superação das desigualdades na distribuição regional da renda, privilegiando 

critérios macrorregionais. Foram instituídos os fundos de participação de 

estados e de municípios (FPE e FPM) compostos por recursos oriundos da 

base do IR e IPI, de competência federal. Porém, novamente se fez presente o 

poder da esfera federal, isto porque, a efetivação dos repasses estava 

submetida à prévia aprovação da programação de despesa das esferas 

recebedoras, que deviam atender as exigências de aplicação em saúde (10%), 

educação (10%), extensão rural (10%), fundos de desenvolvimento (10%) e 

despesas de capital (50%). 

O mesmo autor acima citado aponta os resultados iniciais destas transferências: 

Não obstante o êxito em relação ao alcance dos objetivos pretendidos pelo 

governo com o reordenamento do quadro tributário, o resultado representou 

um desmonte do federalismo fiscal, como pode ser percebido por meio da 

redução da base de composição dos fundos de participação (FPE e FPM), 
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redução da participação dos governos sub-nacionais na arrecadação do IUCL, 

perda parcial da base de ICM pelos governos estaduais como decorrência da 

desoneração das exportações e isenção de alíquotas concedidas pelo governo 

central. Desmonte que repercutiu em forma de desequilíbrios fiscais e 

crescimento do endividamento (SILVA, 2005, p. 101). 

No mesmo sentido, GIAMBIAGI e ALÉM (2011, p. 258) apontam os efeitos da situação 

ao fim da reforma tributária: 

Após a reforma, os estados sofreram limitações adicionais ao seu poder de 

tributar e, já em 1968, no auge do autoritarismo, também as transferências 

foram restringidas. O ato complementar nº 40/1968 reduziu o percentual 

transferido do IR e IPI de 20% para 12% de sua arrecadação em conjunto. 

Deste total, 5% seriam destinados a estados (FPE), 5% para municípios (FPM) 

e 2% para o então criado fundo especial (FE), cujos repasses eram 

direcionados segundo critérios não estáveis, diferentemente dos fundos de 

participação. A Emenda Constitucional nº 1 de 1969, por sua vez, estabeleceu 

que os recursos destinados a estados e municípios através dos fundos de 

participação, fundo especial e participação nos impostos únicos teriam 

vinculações a aplicações definidas pela esfera federal, com destaque para as 

despesas de capital. A redução na autonomia dos governos subnacionais ao 

longo do período ficou também caracterizada pela continua redução das 

alíquotas do ICM, principalmente até meados da década de 1970. 

Conforme explicado acima, o segundo período importante entre 1964 e 1988, no que se 

refere as Repartições das Receitas Tributárias e os Fundos de Participação, se inicia juntamente 

com o II PND.  

Acerca deste período, MAURO SANTOS SILVA (2005, 102) explica: 

A manutenção do esforço de industrialização por parte do Estado, nos termos 

das políticas de desenvolvimento definidas no II PND, resultou na fragilização 

da capacidade financeira do setor público. Este cenário foi agravado pelas 

transferências, isenções e subsídios diretos e indiretos, pelo crescimento dos 

encargos referentes à dívida pública. Não obstante tais fatos, a derrota do 

governo federal nas eleições de 1974 e a abertura política resultaram num 

processo de repactuação federativa que se configurou via ampliação das 

receitas disponíveis e da autonomia para gestão fiscal em favor dos estados e 

municípios.  

Fazendo uma ligação do início do II PND com o milagre econômico, GIAMBIAGI e 

ALÉM (2011, p. 259) explicam que: 

Ao encerrar-se a fase do ‘milagre brasileiro’ (1968/1973), o sistema tributário 

já começava a mostrar os primeiros sinais de exaustão. Por um lado, a 

expressiva ampliação dos incentivos fiscais havia enfraquecido a sua 

capacidade de arrecadar. Por outro, os estados e munícipios começavam a 

esboçar alguma reação ao baixo grau de autonomia, o que freou o processo de 

crescente centralização das decisões a que haviam sido submetidos e gerou a 

Emenda Constitucional nº 5/1975, que elevou os percentuais de recursos ao 

FPE e ao FPM. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, diante da frágil situação financeira dos 

governos subnacionais, os percentuais de participação dos estados e municípios foram elevados 
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para 6% em 1976; 7% em 1977; 8% em 1978 e 9% em 1979/1980 (GIAMBIAGI e ALÉM, 

2011, p. 259). 

Por fim, a Emenda Constitucional nº 23, de 1983, conhecida como Emenda Passos 

Porto, consolidou este processo ao ampliar os percentuais do FPE e FPM para 12,5% e 13.5% 

(SILVA, 2005, p. 102). 

Acerca da redução da arrecadação da União Federal, GIAMBIAGI e ALÉM (2011, p. 

259) explicam o seguinte: 

(...) a participação da União no total da receita tributária disponível teve uma 

queda de quase 10 pontos percentuais entre 1983 e 1988, enquanto sua 

participação na arrecadação dos três níveis de governo caiu cerca de cinco 

pontos percentuais no mesmo período. Foi neste ambiente que se deu início 

no primeiro trimestre de 1987 ao processo de elaboração da nova Constituição, 

posteriormente votada e promulgada em 1988. 

Não fosse só isso, ainda de acordo com os autores acima temos que: 

Em relação à descentralização dos recursos disponíveis, a clara preferência 

dos governos subnacionais por recursos transferidos ante a sua obtenção 

mediante esforço tributário próprio resultou, em face da omissão do governo 

federal no processo de concepção do novo sistema tributário, no excessivo 

aumento das transferências: os percentuais de repasse do IPI e do IR para o 

FPE e FPM foram, gradativamente, elevados, atingindo, a partir de 1993, 

21,5% e 22,5%, respectivamente. O total transferido pelos estados para os 

municípios também aumentou de forma expressiva, tanto pelo alargamento da 

base do principal imposto estadual como pelo aumento do percentual de sua 

arrecadação destinado àquelas unidades, de 20% para 25%. Além disso, foi 

introduzida uma partilha adicional de IPI, cabendo aos estados 10% da 

arrecadação do imposto, repartido em proporção às respectivas exportações 

de produtos manufaturados. Desse total, 25% são entregues pelos estados a 

seus municípios (GIAMBIAGI e ALÉM, 2011, p. 259) 

Concluindo, temos que no período 1965-1988, houve alterações no sistema de repartição 

de receitas em todos os sentidos: diminuindo-se as transferências e aumentando-se as 

vinculações e aumentando-se as transferências e diminuindo-se as vinculações. Este último 

cenário, em nossa visão, o mais pervertido possível, acabou sendo consagrado pela Constituição 

Federal de 1988. 

Conforme exposto pelos autores acima, a diminuição das transferências e o aumento nas 

vinculações deveria ter como consequência um aumento no esforço próprio de estados e 

municípios em aprimorar suas próprias bases de arrecadação. Contudo, o que se viu foi o 

aumento no esforço destes entes em aumentar as transferências e reduzir as vinculações destas, 

de modo a manter defasada as suas bases de arrecadação. Este processo foi coroado pela 

Constituição Federal de 1988, conforme será exposto abaixo.  
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2.4 A Constituição Federal de 1988  

 

 

Continuando nossa análise da evolução do sistema tributário brasileiro de forma a se 

identificar as razões pelas quais se enxergam necessidades de reforma, chegamos à Constituição 

Federal de 1988, marco histórico e importante para a configuração do atual sistema tributário 

brasileiro. 

Conforme leciona ANDREA VIOL (2000, p. 25), a principal contribuição da 

Constituição Federal de 1988 não foi a de modificar substancialmente a estrutura tributária 

estabelecida em 1966, mas de alterar as regras de repartição de receitas tributárias entre os três 

entes da federação16. 

Assim, ainda de acordo com a referida autora, as principais alterações efetuadas pela 

Constituição Federal de 1988 no sistema tributário brasileiro foram a ampliação da base 

tributária do ICMS (antigo ICM), o qual incorporou à sua base os Impostos Únicos da União 

(incidentes sobre energia elétrica e combustíveis) e o aumento dos repasses aos Fundos de 

Participação, elevando-se os índices de participação de 32% para 57% em relação ao IPI e de 

32% para 47% em relação ao IR (VIOL, 2000, p.25). 

Sobre as origens das necessidades de reforma tributária implementadas pela 

Constituição Federal de 1988, além das já expostas acima, BARBOSA, BRANDÃO E FARO 

(1990, p. 413-414), explicam o seguinte: 

Desde o final da década de 70 a situação das finanças públicas da economia 

brasileira vem se agravando paulatinamente. A carga tributária bruta cai cerca 

de 3% entre 1978 e 1987, passando de 25,63% para 22,60% (...). A carga 

tributária líquida passou de 15,21% em 1978 para 13,5% em 1987. O imposto 

inflacionário aumentou para um novo patamar e atingiu a proporção de 3,53% 

do PIB em 1987. A poupança em conta-corrente do Governo declinou 

substancialmente no período 1978-87, tornando-se negativa em 1987. As 

causas que estão por trás desta nova crise fiscal do Estado brasileiro são 

múltiplas. A diminuição da carga tributária pode ser explicada pelos seguintes 

fatos: a) aumento da taxa de inflação provocando diminuição na arrecadação 

real, em virtude da defasagem existente entre o fato gerador e a coleta do 

tributo; b) aumento das exportações afetando o volume de impostos indiretos 

arrecadados, em face da isenção dos produtos destinados ao exterior; c) 

aumento substancial da sonegação fiscal, seja por reação dos contribuintes ao 

aumento das alíquotas dos impostos, seja por aumento da ineficiência na 

fiscalização; d) aumento da renúncia fiscal do Estado devido ao uso 

indiscriminado dos incentivos fiscais. Do lado das despesas governamentais 

os seguintes fatores contribuíram para a crise fiscal: a) endividamento 

crescente do Estado com aumento dos gastos com os serviços das dívidas 

                                                           
16 Embora não alterando drasticamente a estrutura tributária então estabelecida, a Constituição Federal de 1988 

reformulou boa parte do sistema tributário então vigente na medida em que assegurou aos contribuintes diversos 

direitos e garantias. 
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externa e interna; b) controle dos preços dos bens e serviços produzidos pelas 

empresas estatais com o propósito de combater a inflação; c) aumento das 

despesas correntes do Governo. 

A resposta aos problemas fiscais experimentados nas décadas anteriores, deveria ser 

dada pela Assembleia Constituinte de 1988. Acerca desse fato, RICARDO VARSANO (1996, 

p. 12-13) leciona: 

O sistema tributário criado pela Constituição de 1988 – ao contrário do 

originado pela reforma da década de 60, elaborado por uma equipe técnica em 

gabinetes – foi fruto de um processo participativo em que os principais atores 

eram políticos. É bem verdade que os políticos que conduziram o processo de 

criação tinham formação técnica e haviam exercido recentemente funções 

executivas no governo e que um grupo de técnicos os assessorava. Contudo, 

as decisões, embora tecnicamente informadas, tinha caráter eminentemente 

político. (...) 

A Assembleia Nacional Constituinte, a despeito da amplitude do debate que 

promoveu, ao fracionar a discussão do papel do Estado por quase todas as 

comissões – enquanto uma delas se desenhava isoladamente, o sistema 

tributário – criou um sistema de financiamento insuficiente para o tamanho do 

Estado implicitamente definido em suas comissões. Este, por sua vez, não se 

fundamentou em uma previsão realista da disponibilidade de recursos para o 

financiamento de suas ações. A situação de desequilíbrio orçamentário que já 

existia, ao invés de ser eliminada, consolidou-se. 

ANDREA LEMGRUBER VIOL (2000, p. 25) explica que uma das principais razões 

para a descentralização acima comentada, resultado dos trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte, foi o retorno da democracia, que uma vez novamente instaurada, gerou um forte 

movimento contra a centralização tributária realizada em 1966, o que acabou levando ao 

aumento das receitas tributárias dos governos estaduais e municipais em detrimento da União. 

Sob este ponto, VARSANO (1996, p. 13) expõe o seguinte: 

O caráter eminentemente político do processo de reforma e a deficiência de 

informação a respeito das condições mais recentes das finanças públicas 

impediram que a recuperação da carga tributária fosse listada entre os 

objetivos da reforma. A reação natural a 20 anos de concentração do poder 

político alçou o fortalecimento da Federação à condição de seu principal 

objetivo. Tal objetivo exigia, no que diz respeito às finanças públicas, o 

aumento do grau de autonomia fiscal dos estados e municípios e a 

transferência dos encargos da União para aquelas unidades. 

A partir do Quadro 2, abaixo, pode-se verificar a situação da Repartição das Receitas 

Tributárias da União ao longo da segunda metade do século XX. 

Acerca dos novos percentuais de repartição das receitas da União, instituídos a partir da 

Constituição Federal de 1988, RICARDO VARSANO (1996, p. 14) ainda explica que: 

A perda de recursos disponíveis da União, resultante do aumento das 

transferências e da eliminação de cinco impostos, cujas bases foram 

incorporadas à do ICM para formar o campo de incidência do ICMS, 

requereria ajustes, o mais óbvio dos quais – e compatível com o objetivo de 

fortalecer a Federação é a descentralização de encargos. Como esta não pode 
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ocorrer instantaneamente, o projeto do sistema tributário da Comissão do 

Sistema Tributário, Orçamento e Finanças da Assembleia Nacional 

constituinte continha uma disposição transitória que criava um fundo para 

garantir recursos adicionais aos estados e municípios durante o período de 

transição, com o objetivo de organizar o processo de descentralização e 

assegurar a continuidade dos serviços nele incluídos. 

Quadro 2 

Quotas dos fundos de participação 

Documento 

Legal 
Anos 

Fundos de Participação 
Total 

Estados Municípios Especial 

Constituição Federal de 18.9.46 1947-61 - 10a - 10a 

Emenda Constitucional nº 5, de 2.11.61 1962-66 - 15(10)b - 15(10)b 

Emenda Constitucional nº 18, de 1.12.65 1967-70 10 10 2 22 

Emenda Constitucional nº 1, de 17.10.69 1971-75 5 5 2 12 

Emenda Constitucional nº 5, de 1.7.75 1976 6 6 2 14 

1977 7 7 2 16 

1978 8 8 2 18 

1979-80 9 9 2 20 

Emenda Constitucional nº 17, de 1.12.80 1981 10 10 2 22 

1982-83 10,5 10,5 2 23 

Emenda Constitucional nº 23, de 1.12.83 1984 12,5 13,5 2 28 

1985-88 14 16 2 32 

Constituição Federal de 1988 1989 19 20,5 3 42,5 

1990 19,5 21 3 43,5 

1991 20 21,5 3 44,5 

1992 20,5 22 3 45,5 

1993 21,5 22,5 3 47 

FONTE: BARBOSA, BRANDÃO E FARO, 1990, p. 402 (adap.) 

Acontece que, conforme explicam BARBOSA, BRANDÃO E FARO (1990, p. 414-

415) estas novas transferências instituídas pela Constituição Federal de 1988, para estados e 

municípios, ocorreram sem que houvesse a correspondente transferência de encargos do 

Governo Federal para as demais esferas de governo. Logo, o Governo Federal experimentou 

um aumento em seu déficit fiscal, sem que, ocorresse também uma diminuição dos déficits dos 

estados e municípios em função das novas receias recebidas, pois estes acabaram por aumentar 

seus gastos. 

O que se observa, portanto, é que a Constituição Federal de 1988, além de consolidar 

uma situação de desequilíbrio do setor público, acabou por concentrar a insuficiência de 

recursos na União, assim como também não proveu os meios legais e financeiros de forma a 

contemplar um processo ordenado de descentralização dos encargos (VARSANO, 1996, p. 16). 

As consequências da perda de receitas pelo Governo Federal são expostas por ANDREA 

LEMGRUBER VIOL (2000, p. 26): 

Essa descentralização de recursos teve uma consequência negativa: de modo 

a recuperar seu nível de receita disponível, a União partiu para uma política 

de ampliação das contribuições sociais – por não serem repartidas com 
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Estados e Municípios -, o que agravou a questão da incidência em cascata no 

sistema, sem contudo, resolver a causa do problema, isto é, os desequilíbrios 

entre competências tributárias e de gastos na federação brasileira. 

Assim, conforme explica RICARDO VARSANO, não restam dúvidas de que a 

Constituição Federal de 1988 acabou por reduzir os níveis de recursos disponíveis para o 

Governo Federal, na medida em que aumentou as transferências tributárias a serem realizadas 

por esta. Ainda de acordo com o autor: 

No período pós-Constituição, o governo federal para enfrentar o seu 

desequilíbrio fiscal e financeiro crônico, adotou sucessivas medidas para 

compensar suas perdas, que pioraram a qualidade da tributação e dos serviços 

prestados. Na área tributária ocorreram a criação de novos tributos e elevação 

dos já existentes, em particular daqueles não sujeitos à partilha com estados e 

municípios. Alguns exemplos são a criação da contribuição prevista na 

Constituição, incidente sobre o lucro líquido das empresas (1989), o aumento 

da alíquota da Cofins de 0,5% para 2% e também das do imposto sobre 

operações financeiras (1990) e a criação do Imposto Provisório sobre 

Movimentações Financeiras (IPMF), mais um tributo cumulativo (1993). 

(VARSANO, 1996, p. 16 e 17). 

Neste ponto, cumpre citar a lição de ANDREA LEMGRUBER VIOL (2000, p. 27-28): 

A Constituição de 1988 não procurou resolver os problemas estruturais que 

vieram se acumulando no sistema tributário brasileiro e, pelo contrário, ao 

buscar reverter a tendência centralizadora instituída pela reforma de 1966, 

acabou por provocar maiores distorções econômicas no sistema. 

Observa-se, portanto, que o novo sistema tributário nacional trazido pela Constituição 

Federal de 1988 foi elaborado sem a necessária preocupação com a solução da crise fiscal em 

que se encontrava o setor público brasileiro (BARBOSA, BRANDÃO E FARO, 1990, p. 415). 

Conclui-se, neste ponto, que os problemas fiscais verificados anteriormente à 

promulgação da Constituição Federal de 1988, quais sejam, aumento das transferências fiscais 

de recursos da União para estados e municípios, queda na arrecadação tributária e aumento das 

despesas governamentais não foram adequadamente solucionados pela Constituição Federal de 

1988.  

Muito pelo contrário. Tendo em vista a volta do país ao sistema democrático, após um 

longo período de 20 anos, a preocupação dos constituintes foi unicamente com os direitos e 

garantias da população, sem que um sistema tributário capaz de absorver toda a demanda por 

serviços públicos fosse planejado. 

Ao invés disso, houve sim a diminuição das bases de incidência da União Federal e o 

aumento das receitas transferidas por esta aos estados e municípios, sem que a estes fossem 

também transferidos parcela dos encargos públicos, que restaram concentrados na União. 

Assim, à União, que se viu alijada de boa parte dos seus recursos e com uma série de 

direitos e garantias a efetivar, outra saída não restava se não socorrer-se das contribuições 
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sociais que, conforme visto no capítulo anterior, se mostrava como uma fonte vultosa de 

recursos e cuja arrecadação não seria repartida com os demais entes da federação. 

 

 

2.5 Principais Consequências da Reforma Tributária de 1988 

 

 

A análise dos antecedentes da Reforma Tributária de 1988, efetuada pela Constituição 

Federal, nos leva, inicialmente ao período pós reforma tributária de 1966, onde, apesar da 

instituição de um sistema tributário moderno, a falta de controles orçamentários no tocante à 

concessão de benefícios fiscais fez com que a União, que à época, em função do regime 

autoritário então vigente, centralizava maior parte da arrecadação dos recursos e também as 

decisões quanto à alocações destes recursos, passasse a optar pela arrecadação de parte do seu 

orçamento através da figura das contribuições. 

Estas, instituídas com base no texto constitucional, que permitia a criação de 

contribuições no interesse da previdência social, acabaram tendo importância histórica, não só 

no papel que desempenharam no período anterior à Constituição Federal de 1988, mas também 

no período pós 1988, como ainda será visto neste trabalho. 

As contribuições, criadas no interesse da previdência social, para a formação do 

patrimônio dos trabalhadores ou para custear investimentos de caráter social, acabaram tendo 

seus recursos destinados a funções estranhas que não aqueles para os quais haviam sido criadas. 

Além disso, as contribuições representaram um retrocesso no sistema tributário do país, 

tendo em vista a sua incidência em cascata.  

No mais, nada também justificava a criação de mais de uma contribuição social, de 

competência da União Federal, sob uma mesma base de incidência, como era o caso do 

PIS/PASEP e do FINSOCIAL. 

Com a União Federal então arrecadando mais receitas em função da criação de diversas 

contribuições, cujos recursos acabavam sendo destinados a áreas diversas da previdência social, 

nada também justifica o fato de a União, à época centralizadora de recursos e competências, 

legislativas e tributárias, alterar as regras de transferências dos recursos por ela arrecadados aos 

demais entes da Federação (estados e municípios). 

A diminuição das quotas da arrecadação federal repassadas aos estados e municípios, 

além de concentrar os recursos na União, acabava por concentrar nesta também o 
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descontentamento da população em relação ao sistema tributário nacional e os respectivos 

serviços públicos prestados à esta. 

Contudo, ponto interessante a ser observado neste processo de centralização de recursos 

em poder da União, relaciona-se à vinculação das transferências a aplicações definidas pelo 

governo federal. 

Tendo em vista que União, Estados, Municípios e Distrito Federal tem competências 

compartilhadas, conforme previsto no artigo 23, da Constituição Federal, nada mais justo do 

que vincular as respectivas transferências ao investimento em determinadas cuja competência 

é compartilhada, como as áreas da saúde e educação. 

Os repasse de recursos da União aos Estados e Municípios, e também o repasse de 

recursos dos Estados aos seus respectivos Municípios, não pode ser tratado como um cheque 

em branco. As vinculações dos recursos repassados aumentam o nível de transparência fiscal 

do sistema tributário e, ao menos, deveria forçar os demais entes a explorar melhor suas fontes 

próprias de arrecadação. 

Sob este aspecto, entendemos que a vinculação dos repasses não tende a descaracterizar 

os impostos cobrados pelos entes tributantes, uma vez que a natureza singular dos impostos 

tende a impossibilitar sua vinculação direta à uma determinada atuação do poder público. Isto 

porque, neste caso, entendemos que a vinculação se dá em razão da transferência de recursos, 

e não da sua cobrança, ou seja, a cobrança dos impostos não pode ser vinculada, mas a sua 

transferência sim. 

Nota-se que o processo de aumento das transferências de recursos da União Federal aos 

demais entes da Federação acabou por ser coroado pela Constituição Federal de 1988, que não 

só aumentou os repasses de recursos aos estados e municípios, mas também transferiu aos 

mesmos parcela considerável das bases tributáveis, notadamente aos estados, cujo imposto 

sobre circulação de mercadorias restou acrescido das bases antes tributadas pela União através 

do Imposto Único sobre Operação Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e 

Minerais do País. 

Como visto, o aumento dos repasses e das bases tributárias dos estados e municípios, 

perpetrado pela Constituição Federal de 1988, por sua vez, não foi acompanhado da respectiva 

transferência de encargos, que restaram concentrados na União, o que acabou tendo reflexos 

importantes em relação à tributação no país após a Constituição Federal de 1988, sendo a 

principal delas, a opção da União em aumentar sua arrecadação via criação e ampliação das 

contribuições sociais, conforme será visto no próximo capítulo. 
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3. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA FEDERAL OCORRIDAS PÓS 1988 

 

 

Continuando nossa análise das reformas tributárias no país e as necessidades de reforma 

ainda existentes, chegamos ao período pós Constituição Federal de 1988. 

Tendo em vista que, como apontado no capítulo anterior, a Constituição Federal de 1988 

não tenha promovido maiores mudanças no sistema de tributação então vigente, esta foi objeto 

de diversas propostas de reforma ao longo dos últimos anos, conforme será analisado no 

capítulo posterior. 

Este capítulo visa analisar as principais mudanças no sistema tributário vigente no país 

após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e que acabaram contribuindo com a 

deterioração do sistema tributário brasileiro, ao ponto do mesmo clamar novamente por uma 

nova reforma tributária no país. 

Assim, elegemos como as principais alterações a serem analisadas neste capítulo: a 

criação da COFINS e sua unificação com o PIS/PASEP, a criação do Fundo Social de 

Emergência e sua evolução até criação da Desvinculação das Receitas da União, e por fim, a 

criação e a extinção da CPMF 

Mais uma vez, a escolha destas três situações para o estudo no presente trabalho se 

justifica pelo fato de as mesmas serem ponto comum na bibliografia levantada, tendo em vista 

a peculiaridade das três situações aqui estudadas. 

Ao final, fazemos um apanhado geral destas modificações e concluímos a primeira parte 

do trabalho, apontando quais as necessidades de reforma então verificadas, para, enfim, na 

segunda parte do trabalho, verificarmos se as propostas de reforma tributária elaborados nos 

vinte anos posteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988 atendiam as referidas 

necessidades. 

Antes, contudo, a fim de darmos continuidade ao disposto no primeiro e segundo 

capítulo deste trabalho, analisamos os principais fatos econômicos que influenciaram o sistema 

tributário nacional entre o período da segunda reforma tributária (1988) até o ano de 2008, ano 

dos últimos fatos analisados pelo presente trabalho, conforme será visto na segunda parte deste 

trabalho. 
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3.1 Economia Brasileira no Período 1988-2008 e sua Influência no Sistema 

Tributário Nacional 

 

 

O período entre os anos de 1988 e 2008 é bastante prolifico no tocante à economia 

nacional. Além da promulgação da Constituição Federal em 1988, tivemos quatro planos de 

estabilização: Plano Verão (1989), Plano Collor I (1990), Plano Collor II (1991) e o Plano Real 

(1994), os quais serão analisados a seguir, como os principais fatos econômicos do período.   

Em relação ao Plano Verão, instituído pelo governo do presidente José Sarney em 1989, 

cumpre observar que, após o curto período em que Bresser Pereira esteve à frente do Ministério 

da Fazenda, período marcado pela instituição do Plano Bresser, Maílson da Nobrega assumiu 

o Ministério da Fazenda (SOUZA, 2008, p. 190-191). 

O plano, editado em 14 de janeiro de 1989, sob o nome de Plano Verão, contemplava 

as seguintes medidas: 

- manutenção da política de juros altos; 

- mais cortes nos gastos públicos; 

- congelamento dos preços (...) 

- conversão do salário pela média real dos últimos doze meses (...) 

- ensaio de uma nova reforma monetária, através da qual instituiu-se o cruzado 

novo (NCz$), correspondente a mil cruzados (...) (SOUZA, 2008, p. 191). 

Acerca do Plano Verão, GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR (2007, 

p. 451) dispõem o seguinte: 

O Plano Verão foi de curta duração. O governo não realizou nenhum ajuste 

fiscal, o que mantinha elevados e crescentes os déficits públicos. A fragilidade 

do governo e a ampla negociação feita com o Congresso para negociar os 

cinco anos do presidente impediam qualquer tentativa de medidas mais 

austeras. Essa dificuldade era ainda maior devido às eleições no final de 1989, 

com um grande número de congressistas se candidatando, o que levava à não 

aceitação de qualquer medida impopular naquele ano. O descontrole fiscal 

levava ao descontrole monetário. Esses aspectos, juntamente com as 

incertezas do último ano do governo Sarney e um profundo imobilismo de 

política econômica, levaram a inflação a acelerar-se rapidamente, fazendo 

com que se caminhasse a largos passos para a hiperinflação, sendo que a taxa 

mensal de inflação atingiu 80% no último mês de governo. 

Assim, no início dos anos 90, a inflação havia ultrapassado a marca de 80% ao mês e a 

economia que crescera a uma taxa média de 7% entre 1930-1980, encontrava-se estagnada 

havia uma década. Dentro deste contexto, Fernando Collor de Mello foi eleito pelo voto direto, 

fato que não ocorria no país desde 1960 (CASTRO, 2005a, p. 141). 
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O Plano Collor I foi lançado em 15 de março de 1990, mesma data da posse do novo 

presidente da República. As principais medidas adotadas pelo Plano Collor I foram as seguintes: 

i. reforma monetária – centrou-se basicamente na drástica redução da liquidez 

da economia, pelo bloqueio de cerca de metade dos depósitos à vista, 80% das 

aplicações de overnight e fundos de curto prazo e cerca de um terço dos 

depósitos de poupança. (...) 

ii. reforma administrativa e fiscal, que tinha por objetivo promover um ajuste 

fiscal da ordem de 10% do PIB, eliminando um déficit projetado de 8% do 

PIB e gerar um superávit de 2%. (...) No que diz respeito à reforma 

administrativa, promover-se-ia o programa de privatizações, a melhoria dos 

instrumentos de fiscalização e de arrecadação com vistas a diminuir a 

sonegação e as fraudes (tributárias, previdenciárias etc.), maior controle sobre 

os bancos estaduais, e várias outras medidas que deveriam aumentar a 

eficiência da administração do setor público e reduzir os gastos; 

iii. congelamento de preços e desindexação dos salários em relação à inflação 

passada, definindo uma nova regra de prefixação de preços e salários que 

entrariam em vigor a partir de 1º-5-1990; 

iv. mudança de um regime cambial para um sistema de taxas flutuantes, 

definidas livremente pelo mercado cambial; 

v. mudança na política comercial, dando início ao processo de liberalização 

do comércio exterior (a chamada abertura comercial), com redução qualitativa 

das tarifas de importação de uma média de 40% para menos de 20% em quatro 

anos. (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 455-

456) 

O Plano Collor I recebeu severas críticas, principalmente em relação ao sequestro da 

liquidez. O bloqueio dos recursos considerado como inadmissível intervenção estatal na 

economia, gerando consequências graves para o país. Também foram questionados outros 

aspectos do plano como o congelamento de preços, em função do seu desgaste junto ao público; 

o ajuste fiscal, baseado no aumento de receitas e não em corte de gastos; e o caráter recessivo 

do plano (CASTRO, 2005a, p. 149). 

O resultado do Plano Collor I foi uma violenta recessão. Além de bloquear os ativos 

financeiros, o Plano “entesourou” os recursos daí derivados, ao invés de liberar o capital de giro 

para as pequenas e médias e empresas e canalizar os recursos sequestrados para a produção, 

infraestrutura e à área social. Assim sendo, sem recursos para irrigar a economia, esta haveria 

de entrar em crise. A inflação, cedeu num primeiro momento, depois seguiu em patamares 

elevados e novamente voltou a recrudescer (SOUZA, 2008, p. 207-208). 

Sobre os maus resultados do Plano Collor I e a formulação do Plano Collor II, 

GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, (2007, p. 458) lecionam: 

Os maus resultados obtidos, com a persistência da aceleração inflacionária no 

início de 1991, associado a uma dificuldade crescente de financiamento do 

governo (colocação de títulos públicos), levou a uma nova tentativa 

heterodoxa de estabilização: o Plano Collor II.  
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Ainda sobre o Plano Collor II, LAVÍNIA DE BARROS CASTRO (2005a, p. 150) 

expõem os seus principais objetivos e medidas: 

A forma de alcançar o controle da inflação no Plano Collor II era através da 

racionalização dos gastos nas administrações públicas, do corte das despesas 

e acelerando o processo de modernização do parque industrial. O plano 

propunha dar fim a todo e qualquer tipo de indexação da economia, 

considerada a principal causa da inflação. 

Mais uma vez, o Plano teve sucesso nos seus primeiros meses, onde se verificou a queda 

da inflação. Contudo, em função da sucessão de escândalos políticos, que resultaram no 

impeachment do Presidente Collor, toda e qualquer ação política econômica orquestrada pelo 

governo restou inviabilizada (CASTRO, 2005a, 150). 

Com o impeachment de Collor, assumiu em seu lugar, em 2 de outubro de 1992, o vice-

presidente Itamar Franco. Em junho de 1993, o então presidente nomeou, para o Ministério da 

Economia, o futuro presidente Fernando Henrique, quando começou a ser desenvolvido o Plano 

Real (SOUZA, 2008, p. 215). 

Acerca da concepção do Plano Real, LAVÍNIA DE BARROS CASTRO (2005a, p. 151) 

ensina: 

O Plano Real foi originalmente concebido como um programa em três fases: 

a primeira tinha como função promover um ajuste fiscal que levasse ao 

estabelecimento de do equilíbrio das contas do governo, com o objetivo de 

eliminar a principal causa da inflação brasileira; a segunda fase visava a 

criação de um padrão estável de valor denominado Unidade Real de Valor – 

URV; finalmente, a terceira concedia poder liberatório à unidade de conta e 

estabelecia as regras para emissão e lastreamento da nova moeda (real) de 

forma a garantir a sua estabilidade. 

Dentre as principais medidas relacionadas ao ajuste fiscal estavam o Plano de Ação 

Imediata (PAI), lançado em meados de 1993, que determinava um corte de gastos da ordem de 

US$ 7 bilhões concentrado nas despesas de investimento e pessoal; a criação do Imposto 

Provisório sobre Movimentação Financeira, visando o aumento da arrecadação mediante a 

criação de novo imposto, de caráter temporário, sobre movimentações financeiras; e a 

aprovação do Fundo Social de Emergência (FSE), mediante a desvinculação da arrecadação de 

recursos da União em relação à despesas determinadas na Constituição Federal de 1988 

(GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 473). 

Contudo, de acordo com os autores acima (GREMAUD, VASCONCELLOS e 

TONETO JÚNIOR, 2007, p. 473-474): 

(...) essas medidas eram de caráter temporário, serviriam para dar um folego 

fiscal durante a vigência destas, mas não se constituíam em solução definitiva. 

Nesse prazo, o governo deveria fazer os ajustes necessários, como deveria 

promover a transferência de obrigações (saúde, educação, habitação etc.) para 

estados e munícipios que haviam sido favorecidos pela transferência de 
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recursos na Constituição, avançar a reforma tributária, administrativa, 

previdenciária, entre outras questões. 

As possíveis explicações para o sucesso do Plano Real são expostas por Lavínia Barros 

Castro (2005a, p. 162): 

Em primeiro lugar, as condições externas para a estabilização eram muito 

melhores em 1994 do que nos anos 80. Havia abundância de liquidez 

internacional e um elevado patamar de reservas (US$ 40 bilhões) que, 

somados ao fato de a economia brasileira se encontrar mais aberta nos anos 

90, foram fundamentais para assegurar a eficácia da âncora cambial, 

introduzida após o lançamento do real. Em segundo lugar, a estratégia da URV 

provou ser muito superior à de desindexação via congelamento de preços. 

Enquanto o último provocava uma série de desajustes nos preços relativos, a 

URV previa um período para o alinhamento de preços relativos. Em terceiro 

lugar, o governo contava com o apoio político do Congresso e uma 

perspectividade de continuidade com o presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Por fim, os juros se mantiveram elevados (face aos padrões 

internacionais), durante todo o período seguinte (195-98), tornando-se mais 

uma ancora (além do câmbio) para os preços, embora com profundas 

consequências sobre a dinâmica da dívida e para o crescimento.  

Assim, inicia-se o segundo período estudado neste capítulo, que vai de 1995-2002, 

cobrindo os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, período este marcado 

por diversas crises econômicas mundiais, que acabaram afetando a economia nacional. 

Acerca do período em estudo, cumpre destacarmos o seguinte: 

(...) desde 1990, o país vinha apresentando significativos superávits primários 

e déficits operacionais relativamente baixos, sendo que em alguns anos houve 

superávit. Neste quadro verificava-se, inclusive, a redução da razão da dívida 

pública/PIB. A preocupação com a situação fiscal decorria do diagnóstico de 

que o ajuste fiscal realizado era muito frágil e se ancorava no controle dos 

pagamentos na “boca do caixa”, promovendo-se uma retração no valor real 

das despesas pelo atraso nos pagamentos. Ou seja, imaginava-se que no Brasil 

valia um efeito-Tanzi ao contrário, isto é, ao invés de a inflação penalizar o 

desempenho fiscal devido à menor indexação da receita em relação à despesa, 

ocorreria o inverso, sendo a receita mais indexada que a despesa e, desta 

forma, a inflação favorecia o ajuste fiscal. (GREMAUD, VASCONCELLOS 

e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 474) 

Sob este aspecto, FÁBIO GIAMBIAGI e ANA CLÁUDIA ALÉM (2011, p. 133) 

destacam que a tese acima disposta, de que a queda da inflação no país levaria a um aumento 

do déficit público não era necessariamente verdadeira. De acordo com os autores, a situação 

acima descrita, após o advento do Plano Real, deixou de existir, uma vez que os recursos 

liberados em um mês tinham praticamente o mesmo valor real que no mês anterior. Contudo, 

ainda de acordo com FÁBIO GIAMBIAGI e ANA CLÁUDIA ALÉM (2011, p. 133) a hipótese 

em análise, a partir da edição do Plano Real, representou uma verdadeira revolução para o setor 

público, até então acostumado a operar em regimes hiperinflácionários. 
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O primeiro teste do Plano Real ocorreu logo no início de 2005, com a crise mexicana. 

“O México, de fato, depois de cinco anos de políticas de abertura da economia, incluindo seu 

ingresso Nafta, em janeiro de 1994, sofreu o colapso de suas contas externas na virada de 1994 

para 1995” (SOUZA, 2008, p. 251). 

De acordo com NILSON ARAÚJO DE SOUZA (2008, p. 256), os efeitos da crise 

financeira provocado pela crise mexicana causou a queda de grandes bancos nacionais, como o 

Econômico, Nacional e Bamerindus. Com o objetivo de sanear esses bancos e entrega-los 

“enxutos” aos bancos estrangeiros, o governo criou o Programa de Estímulo à Reestruturação 

e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER).  

Acerca desse período, (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, 

p. 473) destacam que a “crise financeira de 1995 e o processo de reestruturação do sistema 

financeiro privado e o saneamento dos bancos públicos (...) provocaram o aumento da dívida 

pública”.  

Acerca deste quesito, os autores acima expõem a situação fiscal do país durante o 

primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) da seguinte forma: 

Em relação à questão fiscal, deve-se destacar que o fraco desempenho no 

período não decorre somente dos elevados encargos financeiros, mas da 

significativa piora do saldo primário do governo. No primeiro mandato 

(1995/98), houve uma piora do déficit operacional da ordem de 4,7% do PIB 

frente à média do período 1991/94, passando de 0,4% do PIB de déficit em 

média para a faixa dos 5,1% do PIB. Desta mudança, vale destacar que o 

principal motivo parece repousar na redução do superávit primário, que 

passou de uma média de 2,9% do PIB no período 1991/94, para um déficit 

médio de 0,2% do PIB no período 1995/98, ou seja, uma reversão da ordem 

de 3,1% do PIB. Esta deterioração do superávit primário se deu apesar da 

contínua elevação da carga tributária no período, refletindo um aumento muito 

grande das despesas não financeiras. De acordo com Giambiagi (2002), os 

principais fatores a explicar esta piora foram os gastos previdenciários e 

assistenciais decorrentes de um forte aumento no número de beneficiários, 

mas, principalmente, pelo aumento dos valores reais dos benefícios. Outro 

autor, Velloso (2002), destaca a forte vinculação de receitas e despesas e a 

inflexibilidade dos componentes de gastos, elevada participação de 

transferências de renda às pessoas como determinantes das dificuldades 

fiscais. Assim, apesar da tentativa de se realizar um ajuste fiscal prévio ao 

plano, este se mostrou insuficiente, ocorrendo uma profunda deterioração 

fiscal no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

(GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 489). 

Em relação ao segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, cumpre 

observar que, a poucas semanas da eleição presidencial de 1998, o governo brasileiro iniciou 

negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) que lhe permitisse enfrentar o quadro 

externo desfavorável que então se verificava, caracterizado, principalmente, pelo esgotamento 
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da disposição do resto do mundo em continuar a financiar déficits nas contas do governo 

(GIAMBIAGI, 2005, p. 177). 

Já em 1999, após a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR (2007, p. 503) destacam o seguinte no tocante às 

finanças públicas: 

Em relação às finanças públicas, deve-se destacar a profunda reversão do 

desempenho fiscal do governo, que passou a apresentar, a partir de então, 

superávits primários expressivos, conforme acordado com o FMI. No novo 

contexto macroeconômico, a existência de superávits primários seria 

necessária para permitir a absorção de choques na economia, liberar a taxa de 

juros para ser usada para fins de política monetária (controle da inflação) e 

permitir a estabilização/redução da dívida pública ao longo do tempo, 

diminuindo o risco do país, a volatilidade cambial e a taxa de juros. 

De acordo com GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR (2007, p. 504), 

no período relativo ao segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, observa-se 

ainda a elevação do resultado primário decorrente principalmente do aumento expressivo da 

arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que 

substituiu o IPMF e que teve suas alíquotas majoradas no período.  

Ainda de acordo com os autores citados: 

Do lado das despesas, estas continuaram crescendo, acompanhando a própria 

receita, dada a vinculação de gastos às receitas, imposta pela Constituição de 

1988. Daí a importância da desvinculação da desvinculação de parte da 

receita, através do Fundo Social de Emergência (FSE), posteriormente 

denominado Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e finalmente Desvinculação 

de Receitas da União (DRU), possibilitando a geração dos superávits. 

(GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JÚNIOR, 2007, p. 504) 

Sob o cenário acima traçado, importante trazer à baila o posicionamento crítico de 

REZENDE, OLIVEIRA e ARAÚJO (2007, p. 17): 

(...) a dificuldade em promover a contenção dos gastos jogou toda a 

responsabilidade pela geração de superávits fiscais nas costas dos 

responsáveis pela arrecadação. Fortes aumentos nos tributos, promovidos pela 

revisão das bases de incidência das contribuições, aumento de alíquotas e 

sucessivas prorrogações de medidas supostamente transitórias foram 

promovidos, acentuando o desequilíbrio entre o crescimento das contribuições 

e o comportamento dos impostos de competência do governo federal. 

Ainda no tocante ao período 1998-2002, cumpre destacarmos o seguinte: 

Note-se que, apesar de o ajuste estar fortemente concentrado na elevação das 

receitas em impostos de baixa qualidade, podem-se destacar algumas 

mudanças estruturais em relação ao controle e comportamento das despesas. 

As principais mudanças podem ser consideradas: (i) a aprovação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em 2000, com a imposição de limites de gastos com 

pessoal para os três níveis de governo, critérios de transparência e controle das 

contas públicas, limites ao endividamento e penalizações aos gestores 

públicos que não cumprirem a lei; (ii) a reforma previdenciária de 1998, que 

instituiu o fator previdenciário, altera a regra de cálculo dos benefícios e 
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substituiu o preceito de tempo de serviço pelo tempo de contribuição; (iii) a 

renegociação das dívidas estaduais e a reorganização do sistema de bancos 

estaduais, com a liquidação, privatização ou transformação desses bancos em 

agências de fomento, o que garantiu que o aumento das receitas dos Estados 

(ICMS) fosse transformado em superávit primário para o pagamento da 

dívida, além de que o fim dos bancos estaduais eliminou um dos principais 

fatores geradores de passivos no país. (GREMAUD, VASCONCELLOS e 

TONETO JÚNIOR, 2007, p. 505). 

Por fim, ainda em relação ao período em estudo, cumpre observar que, “apesar deste 

desempenho fiscal, centrado no aumento das receitas, a dívida pública, após uma estabilização 

nos anos 1999 e 2000, voltou a crescer a partir de 2001” (GREMAUD, VASCONCELLOS e 

TONETO JÚNIOR, 2007, p. 506). 

Após os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, tomou posse o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. 

Sua eleição, de acordo com GIAMBIAGI (2005, p. 196-197), tinha dois significados 

importantes: 

Em primeiro lugar, em termos político-ideológicos, representou a ascensão da 

esquerda ao poder, através do Partido dos Trabalhadores (PT). (...) 

Em segundo lugar, a perspectiva de um governo Lula servia como um teste 

importante para a economia brasileiras. De fato, durante anos, inicialmente 

com as reformas dos governos  Collor/Itamar Franco e, mais especialmente, 

após o Plano Real, as autoridades tinham assumido o discurso das mudanças 

estruturais. Isso implicava afirmar que a defesa da estabilidade e, a partir do 

final dos anos 90, a austeridade fiscal, seriam transformações permanentes, 

que cristalizariam ambições nacionais, e não do partido A ou B. (...) Havia 

dúvidas, porém, sobre até que ponto esses compromissos seriam mantidos 

pelo governo seguinte. 

Contudo, conforme apontado por NILTON SOUZA DE ARAÚJO (2008, p. 292), 

“prevaleceu na esfera interna, (...), a manutenção de uma gestão financeira subordinada ao FMI, 

além de dar-se continuidade às ‘reformas microeconômicas’ programadas no governo anterior”. 

Neste sentido, FÁBIO GIAMBIAGI (2005, p. 209), aponta que, um dos elementos que 

ajudaram a diminuir a confiança que se verificava no mercado financeiro interno antes das 

eleições de Lula foi o seu compromisso com as chamadas reformas estruturais, no caso, as 

reformas tributária e previdenciária.  

Ainda de acordo com o mesmo autor (GIAMBIAGI, 2005, p. 209): 

No primeiro caso, a reforma tributária visava quatro objetivos: (1) uniformizar 

a legislação do ICMS, contribuindo para reduzir as possibilidades de evasão; 

(2) prorrogar a Desvinculação de Receitas da União (DRU), que reduz 

parcialmente a vinculação das despesas às receitas, dando certa margem de 

manobra às autoridades para remanejar recursos e aproveitar receitas para 

fazer superávit primário, sem ter de gastá-las; (3) renovar a Contribuição 

Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF), evitando queda da 

receita em 2004; e (4) transformar a Contribuição para o Financiamento da 
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Seguridade Social (Cofins) em uma tributação sobre o valor adicionado, em 

substituição à taxação “em cascata” até então prevalecente. 

No caso da Previdência Social, a proposta se concentrou no regime dos 

servidores públicos e, basicamente, contemplou os seguintes elementos mais 

importantes: taxação, através de alíquota contributiva, dos servidores inativos, 

com a mesma alíquota dos ativos, ressalvando um limite mínimo de isenção; 

antecipação para todos os funcionários da ativa (inclusive aqueles já 

empregados), da idade mínima para aposentadoria integral, de 60 anos para os 

homens e 55 para as mulheres, prevista apenas para os novos entrantes da 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998; e definição do mesmo teto de 

benefícios do INSS para os benefícios dos novos entrantes, com a 

possibilidade de criação de fundos de pensão para a complementação da 

aposentadoria a partir desse limite. 

Contudo, acerca da situação acima, verificou-se o seguinte: 

Posteriormente, a realidade encarregou-se de mostrar que as reformas foram 

muito menos ambiciosas do que inicialmente foi apregoado. No caso da 

reforma tributária, na prática ela se limitou à renovação, mais uma vez, da 

Desvinculação das Receitas da União (DRU) como um mecanismo para 

atenuar algo – o grau de rigidez do Orçamento; e da CPMF com a alíquota de 

0,38%, por um novo período de 4 anos, tendo as demais medidas restado na 

agenda de discussões futuras, (...). Já no caso da reforma previdenciária, houve 

alguns avanços, mas de qualquer forma de pequena monta em termos fiscais 

e incapazes de representar uma mudança estrutural significativa. 

Concretamente, em termos de caixa, o principal efeito foi o aumento do teto 

do INSS, de aproximadamente 30% em relação ao vigente na época, o que 

aumentou a receita a curto prazo, embora o longo prazo a rigor agisse no 

sentido de incrementar o déficit atuarial do sistema, pelo maior 

comprometimento de despesas que implica. A medida mais controversa, a 

taxação dos inativos em 11% do salário, só acabou incidindo sobre a parcela 

do salário que excedesse o citado teto do INSS, o que limitou bastante o 

alcance da proposta. (GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p. 200-201) 

A reforma tributária acima descrita e seus desdobramentos serão estudados na segunda 

parte deste trabalho (capítulo 4). 

Por fim, dois fatos merecem atenção quando o assunto é a economia nacional durante o 

governo Lula: a redução do déficit e a expansão do gasto público. 

Em relação a redução do déficit: 

Basicamente, passou-se de um déficit nominal da ordem de 5% do PIB em 

2003, para uma média em torno de 3% do PIB no segundo governo Lula. (...) 

O fato marca um contraste muito grande em relação não apenas ao país de 

antigamente – antes da estabilização – como também em relação aos primeiros 

anos do Plano Real, quando a combinação de resultado primário pífio e juros 

extremamente elevados gerou um déficit público médio de 6% do PIB durante 

1995/1998. (GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p. 206). 

Já com relação à expansão do gasto público, destacamos o seguinte: 

Com exceção de 2003, em que – com a ajuda da elevada inflação daquele ano 

– houve de fato uma contração do gasto público, de um modo geral no governo 

Lula repetiu-se o padrão observado também nos anos FHC, de elevação 

simultânea tanto da carga tributária como da relação entre a despesa primária 

e o PIB. Como na verdade isso vinha ocorrendo já antes da estabilização, nos 
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governos Collor e Itamar, tem-se o seguinte quadro: se forem somadas as 

transferências a estados e municípios com as demais despesas primárias do 

governo central, o total dessas despesas, que em 1991 (...) era de menos de 

14% do PIB, deverá alcançar quase 23% em 2010. Em outras palavras, 

estamos falando de um país no qual o governo central, em 19 anos, aumentou 

sua despesa primária em 9% do PIB, ou seja, a uma média de incremento 

próxima a 0,5% do PIB a cada ano por quase duas décadas. (GIAMBIAGI, 

ALÉM, 2011, p. 208) 

Encerrando nossa análise dos fatos econômicos mais importantes ocorridos no período 

de 1988 a 2008, ressaltamos que diversos temas dispostos acima, como a Desvinculação das 

Receitas da União e a CPMF, serão melhor tratadas abaixo, dentro deste capítulo. 

 

 

3.2 A Criação da COFINS, a Unificação com o PIS/PASEP e a Criação do 

PIS/COFINS Não Cumulativo 

 

 

Conforme exposto nos subcapítulos 2.3 e 2.4, após a Constituição Federal de 1988 ter 

diminuído a arrecadação federal via aumento dos percentuais das receitas destinadas aos Fundos 

de Participação dos Estados e Municípios, o governo federal optou por aumentar a sua 

arrecadação através da criação de novas contribuições sociais. A primeira delas foi a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido criada pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 

1988, que por sua vez, encontra origem na Medida Provisória nº 22, de 6 de dezembro de 1988, 

ou seja, pouco mais de dois meses após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

governo federal já se utilizava das contribuições sociais para reforçar seu caixa.  

Dentre as principais novas fontes de financiamento criadas pelo governo federal, 

destaca-se a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.  

A COFINS foi instituída pela Lei Complementar nº 70, 30 de dezembro de 1991, com 

fundamento na alínea b, do inciso I, do artigo 195, da Constituição Federal, em substituição ao 

FINSOCIAL. 

Sob este aspecto, deve ser ressaltado que a criação de nova contribuição, com 

fundamento no artigo 195, I, da Constituição Federal, em substituição ao FINSOCIAL, 

encontrava previsão no artigo 56, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cuja 

redação assim dispunha: 

Art. 56. Até que a lei disponha sobre o art. 195, I, a arrecadação decorrente 

de, no mínimo, cinco dos seis décimos percentuais correspondentes à alíquota 

da contribuição de que trata o Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, 
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alterada pelo Decreto-Lei nº 2.049, de 1º de agosto de 1983, pelo Decreto nº 

91.236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei nº 7.611, de 8 de julho de 1987, passa 

a integrar a receita da seguridade social, ressalvados, exclusivamente no 

exercício de 1988, os compromissos assumidos com programas e projetos em 

andamento. (BRASIL, 1988). 

Duas referências importantes são extraídas do presente artigo: a primeira relativa a 

destinação da arrecadação do FINSOCIAL à seguridade social; a segunda relativa a previsão 

de que a FINSOCIAL seria extinta a partir da criação da nova contribuição. 

Dentro deste contexto, deve ser destacado que o artigo 13, da Lei Complementar nº 70, 

de 1991, previa que a COFINS entraria em vigor noventa dias após a publicação desta lei, sendo 

que, neste período, o FINSOCIAL permaneceria em vigor. 

Ainda em relação à substituição do FINSOCIAL pela COFINS, devemos destacar 

também que a mesma alíquota então vigente para a contribuição antiga17 restou mantida para a 

nova contribuição, haja vista que de acordo com o artigo 2º, da Lei Complementar nº 70, de 

1991, a contribuição incidia à alíquota de 2% (dois por cento) sobre o faturamento das 

empresas. 

As alterações mais relevantes na COFINS ocorreram com a entrada em vigor da Lei nº 

9.718, de 27 de novembro de 1998, que, em seu artigo 8º, elevou à alíquota desta contribuição 

para 3% (três por cento), promovendo também a unificação desta com a contribuição para o 

PIS/PASEP. 

A referida unificação se deu através da ampliação da base de cálculo das referidas 

contribuições pelo § 1º, do artigo 3º, da Lei nº 9.718. Até então, estas contribuições incidiam 

sobre o faturamento, sendo este definido pelo artigo 2º, da Lei Complementar nº 70, como “a 

receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer 

natureza” (BRASIL, 1991). 

Por sua vez, o § 1º, do artigo 3º, da Lei nº 9.718, de 1998 (BRASIL, 1998), em sua 

redação original, dispunha o seguinte: 

Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita 

bruta da pessoa jurídica. 

§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a 

classificação contábil adotada para as receitas. 

A ampliação da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS e o 

aumento na alíquota desta última representaram um retrocesso no sistema tributário brasileiro. 

                                                           
17 Conforme exposto no tópico 2.1, o FINSOCIAL foi criado com uma alíquota de 0,5%; posteriormente esta 

alíquota foi majorada para 1%, 1,2% e 2%, através das Leis nº 7.787/89, nº 7.894/89 e nº 8.147/90, 

respectivamente. 
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Primeiro porque a ampliação da base de cálculo se deu às margens da Constituição então 

vigente. De acordo com o artigo 195, inciso I, da Constituição Federal vigente em 27 de 

novembro de 1998, data em que foi sancionada a Lei nº 9.718, as contribuições sociais a cargo 

do empregador somente poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento ou o lucro 

(BRASIL, 1988), sendo que, conforme já exposto acima, o faturamento era entendido como a 

receita bruta das empresas. 

Ao dispor que a receita bruta correspondia à totalidade das receitas auferidas pelas 

pessoas jurídicas, independentemente de sua classificação contábil, o § 1º do artigo 3º da Lei 

nº 9.718, de 1998 ampliou a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS, em 

desrespeito ao então autorizado pela Constituição Federal de 1988. 

Deve se registar que, em 15 de dezembro do mesmo ano, foi promulgada a Emenda 

Constitucional nº 20, que veio a permitir a incidência das contribuições sociais sobre quaisquer 

tipos de receitas auferidas pelas pessoas jurídicas. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 09/11/2005, reconheceu a 

inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à 

COFINS, instituído pelo § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998, nos seguintes termos: 

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3º, § 1º, DA 

LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema 

jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade 

superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E 

VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código 

Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a 

definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e 

formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se 

ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos 

tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO 

- INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 

9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta 

Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido 

de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-

as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É 

inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o 

conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por 

pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da 

classificação contábil adotada. 

(RE 390840, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado 

em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 

RDDT n. 133, 2006, p. 214-215) 

Conforme pode se extrair da emenda acima, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

violação perpetrada pelo § 1º do artigo 3º, da Lei nº 9.718, de 1998, tendo em vista que o 

conceito de faturamento encontrava-se consolidado pela jurisprudência do próprio Tribunal 
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como sinônima à Receita Bruta das empresas, sendo esta ainda entendida como receitas 

decorrentes de vendas de mercadorias ou da prestação de serviços. 

Continuando a questão do retrocesso representado pelo aumento das alíquotas e da base 

de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS, devemos nos atentar ao fato que, 

conforme explica KLEBER PACHECO DE CASTRO (2010, p. 8), o resultado das alterações 

legislativas efetuadas pela Lei nº 9.718, de 1998, já foi sentido no ano seguinte, tendo em vista 

que a arrecadação das contribuições à COFINS e ao PIS/Pasep, que em 1998 representavam 

2,54% do PIB, alcançou o montante de 3,84% do PIB em 1999. 

Ainda de acordo com o mesmo autor (CASTRO, 2010, p. 9), no ano de 2001, as 

contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS já representavam 4,37% do PIB e 13,5% da carga 

tributária total sob o PIB. 

Neste ponto, devemos nos lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS 

incidiam sobre o faturamento das pessoas jurídicas de modo cumulativo, ou seja, acumulando 

imposto sobre imposto, afetando sobremaneira as atividades das empresas nacionais, conforme 

explicam JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO e ÉRIKA AMORIM ARAÚJO (2004, p. 

274): 

Se os tributos cumulativos são os mais fáceis de serem cobrados e serem 

pagos, paradoxalmente, são os mais prejudiciais à economia. (...)  

Os tributos cumulativos não são neutros quanto às decisões de produção e 

alocação de recursos. Distorcem preços relativos e estimulam a integração 

vertical das empresas. Inibem o crescimento econômico através da taxação 

dos bens de capital, de forma direta ou indireta, pela tributação dos insumos 

utilizados na produção desses bens. 

Dessa forma, o aumento na carga tributária decorrente da maior arrecadação de tributos 

cumulativos fez com que surgisse um clamor de empresários e especialistas em tributação e 

finanças públicas pela substituição das contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS por um tributo 

não cumulativo. 

A resposta dada pelo governo foi a criação dos regimes não-cumulativos de cobrança 

das contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS. 

Em uma espécie de teste, inicialmente foi sancionada a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 

de 2002, fruto da conversão da Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002, a qual 

dispunha sobre a sistemática não-cumulativa de cobrança do PIS/PASEP. Uma espécie de teste 

pois a nova sistemática de cobrança poderia ser instituída conjuntamente para as duas 

contribuições, contudo, a intenção do governo era, antes de estender a sistemática não-

cumulativa de cobrança para a COFINS, verificar os efeitos desse novo regime de tributação, 

principalmente os resultados na arrecadação. 
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Assim, em 29 de dezembro de 2003, foi sancionada a Lei nº 10.833, decorrente da 

conversão da Medida Provisória nº 135, de 30 de outubro de 2003, dispondo sobre a aplicação 

da sistemática não-cumulativa de cobrança da COFINS. 

Conforme item 7 da Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 135, de 30 de 

outubro de 2003, o método adotado para a não-cumulatividade das contribuições ao PIS/PASEP 

e a COFINS foi o método indireto subtrativo, o qual “estabelece as situações em que o 

contribuinte poderá descontar, do valor da contribuição devida, créditos apurados em relação 

aos bens e serviços adquiridos, custos, despesas e encargos que menciona”. (BRASIL, 2003). 

Para a conceituação do método subtrativo indireto, adotamos a lição de SERGIO 

VASQUES (2012, p. 126-127): 

Com o método subtrativo indireto, também dito método do credito de imposto, 

o valor acrescentado é calculado através da dedução do imposto suportado 

pela empresa ao imposto que ela própria liquida. Aqui o imposto não é 

determinado pelo contribuinte em função de valores agregados registados na 

sua contabilidade, nem pelo confronto do total dos seus inputs e outputs, mas 

em função das concretas operações por ele realizadas e do imposto que sobre 

estas incide.  

Observa-se assim que o regime não-cumulativo do PIS/PASEP e da COFINS adotou 

sistemática diversa dos tributos não-cumulativos então vigentes no país (ICMS e IPI), qual seja, 

a sistemática do crédito contra crédito. 

Deve-se registrar que uma das principais críticas ao regime não-cumulativo das 

contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS decorre da sua extrema complexidade. Devemos 

lembrar que a elevada carga tributária no Brasil decorre não apenas do pesado fardo dos tributos 

existentes no país, mas também da complexa legislação tributária, que acaba por obrigar as 

empresas do país a gastar altas somas com equipes especializadas tão somente com a finalidade 

de cumprir regularmente as inúmeras obrigações acessórias vigentes no país. 

Neste sentido, a lição de KLÉBER PACHECO DE CASTRO (2010, p. 10): 

(...) o novo sistema de cobrança do PIS e da Cofins aumentou fortemente a 

complexidade do sistema tributário. Se um IVA tradicional já é um tributo 

com alto grau de dificuldade na administração por parte do Estado e do 

contribuinte, o cenário de múltiplos regimes de tributação após estas 

mudanças nas contribuições tornou seu recolhimento e apuração em mais uma 

fonte de custos e ineficiência para as firmas e também para o governo. 

Não fosse só o já exposto, o artigo 8º da Lei nº 10.637 (BRASIL, 2002) e o artigo 10º 

da Lei nº 10.833 (BRASIL, 2003), dispuseram que o novo regime de apuração das contribuições 

em debate somente poderia ser adotado pelas empresas que apurassem os tributos sobre o lucro 
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com base na sistemática do Lucro Real, alcançando assim pequena parcela das pessoas jurídicas 

existentes no país18. 

Sob este e outros aspectos do novo regime de apuração das contribuições, JOSÉ 

ROBERTO RODRIGUES AFONSO e ÉRIKA AMORIM ARAÚJO (apud CASTRO, 2010, p. 

10) disciplinam o seguinte: 

Importa sempre lembrar que a Cofins, como o PIS, não se transformaram num 

tributo sobre o valor agregado. O novo regime só é aplicado às empresas do 

regime do lucro real [...], e ainda com exceções. Há um pecado capital na 

filosofia que comandou suas mudanças recentes: supor que os setores da 

economia não se inter-relacionam entre si; como se o bloco formado pelas 

grandes empresas constituísse uma autarquia encravada na economia, nada ou 

pouco comprando ou vendendo de ou para as demais empresas. Mesmo no 

caso do novo regime, se ficou longe do IVA moderno, pelo método de regime 

financeiro, em que toda compra gera crédito, inclusive dos bens de capital, 

optando por restringir e dificultar o crédito de muitos setores, especialmente 

os industriais e de serviços [...]. Não bastasse a parcialidade do regime não-

cumulativo, a Cofins e o PIS ainda sofrem do problema da aplicação para os 

demais contribuintes não de um mas de vários e diferenciados regimes – isto 

é, além da cobrança sobre o faturamento bruto, ainda existem regimes 

especiais, por cobrança monofásica, ou por substituição tributária [...] e ainda 

o simplificado para as micro e pequenas empresas (o Simples). Ou seja, um 

mesmo tributo aplica diferentes regimes de cobrança. 

Ainda deve ser ressaltado que as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, no regime não-

cumulativo, foram aumentadas, passando de 0,65% no regime cumulativo, para 1,65% no caso 

da primeira contribuição e de 3% para 7,60% em relação à segunda contribuição. 

Em função deste aumento abrupto nas alíquotas das contribuições em questão, o regime 

da não-cumulatividade pouco efeito surtiu em relação à demanda do empresariado por um 

tributo sobre o valor agregado em substituição ao que passou a se chamar de regime cumulativo 

das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS. 

Primeiro porque, como visto acima, a sistemática não-cumulativa de apuração das 

contribuições atingiu pequena parcela das pessoas jurídicas existentes no país. Em segundo 

lugar, porque em verdade, com o elevado aumento das alíquotas das contribuições ao 

PIS/PASEP e a COFINS no regime não-cumulativo, e uma complexa e restrita autorização de 

creditamento, houve aumento na carga tributária das empresas que passaram a adotar a referida 

sistemática de tributação. 

Deve-se registrar, como conclusão a este tópico, que as contribuições sociais ao 

PIS/PASEP e a COFINS constituem-se daquilo de mais anormal que um sistema tributário pode 

                                                           
18 Com base em dados extraídos do site da Receita Federal do Brasil, no ano-calendário 2004, primeiro ano de 

aplicação da sistemática não-cumulativa de apuração tanto do PIS/PASEP como da COFINS, apenas 4,94% das 

pessoas jurídicas existentes no Brasil pagavam seus tributos através do Lucro Real. Em 2005, este número baixou 

para 4,80% das empresas existentes no país (BRASIL, 2013, p. 4). 
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possuir. Não se enxerga nenhuma lógica razoável um sistema tributário possuir dois tributos, 

da mesma espécie (contribuições sociais), incidentes sobre uma mesma base (faturamento), cuja 

competência seja do mesmo ente (União).  

Qualquer questão relacionada à vinculação do produto da arrecadação, possível no 

âmbito das contribuições sociais, poderia ser resolvida pela legislação, destinando uma parcela 

da arrecadação a uma necessidade específica, e a outra parcela à outra necessidade. 

Assim como a alíquota já poderia ser escalonada em razão da destinação de cada uma 

das parcelas de composição do total da alíquota, conforme ocorreu durante muito tempo, no 

âmbito da CPMF, que será visto abaixo. 

A manutenção de duas contribuições idênticas, sob um mesmo fato gerador, de 

competência de um mesmo ente, só tende a aumentar a complexidade do sistema tributário 

nacional, que tem como reflexo o aumento nos custos do cumprimento das obrigações 

acessórias. 

No mais, a sistemática não cumulativa das referidas contribuições é outra medida que 

merece ser repugnada. Seja pela complexidade, seja pela elevação abusiva das alíquotas, seja 

pela restrição às empresas que podem optar por tal sistemática, verifica-se claramente que a 

mesma só teve como função aumentar a arrecadação tributária da União. 

 

 

3.3 Fundo Social de Emergência e a Desvinculação de Receitas da União 

 

 

Conforme exposto nos tópicos acima, após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, o governo federal optou por aumentar sua arrecadação através da criação de novas 

contribuições sociais, não partilháveis com Estados e Municípios. Contudo, o aumento na 

arrecadação via instituição de novas contribuições sociais não surtiria o efeito desejado pelo 

governo federal caso não fossem criados outros dois institutos: o Fundo Social de Emergência 

e a Desvinculação de Receitas da União, cujo intuito era a desvinculação de parcela da 

arrecadação das contribuições sociais de sua destinação constitucionalmente delineada. 

O Fundo Social de Emergência foi instituído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 

1, de 1º de março de 1994, que incluiu os artigos 71, 72 e 73, transcritos abaixo, no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias: 

Art. 71. Fica instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, o Fundo 

Social de Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda 
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Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados 

no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, benefícios 

previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive 

liquidação de passivo previdenciário, e outros programas de relevante 

interesse econômico e social. 

Parágrafo único. Ao Fundo criado por este artigo não se aplica, no exercício 

financeiro de 1994, o disposto na parte final do inciso II do § 9.º do art. 165 

da Constituição. 

Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: 

I - o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer 

natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados, a qualquer título, pela 

União, inclusive suas autarquias e fundações; 

II - a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre propriedade 

territorial rural, do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do 

imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela Medida 

Provisória n.º 419 e pelas Leis n.ºs 8.847, 8.849 e 8.848, todas de 28 de janeiro 

de 1994, estendendo-se a vigência da última delas até 31 de dezembro de 

1995; 

III - a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da 

contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1.º do 

art. 22 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios 

financeiros de 1994 e 1995, passa a ser de trinta por cento, mantidas as demais 

normas da Lei n.º 7.689, de 15 de dezembro de 1988; 

IV - vinte por cento do produto da arrecadação de todos os impostos e 

contribuições da União, excetuado o previsto nos incisos I, II e III; 

V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei 

Complementar n.º 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas 

a que se refere o inciso III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios 

financeiros de 1994 e 1995, mediante a aplicação da alíquota de setenta e cinco 

centésimos por cento sobre a receita bruta operacional, como definida na 

legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza; 

VI - outras receitas previstas em lei específica. 

§ 1.º As alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos III e V aplicar-se-

ão a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores à 

promulgação desta Emenda. 

§ 2.º As parcelas de que tratam os incisos I, II, III e V serão previamente 

deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação ou participação 

constitucional ou legal, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 158, II, 159, 

212 e 239 da Constituição. 

§ 3.º A parcela de que trata o inciso IV será previamente deduzida da base de 

cálculo das vinculações ou participações constitucionais previstas nos arts. 

153, § 5.º, 157, II, 158, II, 212 e 239 da Constituição. 

§ 4.º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos recursos previstos no 

art. 159 da Constituição. 

§ 5.º A parcela dos recursos provenientes do imposto sobre propriedade 

territorial rural e do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, 

destinada ao Fundo Social de Emergência, nos termos do inciso II deste artigo, 

não poderá exceder: 

I - no caso do imposto sobre propriedade territorial rural, a oitenta e seis 

inteiros e dois décimos por cento do total do produto da sua arrecadação; 

II - no caso do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, a cinco 

inteiros e seis décimos por cento do total do produto da sua arrecadação. 

Art. 73. Na regulação do Fundo Social de Emergência não poderá ser utilizado 

o instrumento previsto no inciso V do art. 59 da Constituição. 
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De acordo com LAVÍNIA BARROS DE CASTRO (2005a, p. 151-152), o Fundo Social 

de Emergência “era constituído pela desvinculação de algumas receitas do governo federal, 

cujo objetivo era atenuar a excessiva rigidez dos gastos da União ditada pela Constituição de 

1988”. Extrai-se do caput do artigo 71, acima transcrito, que o Fundo Social de Emergência 

tinha vigência inicial somente para os anos de 1994 e 1995, daí sua natureza “emergencial”.  

Dessa forma, o referido Fundo deveria representar um mecanismo temporário de ajuste 

das contas públicas, uma vez que a solução definitiva viria com uma reforma fiscal que 

promovesse a desvinculação dos recursos (REZENDE, OLIVEIRA e ARAUJO, 2007, p. 40). 

Contudo, tendo em vista que a referida reforma não ocorreu, o Fundo Social de 

Emergência foi prorrogado pela Emenda Constitucional nº 10, de 04 de março de 1996, que, 

alterando o caput do artigo 71, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, determinou 

a vigência do referido fundo para o período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, 

sendo que, conforme § 2º incluído no artigo 71 da mesma Emenda, o Fundo criado por este 

artigo passou a denominar-se Fundo de Estabilização Fiscal (BRASIL, 1996). 

A justificativa oficial para a instituição do Fundo de Estabilização Fiscal era de 

aumentar a arrecadação e permitir maior flexibilização do orçamento através da desvinculação 

de 20% das receitas federais (impostos e contribuições), que ficariam livres para serem alocadas 

em destinações diversas daquelas previstas em lei (BRASIL, 2003, p. 14). 

O Fundo de Estabilização Fiscal teve sua vigência prorrogada pela Emenda 

Constitucional nº 17, de 1997, que, alterando o artigo 71, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, postergou a vigência do referido fundo até 31/12/1999. 

A referida prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal encontrou forte resistência dos 

Estados e Municípios tendo em vista que este acabava por reduzir as receitas recebidas por estes 

entes decorrentes dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios. 

Assim, em 21 de março de 2000 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 27 que, 

através da inserção do artigo 76, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu 

a DRU – Desvinculação das Receitas da União, nos seguintes termos: 

Art.  76.  É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2000 a 

2003, vinte por cento da arrecadação de impostos e contribuições sociais da 

União, já instituídos ou que vierem a ser criados no referido período, seus 

adicionais e respectivos acréscimos legais. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das 

transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, 

§ 5º; 157, I; 158, I e II; e 159, I, "a" e "b", e II, da Constituição, bem como a 

base de cálculo das aplicações em programas de financiamento ao setor 

produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se refere o art. 

159, I, "c", da Constituição. 
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§ 2º Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste artigo a 

arrecadação da contribuição social do salário-educação a que se refere o art. 

212, § 5º, da Constituição. 

Conforme se nota acima, a principal diferença da DRU em relação aos fundos Social de 

Emergência e de Estabilização Fiscal refere-se ao fato de que as receitas destinadas aos Estados 

e Municípios via transferências da União foram excluídas da base de cálculo da desvinculação. 

Tendo sido prevista para vigorar somente entre os anos de 2000 a 2003, a DRU foi 

prorrogada até o ano de 2007, pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, 

alterando-se a redação do artigo 76, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos 

seguintes termos: 

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2003 a 

2007, vinte por cento da arrecadação da União de impostos, contribuições 

sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem 

a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos 

legais. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das 

transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, 

§ 5º; 157, I; 158, I e II; e 159, I, a e b; e II, da Constituição, bem como a base 

de cálculo das destinações a que se refere o art. 159, I, c, da Constituição. 

A prorrogação da DRU efetuada pela Emenda Constitucional nº 42, mantendo a 

exclusão da base de cálculo da desvinculação as receitas destinadas aos Estados e Municípios 

via transferências da União, acabou incluindo entre as receitas sujeitas à desvinculação, as 

contribuições de intervenção no domínio econômico.  

FERNANDO ALVARES DIAS (2008, p. 6) explica que, com isso, a contribuição 

incidente sobre combustíveis (CIDE-Combustíveis) foi desvinculada, resultando em perdas 

para os estados e municípios, além das perdas referentes a vinculações de menor importância, 

como a da Contribuição para os Programas PIN e Proterra. 

A DRU foi novamente prorrogada até 2011 pela Emenda Constitucional nº 56, de 20 de 

dezembro de 2007 e, por fim, até o ano de 2015, pela Emenda Constitucional nº 68, de dezembro 

de 2011, que, mais uma vez, alterou a redação do caput do artigo 56, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, cuja redação atual é a seguinte: 

Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro 

de 2015, 20% (vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, 

contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos 

ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos 

acréscimos legais. 

§ 1° O disposto no caput não reduzirá a base de cálculo das transferências a 

Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma do § 5º do art. 153, do inciso 

I do art. 157, dos incisos I e II do art. 158 e das alíneas a, b e d do inciso I e 

do inciso II do art. 159 da Constituição Federal, nem a base de cálculo das 

destinações a que se refere a alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição 

Federal. 
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§ 2° Excetua-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da 

contribuição social do salário-educação a que se refere o § 5º do art. 212 da 

Constituição Federal. 

§ 3° Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento 

do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal, o percentual referido 

no caput será nulo. 

Nota-se, assim, que a criação do Fundo Social de Emergência, visando apenas a solução 

para uma questão orçamentária pontual relativa aos anos de 1994 e 1995 acabou se 

consolidando na Constituição Federal e no processo orçamentário do país.  

Ressalta-se que, a Desvinculação das Receitas da União tem previsão de encerramento 

no ano de 2015, ou seja, mais de vinte aos após a criação do Fundo Social de Emergência, cujas 

finalidades de ambos os fundos são idênticas.  

A principal crítica à DRU, no caso, se refere à sua finalidade, qual seja, desvincular 

recursos de aplicação obrigatória para outras áreas, sem que existam regras claras quanto ao seu 

direcionamento. 

Concordamos que exista um grande número de recursos de aplicação obrigatória, e 

muitas vezes desnecessária, contudo, a DRU não se mostra como o meio mais eficaz para a 

solução deste problema. 

Isso porque a DRU, ao desvincular a aplicação de recursos à determinadas áreas, 

previamente instituídas, não redireciona, efetivamente, estes recursos, a qualquer outra 

destinação.  

Entendemos, inicialmente, que a desvinculação somente é possível em caso de 

necessidades comprovadas da aplicação de recursos em outras áreas. Logo, ao se desvincular a 

aplicação de recursos em determinadas áreas, há necessidade que os recursos desvinculados 

sejam claramente vinculados à outras aplicações. 

Na forma como operada atualmente, a DRU apenas desvincula a aplicação de recursos 

em determinadas áreas, sem especificar a sua destinação, diminuindo, portanto, a transparência 

do sistema fiscal e orçamentário nacional. 

 

 

3.4 A Criação e o Fim da CPMF 

 

 

A Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras – CPMF foi instituída pela 

Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996. 
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A CPMF encontra origem na Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993, que 

em seu artigo 2º, autorizou à União a instituir imposto sobre movimentação ou transmissão de 

valores e de créditos e direitos de natureza financeira (BRASIL, 1993). 

De acordo com a referida emenda, o IPMF deveria ser instituído mediante lei 

complementar, com vigência até 31 de dezembro de 1994, com alíquota de no máximo vinte e 

cinco centésimos por cento. Ainda de acordo com a referida emenda, o produto da arrecadação 

do IPMF não estaria sujeito a qualquer modalidade de repartição com outros entes da federação 

(BRASIL, 1993). 

A cobrança do IPMF se iniciou em agosto de 1993 e em 15/09/1993, o Supremo 

Tribunal Federal suspendeu a cobrança do IPMF no ano de 1993, por entender que a 

arrecadação do imposto naquele ano implicaria em violação ao princípio constitucional da 

anterioridade, conforme transcrito abaixo: 

Ação direta de inconstitucionalidade (medida cautelar). I.P.M.F. (Imposto 

sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de 

natureza financeira). Emenda Constitucional n. 3, de 17.03.1993 (art. 2., par. 

2.). Lei Complementar n. 77, de 13.07.1993. Art. 60, par. 4., inciso IV, c/c 

arts. 5., par. 2. e 150, III, "b", da Constituição. Preliminar de inépcia da inicial. 

Legitimidade ativa (art. 103, IX, da Constituição Federal). Legitimidade 

passiva. 1. Se do texto completo da inicial se verifica que impugna a Emenda 

Constitucional que permitiu a criação do imposto, e a Lei Complementar que 

o instituiu, torna-se irrelevante o fato de, ao final, referir-se apenas, 

inadvertidamente, a inconstitucionalidade da lei. 2. Sendo a C.N.T.C. uma 

Confederação Sindical, tem legitimidade para propor ação direta de 

inconstitucionalidade (art. 103, IX, da Constituição Federal). 3. Nessa espécie 

de ação, a União não e parte e nem se pode deduzir, contra ela, pretensão a 

restituição de tributos, o que só se admite em ação de outra natureza e no foro 

competente. 4. Estando caracterizada a plausibilidade jurídica da ação ("fumus 

boni iuris"), ao menos quanto a alegação de violação do disposto no artigo 60, 

par. 4., inciso IV, c/c arts. 5., par. 2., e 150, III, "b", todos da Constituição, e 

de se deferir medida cautelar para suspensão da eficácia do art. 2. e seus 

parágrafos da Emenda Constitucional n. 3/93, que autorizou a criação do 

I.P.M.F., bem como de toda a Lei Complementar n. 77/93, que efetivamente 

o instituiu. 5. Hipótese em que a suspensão deve vigorar até 31.12.1993, 

reservando-se o Tribunal para, antes do início do recesso judiciário 

(19.12.1993), examinar se a estendera (a suspensão) ao exercício de 1994, 

apreciando, inclusive, os demais fundamentos da ação, caso até essa data não 

tenha sido ela julgada, pelo mérito. 

(ADI 939 MC, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, 

julgado em 15/09/1993, DJ 17-12-1993 PP-28066 EMENT VOL-01730-10 

PP-01959) 

O IPMF foi cobrado regularmente em todo o ano de 1994, tendo arrecadado em valores 

originais o montante de 4,98 bilhões (IBPT, 2007). 

Em 15 de agosto de 1996 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 12, que incluiu o 

artigo 74 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, transcrito abaixo: 
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Art. 74 A união poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação 

ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. 

§ 1º A alíquota da contribuição de que trata este artigo não excederá a vinte e 

cinco centésimos por cento, facultado ao poder executivo reduzi-la ou 

restabelecê-la, total ou parcialmente, nas condições e limites fixados em lei. 

§ 2º À contribuição de que trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 

153, § 5º, e 154, I, da Constituição. 

§ 3º O produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será 

destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das 

ações e serviços de saúde. 

§ 4º A contribuição de que trata este artigo terá sua exigibilidade subordinada 

ao disposto no art. 195, § 6º, da Constituição, e não poderá ser cobrada por 

prazo superior a dois anos. 

Observando o artigo acima, verifica-se que a Emenda Constitucional que autorizou a 

criação da CPMF manteve as mesmas características do IPMF para a contribuição então recém 

criada, quais sejam alíquota máxima de vinte e cinco centésimos por cento e vigência provisória 

de dois anos. 

A maior mudança promovida a partir da criação da CPMF foi a previsão de que o 

produto da arrecadação desta seria destinado ao financiamento das ações e serviços de saúde. 

O § 3º do artigo 74, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias previa a destinação 

integral do produto da arrecadação da CPMF ao Fundo Nacional de Saúde, contudo, conforme 

visto acima, à época, já se encontrava em vigência o Fundo de Estabilização Fiscal, através do 

qual 20% das receitas federais (impostos e contribuições) ficariam livres para serem alocadas 

em destinações diversas daquelas previstas em lei, ou seja, a arrecadação com a CPMF não era 

integralmente destinada à saúde.  

A CPMF restou instituída pela Lei nº 9.311, de 23 de outubro de 1996, que em seu artigo 

7º, dispôs que a alíquota da contribuição seria de 0,20%, embora o artigo 74, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias autorizasse a aplicação de alíquota de 0,25%. Além 

disso, o artigo 20, da mesma Lei, previa que a CPMF seria cobrada por um período de apenas 

treze meses, contados após decorridos noventa dias da data da publicação da Lei (BRASIL, 

1996).  

Em 12 de dezembro de 1997 foi publicada a Lei nº 9.539, que em seu artigo 1º assim 

dispunha:  

Art. 1º Observadas as disposições da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, 

a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e 

de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF incidirá sobre os fatos 

geradores ocorridos no prazo de vinte e quatro meses, contado a partir de 23 

de janeiro de 1997. 

Sob este aspecto, deve ser observado que o § 4º, do artigo 74, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias previa que a CPMF não poderia ser cobrada por prazo superior a 
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dois anos, embora não elegesse o período de vigência da mesma. Dessa forma, a CPMF,  

inicialmente criada para ter vigência por um período de apenas treze meses, teve prorrogada 

sua duração por mais onze meses, vigorando assim até o mês de janeiro de 1999. 

Encerrada sua vigência inicial, a CPMF só voltou a ser cobrada no mês de junho de 

1999. Para tanto, uma nova emenda constitucional foi promulgada, qual seja, EC nº 21, de 18 

de março de 1999, que incluiu o artigo 75, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

nos seguintes termos: 

Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da contribuição 

provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e 

direitos de natureza financeira de que trata o art. 74, instituída pela Lei nº 

9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei nº 9.539, de 12 de 

dezembro de 1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico prazo. 

§ 1º Observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal, a 

alíquota da contribuição será de trinta e oito centésimos por cento, nos 

primeiros doze meses, e de trinta centésimos, nos meses subsequentes, 

facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente, nos limites aqui 

definidos. 

§ 2º O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da 

alíquota, nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao 

custeio da previdência social. 

§ 3º É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos 

recursos serão destinados ao custeio da saúde e da previdência social, em 

montante equivalente ao produto da arrecadação da contribuição, prevista e 

não realizada em 1999. 

Verifica-se, assim, que o artigo 75, do ADCT, efetuou algumas mudanças nas 

características da CPMF, dentre as quais, destacam-se a prorrogação da contribuição por mais 

trinta e seis meses, o aumento da alíquota para 0,38% e a consequente destinação do percentual 

decorrente da elevação da alíquota para a previdência social. 

Ao final da vigência prevista pelo artigo 75, do ADCT, a CPMF foi novamente 

prorrogada, até 31 de dezembro de 2004, conforme Emenda Constitucional nº 37, de junho de 

2002, que incluiu o artigo 84, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cuja redação 

assim dispunha: 

Art. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de 

valores e de créditos e direitos de natureza   financeira, prevista nos arts. 74, 

75 e 80, I, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será 

cobrada até 31 de dezembro de 2004. 

§ 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a vigência da 

Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas alterações. 

§ 2º Do produto da arrecadação da contribuição social de que trata este artigo 

será destinada a parcela correspondente à alíquota de: 

I - vinte centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para 

financiamento das ações e serviços de saúde; 

II - dez centésimos por cento ao custeio da previdência social; 
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III - oito centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

§ 3º A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de: 

I - trinta e oito centésimos por cento, nos exercícios financeiros de 2002 e 

2003; 

II - oito centésimos por cento, no exercício financeiro de 2004, quando será 

integralmente destinada ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de 

que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

Novamente, com a prorrogação da vigência da CPMF, houve também a alteração na 

destinação do produto da arrecadação, sendo aproximadamente 52,63% da arrecadação 

destinada ao Fundo Nacional de Saúde; 26,31% para a previdência social e 21,05% para Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza, sendo que, no ano de 2004, a alíquota da CPMF caiu 

para 0,08%, ano em que sua arrecadação seria integralmente destinada a este fundo. 

Por fim, a CPMF foi novamente prorrogada até 31 de dezembro de 2007, através da 

Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, que incluiu o artigo 90, no ADCT. 

Este mesmo artigo também restabeleceu a alíquota de 0,38% para a contribuição em análise. 

A grande questão relativa à CPMF relacionava-se à sua explícita vinculação, 

principalmente ao financiamento da saúde pública no Brasil. 

Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, sob a coordenação do Prof. EURICO 

MARCOS DINIZ DE SANTI e da Prof. TATHIANE DOS SANTOS PISCITELLI, contudo, 

relativa à destinação dos recursos arrecadados pela CPMF, nos anos de 2001 a 2006, revelou 

que: 

Os dados obtidos não permitem afirmar, peremptoriamente, que todos os 

recursos arrecadados foram efetivamente utilizados. Pelo cruzamento dos 

valores arrecadados versus valores pagos, há, de fato, uma média de 23,6% do 

montante de arrecadação não utilizado no período de 2001 a 2006. De outro 

lado, há diversas aplicações que, segundo os relatórios gerados pelo programa 

Siga Brasil, não teriam sido autorizados em lei. 

(...) Ora, se o programa de acesso ao orçamento da União não permite concluir, 

com segurança, qual o destino dos recursos, o cidadão não tem como controlar 

a contribuição e, nesse caso, temos, da mesma forma, a descaracterização 

dessa figura tributária: contribuição, sem destino especifico e transparente à 

sociedade transforma-se em um imposto não autorizado e sem previsão 

constitucional. (DE SANTI, PISCITELLI, 2008, p. 30-31). 

Verifica-se, assim, que a CPMF foi mais uma contribuição social criada pelo Governo 

Federal e que teve sua destinação desviada do proposito original. Ao menos, a CPMF, onze 

anos após sua instituição, foi extinta pelo Congresso Nacional. 

 

 



88 
 

 

3.5 Principais Consequências das Alterações no Sistema Tributário Nacional 

pós 1988 

 

 

A preferência do Governo Federal em optar pelas contribuições sociais para elevar sua 

arrecadação trouxe diversas consequências ao sistema tributário nacional, em sua maioria 

negativas. 

Não fosse só o aumento da carga tributária, a opção pelas contribuições sociais, ainda, 

fez o Governo Federal recorrer a bases tributárias que sequer estavam previstas na Constituição 

Federal, usando de leis reconhecidamente inconstitucionais. 

A única tentativa do Governo Federal em tornar o sistema tributário mais justo, 

mediante a instituição da não cumulatividade das contribuições sociais ao PIS/PASEP e Cofins 

trouxe como principais consequências o aumento da carga tributária e o aumento da 

complexidade do sistema. 

Dessa forma, o peso das contribuições sociais no custo das empresas nunca chegou a 

ser diminuído. 

Contudo, o recurso do Governo Federal em relação às contribuições sociais possuía 

também um custo significativo. Por representarem tributos vinculados, ou seja, cuja destinação 

deve estar prevista em sua instituição, o aumento da arrecadação via contribuições sociais 

representava um engessamento no orçamento deste ente. 

Como a arrecadação das contribuições sociais deveria ser destinado às áreas para as 

quais foram implementadas, o aumento da arrecadação destes tributos não representava 

exatamente maior disponibilidade de recursos, tendo em vista a necessidade de destinação desta 

arrecadação.  

Para dar fim a este problema, a União criou o Fundo Social de Emergência, que apesar 

de ser instituído para apenas dois anos, entre 1995 e 1997, encontra-se vigente até o momento, 

sob a alcunha de Desvinculação de Receitas da União, cuja previsão para encerramento é 

31/12/2015.  

A Desvinculação das Receitas da União somente existe em função da elevação das 

Repartições de Receitas da União e da vinculação das receitas decorrentes da arrecadação de 

contribuições sociais. 

A primeira elevou acentuadamente os repasses da União para estados e municípios, sem 

que houvesse a necessária transferência de encargos para estes entes, de modo que, o aumento 
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da arrecadação de impostos pela União representaria o aumento dos repasses a estados e 

municípios. 

Por sua vez, ao se optar pelo aumento da arrecadação via contribuições sociais, a União 

aumentava o montante de recursos em seu caixa, sem que, contudo, houvesse uma maior 

disponibilidade de recursos, uma vez que a arrecadação das contribuições sociais deveria, no 

mínimo, ter destinação vinculada e obrigatória. 

A resposta encontrada para essa questão, qual seja, FSE/FEF/DRU, representa, assim, 

um instrumento torto para o gerenciamento do orçamento da União. 

Assim, ao invés de se optar pela DRU, entendemos que o melhor caminho seria uma 

revisão fiscal e tributária, de recursos, transferências e encargos, não só da União, mas de todos 

os entes da Federação. 

A criação e o fim da CPMF tratam-se de um caso exemplar dentro deste tópico. Criada 

unicamente para gerar recursos para a área da saúde, por um período de apenas dois anos, esta 

teve sua vigência prorrogada por mais de onze anos, e sem que os recursos tenham sido 

devidamente destinados à saúde. 

Desta forma, seja pela ausência elevada complexidade do sistema, que pode ser 

atribuída à criação de diversas contribuições sociais nos últimos anos, seja pela falta de 

transparência quanto à destinação destes recursos, verifica-se a enorme necessidade de revisão 

destes tributos. 

 

 

3.6 Conclusões Acerca da Necessidade de Reforma Tributária no Brasil 

Atual 

 

 

Após o estudo das principais reformas tributárias ocorridas no país e das alterações mais 

relevantes no sistema tributário nacional pós 1988, elencamos as seis áreas sob as quais 

entendemos que ainda há necessidade de reforma tributária no Brasil, e que acabam justificando 

também o fato de tanto se falar em reforma tributária no país. 

No momento, identificamos as principais necessidades de reformas nestas seis áreas 

distintas, para depois, na segunda parte do presente trabalho, analisarmos se as propostas de 

reforma tributária elaboradas pelo Poder Executivo no período pós 1988 atendiam às 

necessidades de reforma identificadas nestas seis áreas.  
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São elas: Federalismo Fiscal, Orçamento, Tributação da Renda, Tributação da 

Propriedade, Tributação do Consumo e Contribuições Sociais.  

Comentamos rápida e separadamente cada uma delas. 

Acerca do Federalismo Fiscal, conforme visto, dentro do espaço de tempo em estudo, 

após um período de concentração de recursos nas mãos da União, se iniciou um processo de 

aumento dos repasses dos recursos arrecadados pela União para os estados e municípios, 

processo esse que atingiu seu ápice na Constituição Federal de 1988. Esta elevou 

acentuadamente os repasses de receitas arrecadadas pela União aos estados e municípios, sem 

contudo, repassar também a estes entes os encargos, como despesas, órgãos programas e pessoal 

que, além de serem também elevados pela Carta Magna de 1988, ficaram centralizados nas 

mãos da União Federal. Neste sentido, o Brasil necessita não só de uma reforma tributária, mas 

também de uma reforma fiscal. 

No tocante ao Orçamento Público, há que se verificar que a ausência de um maior 

controle em relação aos gastos do Governo foi uma das responsáveis por graves crises 

econômicas no país, como no governo do Presidente Juscelino Kubitschek que, por privilegiar 

gastos com a construção de Brasília e a compra dos excedentes de café, acabou jogando o país 

em um grave processo inflacionário. Mais à frente, quando os governos começaram a priorizar 

a arrecadação através das contribuições sociais, verificou-se a alteração da destinação do 

produto da arrecadação destas contribuições, que haviam sido instituídas com finalidades 

específicas. Portanto, a revisão do processo orçamentário, de forma a se obter um maior 

controle dos gastos públicos e uma maior transparência quanto à arrecadação, execução e  

destinação dos recursos públicos, é medida que se impõe como necessária em um processo de 

reforma abrangente. 

No tocante à tributação da renda, há que se verificar que esta é necessária no sentido de 

buscar uma maior equidade do sistema tributário nacional. A concentração de renda no país, 

conforme exposto acima, é de fato antiga e, por ser um fato prejudicial à economia, deveria ser 

desestimulada através de uma tributação mais abrangente e progressiva da renda, 

principalmente das pessoas físicas.  

A concentração de renda tem por consequência também a acumulação de riqueza, de 

forma que a reforma da tributação do patrimônio no Brasil também é medida que se impõe 

como necessária à promoção de uma maior equidade do sistema tributário nacional. 

No tocante à tributação do consumo, há que se ressaltar que, conforme visto acima, 

embora o Brasil pioneiramente tenha instituído um sistema de tributação baseado no valor 

agregado, há que se observar que dois aspectos não foram devidamente observados neste 
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processo, quais sejam, a atribuição de competência estadual para a instituição do imposto sobre 

o consumo de maior importância no país e a não adoção do princípio do destino. Em relação 

aos dois aspectos ressaltados, há que se observar que eles são complementares, derivando do 

fato que os estados só deveriam ter competência para a tributação dos fatos ocorridos em seu 

território, de forma que, quando da ocorrência de uma venda entre estados, o tributo deveria ser 

cobrado integralmente no estado de origem da mercadoria (tributação da produção) ou no 

estado de destino da venda (tributação do consumo). Como o Brasil adotou um critério misto, 

sendo parte do tributo devida no estado de origem, e parte do tributo devida no estado de 

destino, esta sistemática acabou levando à distorções na tributação do consumo no país e 

também a famigerada guerra fiscal entre estados. Fato, portanto, tributação do consumo no país 

merece reforma. 

Por fim, em relação às contribuições sociais, diversas são as suas necessidades de 

reforma verificadas acima, como a regressividade do sistema face a incidência em cascata das 

contribuições sociais e a existência de duas contribuições sociais incidentes sobre a mesma 

base. Dessa forma, as contribuições sociais também devem ser tratadas em eventual processo 

de reforma tributária. 

No próximo capítulo verificar-se-á as principais propostas de reforma tributária 

elaboradas pelo Poder Executivo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, de 

forma a verificar-se se as necessidades de reforma elencadas acima foram observadas. 
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4. REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

 

4.1 Sobre a necessidade de uma nova Reforma Tributária 

 

 

Verificadas as principais deformações pelo qual passou o sistema tributário nacional 

desde a sua criação, no capítulo anterior, este capítulo se dedica a verificar quais medidas foram 

propostas nos vinte anos posteriores a promulgação da Constituição de 1988, ou seja, dentro do 

período de 1988 até o ano de 2008, pelo Poder Executivo, a fim de sanar as deformações 

apontadas na conclusão do capítulo anterior (item 3.6). 

Optamos por analisar as propostas do Poder Executivo pela relevância que estas tiveram 

nos debates de reforma tributária no país nos últimos anos e também pelo fato de que estas 

propostas se diferenciam da grande parte das propostas de reforma tributária apresentadas no 

Congresso Nacional uma vez que estas buscam uma reforma tributária mais ampla, abrangendo 

todo o sistema tributário nacional. No Congresso Nacional, diversos projetos são apresentados 

sob a alcunha de reforma tributária, quando na verdade, buscam a alteração de um ou outro 

dispositivo da Constituição Federal. 

Justifica-se a limitação da análise às propostas de reforma tributária formuladas pelo 

Poder Executivo pois estas compreendiam a reforma do sistema tributário como um todo, 

atuando em várias frentes. No Congresso Nacional, diversas são as propostas formuladas sob a 

pecha de “reforma tributária” quando, em verdade, tais propostas visam a modificação de 

apenas um dispositivo da Constituição Federal. 

Por sua vez, a limitação temporal se justifica pelo fato de que, no âmbito do Poder 

Executivo, a última proposta de Reforma Tributária ampla ter sido formulada no ano de 2008 

(PEC nº 233, de 2008). 

Tendo em vista que a última grande reforma tributária foi efetuada em 1988, trouxemos 

também ao presente capítulo às propostas feitas à Assembleia Constituinte em 1987, a afim de 

balizar o que já deveria ter sido objeto de reforma em 1988 e que acabou não sendo adotado 

naquela oportunidade. Para tanto, nos utilizamos também neste capítulo das propostas de 

reforma tributária formuladas pelo IPEA à Assembleia Constituinte de 1987. 

Para fins de simplificação, adotamos a mesma estrutura proposta no item 3.6, dividindo 

o estudo das propostas de reforma tributária no período entre 1988 e 2008 em seis tópicos 
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distintos, quais sejam: Federalismo Fiscal, Reforma Orçamentária, Tributação da Renda, 

Tributação do Patrimônio, Tributação do Consumo e Contribuições Sociais. Ao final, fazemos 

um apanhado daquilo que entendemos como mais relevante em relação à correção das 

deficiências de nosso sistema e verificar quais propostas foram aceitas, para enfim, concluirmos 

se ainda há necessidades de reforma tributária no Brasil. 

Passamos então, ao estudo das propostas de reforma tributária elaboradas no período de 

1988 até o ano de 2008. 

Conforme já exposto no presente trabalho, o Brasil passou por duas reformas tributárias 

em pouco mais de 20 anos: a primeira entre os anos de 1965 e 1966, através da promulgação 

da Emenda Constitucional nº 18, em 1965 e do Código Tributário Nacional, em 1966; a segunda 

em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que marcou o retorno do regime 

democrático no país. 

Já em 1º de agosto de 1991, menos de três anos após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, o então presidente Fernando Collor, primeiro presidente eleito pelo voto direto 

após 25 anos de ditadura militar, assinou Decreto criando a Comissão Consultiva da Proposta 

da Reforma Fiscal cuja finalidade era a realização dos estudos necessários à elaboração de 

proposta de reforma fiscal. 

O parágrafo único do artigo 1º, do Decreto de 1º de agosto de 1991 dispunha o seguinte: 

Parágrafo único. A proposta de reforma fiscal terá como objetivos básicos: 

a) elevar os níveis de eficiência, equidade e operacionalidade do sistema 

tributário, com base em avaliação do vigente sistema e do objetivo de resgatar 

a capacidade fiscal do Estado em seus diversos níveis, ao mesmo tempo em 

que se estimule a atividade econômica e a justiça social; 

b) reformular a estrutura de financiamento do setor público, a partir da revisão 

dos atuais critérios de endividamento de administração da dívida pública; 

c) reestruturar o gasto público, e melhorar a sua qualidade, especialmente 

mediante a redefinição do papel do Estado e discriminação das competências 

das entidades federativas. (BRASIL, 1991) 

De acordo com o jornalista GUSTAVO PATU (2008, p. 45-46), a esperança de uma 

reforma tributária ampla e capaz de eliminar diversas distorções e manter os mesmos níveis de 

arrecadação no país, como a que era desejada pelo presidente Fernando Collor, tinha sua origem 

na reforma empreendida pelo regime militar, entre 1965 e 1966, a qual é tida como uma das 

responsáveis pelo “milagre econômico”, período em que o país experimentou as maiores taxas 

de crescimento econômico da sua história.  

As propostas elaboradas pela Comissão Consultiva da Proposta da Reforma Fiscal 

tiveram boa repercussão na mídia, viraram livros e serviram de base para os projetos de reforma 

nos anos seguintes mas nada além disso. Inicialmente, o insucesso da tentativa de ampla e 
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radical reforma tributária proposta pela referida Comissão foi creditada ao impeachment do 

primeiro presidente eleito democraticamente após o regime militar (PATU, 2008, p. 47). No 

entanto, como se verificou com o passar dos anos, o fracasso da proposta encontra-se 

invariavelmente atrelado ao fato desta ter sido elaborada sem uma colaboração política mais 

ampla com os agentes diretamente afetados (DALL’ACQUA, 2002, p. 18) 

RICARDO VARSANO (1996, p. 19-20), em passagem interessante, disciplina que o 

sistema tributário vigente no país atualmente é fruto de uma lenta evolução. A lentidão é uma 

característica importante do sistema tributário nacional pois reflete as resistências da sociedade 

e do próprio Estado a mudanças, uma vez que a reforma tributária pode acabar afetando todos 

os agentes econômicos, implicando mudanças de preços na economia e/ou variações elevadas 

na carga tributária, gerando o caos econômico. Por sua vez, as chamadas revoluções tributárias 

desprezam a estrutura tributária vigente, propondo saltos para a modernidade, sem que, 

contudo, tenha-se conhecimento de nenhum sistema semelhante no mundo. 

Abre-se parênteses, neste ponto, para tratar rapidamente sobre uma das propostas de 

revoluções tributárias no Brasil, o imposto único. Lançado em 1990 pelo ex-deputado Marcos 

Cintra, a proposta do imposto único era a de substituir todos os tributos do país por um único 

imposto cobrado sobre as operações bancárias (e acabou dando origem a proposta de criação 

de uma Contribuição sobre Transações Financeiras - CTF pela Comissão Consultiva da 

Proposta da Reforma Fiscal, e posteriormente, à criação do IPMF e da CPMF) (PATU, 2008, 

p. 47). 

Sob este aspecto, o tributarista FERNANDO FACURY SCAFF (2014), tratando sobre 

a atual necessidade de reforma tributária no Brasil, ressaltou que afim de que os debates 

continuem e sejam mais produtivos, deve-se abandonar ilusões tributárias que hora ou outra 

sempre ressurgem em nosso país, como o imposto único, que chegou a ser mencionado na 

campanha presidencial de 2014. Segundo o autor, o imposto único não permitiria distinguir as 

situações da vida quotidiana que devem ser diferentemente tributadas, igualando o que não deve 

ser tratado de forma igual. Neste caso, a progressividade seria deixada de lado, tributando-se 

apenas proporcionalmente todas as pessoas. Por fim, estar-se-ia optando pela simplicidade em 

detrimento da justiça fiscal.  

Voltando ao estudo de VARSANO (1996, p. 22): 

É fácil entender, portanto, a boa receptividade que as revoluções tributárias 

alcançaram. Os benefícios da revolução são muito mais nítidos para o público 

que seus custos. A desejada redução dos conflitos nas relações 

fisco/contribuinte e Estado/sociedade fica no primeiro plano e sua 

consequência indesejável, a indiferença do cidadão quanto à ação do Estado 

fica quase invisível ao fundo. Não é esta a reforma necessária. Ao contrário, é 
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preciso que a reforma explicite os conflitos para que, através do entendimento 

do que se paga, para quem e para que, eles se resolvam de uma forma que 

coloque o Estado efetivamente a serviço da sociedade e sob o controle desta. 

Pois bem. Após o abandono da proposta elaborada pela Comissão Consultiva da 

Proposta da Reforma Fiscal em função do impeachment do Presidente Fernando Collor de 

Melo, novas discussões acerca da reforma tributária no país foram realizadas no âmbito do 

processo de revisão constitucional, iniciado em 1993, com fundamento no artigo 3º, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

Contudo, a agenda por demais abrangente de reformas herdada da Comissão Consultiva 

da Proposta da Reforma Fiscal e ausência de consenso em relação as discussões travadas no 

processo revisional, acabaram por polarizar as discussões em apenas duas medidas, que 

lograram ser aprovadas: a instituição do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira – 

IPMF e o Fundo Social de Emergência – FSE (MACIEL, 2009, p. 23). 

Com o fracasso do processo de Revisão Constitucional, uma nova proposta de Reforma 

Tributária veio a ser apresentada logo no primeiro ano de governo do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso, a Proposta de Emenda Constitucional nº 175, de 1995 (PEC 175/95). 

Em “palestra” proferida na Federação das Indústrias de Santa Catarina, em 28/maio/99, 

em Florianópolis, SC, o professor da Universidade Mackenzie, Antônio Carlos Rodrigues do 

Amaral, discorrendo sobre a PEC nº 175/95, ressaltou que, à proposta elaborada pelo governo 

Fernando Henrique foram apensadas outras oito propostas de emenda constitucional que à 

época estavam em discussão no Congresso Nacional. Ao se abrir o prazo para recebimento de 

propostas de alteração da própria emenda, foram apresentadas 98 emendas à PEC 175/95. 

Destas 98 emendas, três propostas de alteração total do sistema tributário19. 

Coube ao Deputado Mussa Demes, relator da Comissão Especial de Reforma Tributária 

da Câmara dos Deputados, fazer um primeiro trabalho de integração das várias propostas, 

tentando encontrar um denominador comum para a conciliação de tão variadas espécies de 

sugestões20. 

Assim, somente em julho de 1996, o primeiro relatório sobre a PEC 175/95 foi 

apresentado por seu relator, sendo este primeiro relatório complementado já em outubro de 

1996 (MACIEL, 2009, p. 24-25). 

Já em setembro de 1997, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Pedro 

Parente, em seu comparecimento à comissão de reforma tributária na Câmara dos Deputados, 

                                                           
19 Disponível em: <http://www.hottopos.com/harvard1/a_reforma_tributaria_e_suas_pers.htm> 
20 Idem. 
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alertando que ao governo não mais interessaria a PEC 175/95, apresenta uma nova proposta de 

reforma tributária, desta vez mais abrangente. A proposta, que acabou por ficar conhecida como 

Proposta Pedro Parente, tratou-se de uma proposta não oficial, pois não houve a formalização 

de uma proposição junto ao Congresso Nacional (MACIEL, 2009, p. 25). 

A Proposta Pedro Parente teve como resultado, novamente, uma lição que já havia sido 

apreendida pela Comissão Consultiva da Proposta da Reforma Fiscal. O eventual sucesso de 

qualquer projeto de reforma fiscal estava condicionado a uma ampla negociação política entre 

os agentes envolvidos (União Federal, Estados, Municípios, Congresso Nacional e sociedade 

civil), uma vez que a mudança do sistema tributário nacional estava a requerer um amplo pacto 

político (DALL’ACQUA, 2002, p. 22). 

Isso porque, houve intensa mobilização dos estados contra a Proposta Pedro Parente que 

concentrava a tributação de bens e serviços na União, que já detinha a competência integral da 

tributação da sobre a renda. No final do ano de 1998, após discutir a proposta com alguns 

estados, o governo federal apresentou nova proposta de reforma tributária, desta vez, na forma 

de uma emenda substitutiva à PEC 175/95 (Proposta Pedro Parente II) (BARATTO, 2005, p. 

194). 

Para acolher a emenda substitutiva à PEC 175/95 (Proposta Pedro Parente II), o relator 

Mussa Demes aceitou reabrir as discussões da PEC 175/95, permitindo que novas emendas 

fossem apresentadas no começo de 1999 (BARATTO, 2005, p. 195). 

Em agosto de 1999, após meses de debates e reuniões, o relator torna pública uma 

proposta preliminar (Substitutivo Mussa Demes). No dia marcado para a votação na Comissão 

Especial sobre a Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, o Ministério da Fazenda 

divulga uma nota à imprensa condenando as medidas contidas no parecer elaborado pelo relator 

Mussa Demes, o qual – a despeito da falta de apoio do Poder Executivo – é finalmente aprovado 

na Comissão Especial (MACIEL, 2009, p. 26). 

O Governo Federal, premido por uma eventual perda de arrecadação decorrente da 

aprovação da proposta, que extinguiria todas as contribuições sociais em prol da criação de uma 

única contribuição social incidente sobre o valor agregado, empreendeu enorme esforço político 

afim de abortar o Substitutivo Mussa Demes (DALL’ACQUA, 2002, p. 29-30). 

Tendo em vista a divergência entre o Executivo e o Legislativo acerca do Substitutivo 

Mussa Demes, várias outras propostas foram formuladas, ganhando mais destaque as propostas 

elaboradas pela Comissão Tripartite formada por membros do Poder Executivo, do Legislativo 

e dos Estados, e a Emenda Aglutinativa, também elaborada pelo então deputado Mussa Demes, 

contudo, todas as propostas careciam de consenso entre os entes da federação, uma vez que 
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implicavam na reformulação do ICMS, principal responsável pela arrecadação tributária dos 

estados, o que acabou resultando, em agosto de 2000, no sepultamento da PEC 175/95, a mais 

longeva proposta de reforma tributária pós 1988. 

Já no ano de 2003, primeiro ano do mandado do então presidente Luís Inácio da Silva, 

o Lula, uma nova proposta de reforma tributária foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo 

Executivo: a PEC 41/03. 

A proposta foi rapidamente aprovada na Comissão Especial e no Plenário da Câmara 

dos Deputados. Encaminhada ao Senado Federal, a proposta foi aprovada, parcialmente, em 

dezembro de 2003, dando origem à Emenda Constitucional nº 42, de 2003, contendo as 

seguintes medidas: prorrogação da CPMF e da DRU até o final de 2007, divisão da Cide-

combustíveis com Estados e Municípios, criação do Simples Nacional, cobrança de 

contribuições sociais sobre a importação e a prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2023. 

Contudo, o núcleo principal da reforma tributária proposta pela PEC 41/2003, qual seja, a 

reforma do ICMS, não foi aprovada no Senado Federal (MACIEL, 2009, p. 28-29). 

Já em 2008, no segundo mandado do Presidente Lula, o Executivo encaminha nova 

proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional, a PEC 233/2008. Após sofrer algumas 

mudanças durante o exame de admissibilidade da proposta pela Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ), a PEC 233/2008, foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados 

com mais algumas alterações. No entanto, novamente, em função da falta de consenso, a 

proposta não chegou a ser votada pelo Plenário da Câmara dos Deputados (MACIEL, 2009, p. 

29-31). 

Nota-se, que, nesses 20 anos analisados, entre 1988 e 2008, diversas propostas de 

reforma tributária foram apresentadas, sem que se conseguisse chegar a um consenso sobre o 

tema. 

Nesta segunda parte do trabalho iremos analisar as principais propostas de reforma 

tributária elaboradas pelo Poder Executivo entre os anos de 1988 e 2008, a fim de verificar se 

as eventuais deformidades do sistema tributário nacional, apontadas no item 3.6, quais sejam, 

federalismo fiscal, orçamento, tributação da renda, tributação da propriedade, tributação do 

consumo e contribuições sociais, foram objeto de alguma proposta, afim de, ao concluirmos 

esta segunda parte e o presente trabalho, indagarmos o porquê destas propostas não terem sido 

aprovadas. 
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4.2 Federalismo Fiscal 

 

 

O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 dispõe: “A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito (...)” (BRASIL, 1988). 

O constitucionalista JOSÉ AFONSO DA SILVA (2003, p. 98) ensina que o termo 

“República Federativa do Brasil condensa o nome do Estado brasileiro - República Federativa 

do Brasil -, o nome do país – Brasil -, a forma de Estado, mediante o qualificativo Federativa, 

que indica tratar-se de Estado Federal, e a forma de governo – República”. 

A Federação e a República surgiram concomitantes na Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil, de 1891. De acordo com OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO 

(2003, p. 137), a “Federação consiste numa forma organizatória em que coexistem várias 

ordens jurídicas e políticas autônomas e interdependentes entre si, dentro da estrutura do 

Estado”.  

Ainda de acordo com o mesmo autor (LOPES FILHO, 2003, p. 137), os entes federados 

(União, Estados, Municípios e Distrito Federal) para a consecução de suas autonomias, 

mediante o efetivo poder decisório, dependem da existência de recursos que lhes possibilitarão 

a realização de obras e prestação de serviços públicos necessários à população. 

Assim, continua o mesmo autor (LOPES FILHO, 2003, p. 137): 

O Federalismo Fiscal representa exatamente a projeção da forma organizatória 

da Federação no plano financeiro. Ele proporciona os meios financeiros, para 

que a autonomia do ente federado possa se consubstanciar nas aplicações de 

recursos, cumprindo o elenco de atribuições cometidas pela Constituição. De 

pouca valia seria a atribuição de encargos, se não houvesse os necessários 

recursos para a sua execução. É matéria do Federalismo Fiscal proporcionar o 

equilíbrio entre os meios financeiros e os fins estabelecidos pela Constituição, 

para os entes federados. 

Neste mesmo sentido, MARCOS MENDES (2004, p. 421) disciplina que o federalismo 

fiscal pode ser definido como a divisão de tarefas entre os diferentes níveis de governo: quem 

deve arrecadar cada um dos tributos do país e quem deve ofertar cada um dos serviços públicos 

(saúde, saneamento, educação, limpeza, iluminação, segurança pública, estabilidade 

macroeconômica, assistência aos pobres, etc.).  

Ainda de acordo com o mesmo autor (MENDES, 2004, p. 423), o federalismo fiscal 

busca o estabelecimento de parâmetros de racionalidade e eficiência econômica que orientem 

os ajustes na organização das federações, à medida que o processo político permita tais 

alterações. 
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Neste mesmo sentido, conforme destaca SERGIO PRADO (2003, p. 41), um         

“regime fiscal federativo depende crucialmente da estruturação eficiente do sistema de 

competências tributárias, da atribuição equilibrada de encargos entre níveis de governo e da 

formação de um sistema eficiente de transferências intergovernamentais”. 

Portanto, tendo-se em vista a multiplicidade de interesses envolvidos, uma verdadeira 

reforma tributária no Brasil somente será possível mediante a realização de um grande acordo 

entre todos os entes da Federação Brasileira.  

Neste sentido, OSMUNDO REBOUÇAS (2009, p. 161):  

Embora utilizemos usualmente a expressão reforma tributária, o que estamos 

discutindo, de fato, é uma reforma fiscal, pois abrange não apenas a parte de 

tributos (impostos e contribuições), mas também o modelo federativo, 

estabelecendo critérios de partilha e transferências entre esferas de governo, 

poder de regulamentação, autonomia e atribuições dos entes federados, 

integração dos fiscos e uma nova política regional.  

Da mesma forma, GERMANO RIGOTO (2003, p. 206-207) enfatiza que a discussão 

de qualquer proposta de reforma tributária deve estar associada também à discussão sobre o 

pacto federativo de forma a se poder estabelecer quais as competências e atribuições de cada 

ente da federação e garantir a exata compreensão do que cada ente pode e deve realizar.  

Da configuração de responsabilidades, assim obtida, decorre o perfil de financiamento 

a ser viabilizado através da estrutura de competências e do sistema de partilhas (PRADO, 2003, 

p. 42). 

Neste mesmo sentido, de acordo com FERNANDO REZENDE (2001, p. 339-340), o 

“fracasso das tentativas efetuadas nos últimos anos para modificar em profundidade o sistema 

tributário brasileiro revela o impasse resultante de visões distintas do problema e da ausência 

de entendimentos suficientes para superar os conflitos apontados”. 

Em relação as propostas aqui estudadas, cumpre observarmos que tanto a proposta do 

IPEA à Assembleia Constituinte de 1987, como a proposta da Comissão Executiva de Reforma 

Fiscal, instituída pelo governo Collor despendiam maior atenção ao federalismo fiscal. 

A primeira das propostas, formulada pelo economista JOSÉ ROBERTO AFONSO e 

pela socióloga THEREZA LOBO, apontava o desequilíbrio estrutural do federalismo fiscal 

brasileiro como uma de suas características básicas (1987, p. 1). 

De acordo com os referidos autores: 

Excluindo uns poucos surtos de mais amplo diálogo intergovernamental, por 

exemplo na década de 40 até o início dos anos 60, o que se tem como regra é 

o desequilíbrio estrutural das relações intergovernamentais que se manifesta 

no plano econômico-financeiro, técnico-administrativo e político- 

institucional. O reforço e a consolidação nas últimas décadas do 

fortalecimento da União, enfatiza o papel do Executivo Federal, erigindo-o – 
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consoante o modelo concentrador proposto – no instrumento por excelência 

do desenvolvimento. Aos estados e municípios resta cruzar os braços e esperar 

pelas benesses do governo federal. A descaracterização do sistema federal 

atinge o seu limite máximo. (AFONSO, LOBO, 1987, p. 1). 

O desequilíbrio econômico-financeiro tinha como maior responsável justamente a 

centralização dos recursos financeiros pela União. O desequilíbrio técnico-administrativo 

encontrava justificativa na precariedade, algumas vezes real, outras vezes presumida, da 

capacidade gerencial das administrações subnacionais, principalmente as administrações locais. 

Por fim, o desequilíbrio político-institucional, em sua primeira vertente, era decorrente da assim 

chamada dependência política típica das esferas inferiores de governo, as quais tinham que 

acomodar-se às definições e ao humor político do governo federal para poder cumprir ao 

mínimo suas funções. No lado institucional do desequilíbrio, destacava-se a questão da 

repartição das competências, onde a intensificação da ambiguidade e a indefinição no tocante à 

distribuição de competências funcionais entre as diversas esferas de governo, aliado ao 

enfraquecimento dos governos estaduais e municipais, acabou por contribuir ainda mais no 

processo de centralização de recursos em mãos da União (AFONSO, LOBO, 1987, p. 1-3). 

Assim, de acordo com os autores, facilmente se percebia que estados e municípios 

vinham sendo despojados de recursos financeiros e funcionais, diminuindo-se assim, sua 

capacidade de intervenção nas capacidades locais e regionais. Percebia-se, também, o consenso 

acerca da ineficácia e ineficiência do poder público no Brasil, revelada pela inadequada 

prestação dos serviços públicos, na falta de credibilidade da população da população no que se 

referia à ação governamental, na impossibilidade de responsabilização das esferas de governo 

pela não prestação de serviços, na dispersão de esforços e recursos e no esvaziamento do 

conceito e da prática do Federalismo Fiscal brasileiro (AFONSO, LOBO, 1987, p. 3-4). 

Abrindo-se um parêntese, em artigo intitulado Modernização Tributária e Federalismo 

Fiscal, FERNANDO REZENDE busca traçar um panorama do federalismo fiscal brasileiro, 

indicando que o modelo ainda em vigor no país encontra fundamento na reforma tributária de 

1967. De acordo com o citado autor, o modelo de federalismo fiscal concebido em 1967 possuía 

dois componentes principais: o reforço da capacidade tributária própria dos estados e 

municípios e a instituição de um duplo mecanismo de transferências de receitas tributárias com 

finalidades distintas, sendo o primeiro com função distributiva operado através dos fundos de 

participação e o segundo com função de cooperação intragovernamental cuja finalidade era a 

implementação de políticas de modernização da infraestrutura de transportes, comunicações e 

energia, objetivando promover a industrialização do país. Destaca ainda o autor, como um 
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terceiro componente do federalismo fiscal implementado em 1967, a existência de incentivos 

fiscais ao desenvolvimento das regiões menos favorecidas do país (2003, p. 26-27). 

Em trabalho distinto, o mesmo autor (REZENDE, 2001, p. 333), leciona que a 

Constituição de 1988 instituiu novo modelo de federalismo fiscal no Brasil e que ainda não se 

encontra, todavia, concluído. Nela, as demandas de Estados e Municípios por descentralização 

das receitas públicas foram atendidas, mas as dificuldades encontradas para fazer com que a 

descentralização das receitas fosse acompanhada de uma concomitante descentralização das 

responsabilidades públicas, em especial no campo das políticas sociais, provocou desiquilíbrios 

que ainda precisam ser corrigidos. 

Ainda sobre a reformulação do federalismo fiscal pela Constituição Federal de 1988, 

Fernando Rezende (2003, p. 28) destaca também: 

Na essência, portanto, os fundamentos do modelo de 1967 não foram 

alterados, mas o equilíbrio do regime de partilhas e transferências de recursos 

foi perdido. Uma de suas pernas foi amputada: a que cuidava da cooperação 

intergovernamental no tocante à implementação das políticas prioritárias para 

a promoção do desenvolvimento. A outra mais do que dobrou de tamanho, 

acarretando uma óbvia dificuldade em manter-se de pé. Com a atrofia da 

terceira perna, a dos incentivos fiscais ao desenvolvimento regional, o 

equilíbrio do modelo ficou irremediavelmente comprometido. 

Da lição acima, extrai-se, conforme já exposto no tópico 2.2, que um dos motivos que 

acarretaram a grave situação atual do sistema tributário brasileiro está relacionado ao aumento 

desenfreado das transferências de recursos por parte da União aos Estados e Municípios, sem 

que houvesse, também, a transferência de encargos da União aos demais entes federados. A 

principal consequência do aumento das repartições de receita da União aos Estados e 

Municípios, qual seja, a opção da União em aumentar suas receitas mediante a instituição de 

novas contribuições sociais, também já foi exposta neste trabalho. 

Voltando a proposta do IPEA, e fazendo um paralelo com as lições do economista 

FERNANDO REZENDE, cumpre destacar a interessante distinção formulada pelos autores 

JOSÉ ROBERTO AFONSO e THEREZA LOBO acerca da partilha de tributos e as 

transferências constitucionais, conforme transcrito abaixo: 

No primeiro caso, o tributo, ou sua receita, é partilhado entre dois ou mais 

níveis de governo. A competência legislativa é una mas os recursos 

partilhados integram as receitas próprias das unidades que compartilham o 

tributo. O recurso atribuído às unidades de governo é função do total 

arrecadado na região ou território, ou um adicional sobre tal arrecadação. 

No sistema de transferências, por sua vez, a destinação da receita de 

determinados tributos obedece outra forma de repartição. Há uma 

redistribuição dos recursos; não é obedecida a proporcionalidade da 

arrecadação. Transferências regulares submetem-se a formulas pré-fixadas 

que, no molde ideal, tem função compensatória, atenuando desigualdades 
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regionais. A diferença das receitas transferidas frente às partilhadas diz 

respeito ainda ao estabelecimento de condições para uso do recurso – não 

aplicadas, a princípio, na partilha (AFONSO, LOBO, 1987, p. 5). 

Ainda de acordo com os referidos autores, as transferências constitucionais 

compreendiam dois regimes distintos: as transferências reguladas e as não-reguladas: 

No primeiro caso, destaca-se que, a exemplo da partilha, a repartição da 

receita fiscal é definida na Constituição e legislação complementar indica a 

regra de rateio, os parâmetros básicos e regulamenta seu funcionamento. As 

normas assim instituídas possibilitam regularidade e transparência e permitem 

realizar estimativas sobre os recursos a serem repartidos além de comparações 

entre a posição relativa de cada estado e município frente ao conjunto das 

receitas distribuídas. 

Os repasses de recursos entre níveis de governo que não obedecem às 

características acima descritas são denominados comumente como 

transferências “negociadas” ou “não-regulares”. São provenientes das mais 

variadas fontes de receitas e destinadas a múltiplos objetivos. A distribuição 

de tais recursos entre estados e municípios faz-se mediante convênios e 

obedece critérios específicos de cada agência gerenciadora dos projetos a 

serem executados. O traço marcante destas formas de transferências é a 

vinculação quanto à aplicação dos recursos (AFONSO, LOBO, 1987, p. 5-6). 

Nota-se que, conforme exposto acima, a principal crítica da proposta formulada pelo 

IPEA à Assembleia Constituinte de 1987 acabou sendo atendida pela Constituição Federal de 

1988, qual seja, maior concessão de recursos financeiros aos estados e municípios. 

Contudo, esta proposta foi acatada incompletamente, haja vista que era recomendado 

pelos autores não só o aumento das receitas transferidas pela União aos demais entes da 

Federação, mas também a descentralização dos encargos. 

Neste sentido, e já sob a égide da Constituição Federal de 1988, a proposta elaborada 

pela CERF, em relação ao federalismo fiscal, apontava o seguinte: 

A Constituição (de 1988), elaborada sob forte clima emocional e sem um 

projeto diretor e, além do mais, construída de baixo para cima a partir da 

divisão do trabalho de 559 constituintes entre 24 subcomissões temáticas, 

obviamente se ressente da falta de consistência. De um lado, ela criou as bases 

para uma Federação forte, ao aumentar a participação dos estados e 

municípios de 32% para 57% na arrecadação do IPI, de 32% para 47% no 

Imposto de Renda e ao absorver os impostos únicos (particularmente o 

imposto sobre combustíveis e lubrificantes) pelo ICMS. Só que, 

simultaneamente, fortaleceu o centralismo, vinculando 18% das receitas da 

União à Educação, sendo que metade ao ensino básico! Determinou a 

gratuidade do ensino nas universidades federais. Estatizou, além do petróleo, 

as telecomunicações, estabelecendo várias discriminações contra o capital 

estrangeiro. Acumulou encargos previdenciários e de saúde para a União. E 

manteve, para o suposto projeto de Federação forte, a mesma estrutura 

representativa tradicional da Federação fraca. (CERF, 1993, p. 18-19). 

De acordo com a CERF, a Constituição de 1988 foi apenas a resposta ao longo período 

representado pelo regime político e economicamente centralizador pós-1964, que tratou de 
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remediar as dificuldades criadas pelo referido regime através da descentralização das rendas 

tributárias e minuciosa normatização de questões orçamentárias (CERF, 1993, p. 21). 

“Contudo, a despeito das boas intenções os resultados alcançados pela Constituição 

são muito pobres. Grande parte dos direitos e obrigações aí estabelecidos terá que ser revista 

para viabilizar as finanças públicas, especialmente as do governo federal” (CERF, 1993, p. 

21). 

Em relação à repartição das receitas tributárias, a proposta da CERF, apoiada nas 

alegações de estados e municípios de que a União manipulava a base de cálculo dos fundos de 

participação, concedendo isenções e renuncias fiscais do IR e do IPI, tributando renda via IOF 

e criando contribuições sobre o lucro que poderiam ser classificadas como Imposto de Renda, 

sugeria que as transferências tivessem como base de cálculo a receita tributária total da União 

(CERF, 1993, p. 211). 

Já no tocante aos critérios para o rateio dos fundos de participação, baseada no fato de 

estados e municípios com escassas bases econômicas recebiam transferências de tal magnitude, 

que acabavam resultando em uma disponibilidade final de recursos per capita 

significativamente superior à de outros estados e municípios que, por bem explorarem suas 

próprias bases tributárias, poderiam até dispensar os recursos dos fundos, a CERF propunha a 

adoção do esforço fiscal como um dos critérios para o rateio dos fundos de participação (CERF, 

1993, p. 211). 

Por fim, a proposta da CERF, na seção referente à Repartição das Receitas Tributárias, 

previa as seguintes alterações no texto constitucional (CERF, 1993, p. 378-379): 

 - inclusão do § 2º, no artigo 158, prevendo a que os recursos pertencentes aos 

municípios decorrentes de sua participação no IVA/ICMS e no IPVA seriam creditados, 

imediata e automaticamente ao município competente, sem que transitassem por 

qualquer outro órgão que compartilhasse da receita; 

- o artigo 15921 passaria a dispor que a União entregaria vinte e três inteiros e noventa e 

cinco centésimos por cento do produto da arrecadação de seus impostos para os Fundos 

                                                           
21 Redação original do artigo 159, da Constituição Federal, vigente à época da proposta elaborada pela CERF: 

“Art. 159. A União entregará: 

I -  do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 

industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 

a)  vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 

b)  vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 

c)  três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais 

de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, 

na forma que a lei estabelecer; 
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de Participação, assim distribuídos: (i) dez inteiros e setenta e dois centésimos por cento 

para Estados e Distrito Federal; (ii) onze inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento 

para os Municípios; (iii) um inteiro e setenta e um centésimos por cento para aplicação 

em programas de financiamento do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste; 

- a alteração do parágrafo único do artigo 16022, da Constituição Federal, prevendo que 

a vedação à retenção ou restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, na 

seção referente à Repartição das Receitas Tributárias, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, não impediria a União de condicionar a entrega de recursos ao 

pagamento de seus créditos, de suas autarquias ou da seguridade social23. 

Tanto a adoção da receita total da União como base de cálculo para as transferências de 

recursos, como a utilização do esforço fiscal como critério para a definição dos percentuais a 

serem recebidos no tocante as repartições de recursos pela União constituem-se de propostas 

que deveriam ter sido adotadas há anos e ainda hoje seriam de grandes efeitos práticos. 

A adoção da receita tributária total da União como base de cálculo para as repartições 

de receitas teria efeito inibidor à prática adotada pela União Federal de aumentar suas receitas 

via instituição/majoração das contribuições sociais; por sua vez, a utilização do esforço fiscal 

próprio como critério para rateio das respectivas participações redundaria no aumento da 

equidade tributária entre estados e municípios de todo o país, tendo também o importante efeito 

de estimular aqueles entes, notadamente, pequenos municípios, que tinham como principal 

fonte de financiamento os recursos transferidos pela União e estados, a cumprir suas respectivas 

competências tributárias. 

O efeito negativo, contudo, talvez seria sentido pelos contribuintes, que arcariam com a 

ânsia dos entes em aumentar suas respectivas arrecadações, de forma a melhorar sua 

participação nos recursos transferidos. 

                                                           
II -  do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao 

Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela 

da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. 

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se 

refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação 

a esses, o critério de partilha nele estabelecido. 

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos 

termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.” 
22 Redação original do Parágrafo único do artigo 160, da Constituição Federal: “Essa vedação não impede a União 

de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos” (BRASIL, 1988). 
23 Essa proposta foi agregada ao texto constitucional por meio da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro 

de 2000. 
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A proposta da CERF de diminuir de 47% (quarenta e sete por cento) para 23,95% (vinte 

e três inteiros e noventa e cinco décimos por cento) o montante entregue pela União aos Estados 

e Municípios, a título de repartição, por sua vez, por mais que se funde na lógica do aumento 

dos repasses da União sem que tenha ocorrido a necessária transferência de encargos, se 

mostraria de difícil implementação, uma vez que nenhum ente da Federação aceitaria que a 

Constituição Federal fosse alterada de forma a que esse recebesse recursos a menor do que o 

originalmente proposto. 

Nesse campo, seria mais factível uma maior transferência de encargos por parte da 

União aos demais entes federativos, ao invés da redução dos recursos repassados a este. 

Por sua vez, a PEC 175/95, em sua redação original, procurava preservar as regras 

básicas e percentuais de partilha então estabelecidos. De acordo com a proposta: 

As mudanças naquela repartição provocadas pela proposta são, no agregado, 

modestas. Nos casos de perdas mais importantes, são previstas compensações 

temporárias ou graduação das medidas ao longo do tempo, de maneira a evitar 

dificuldades para as finanças públicas das unidades federadas. É fundamental 

levar em conta que, a médio e longo prazos, todos os níveis de governo – 

principalmente, os estaduais - ganham receita em razão da combate eficaz a 

sonegação e do desenvolvimento econômico promovido pelo aumento dos 

investimentos produtivos e das exportações, sem, contudo, onerar ainda mais 

o contribuinte que já paga devidamente seus Impostos. (BRASIL, E.M.I. nº 

343, de 1995) 

Dessa forma, a PEC nº 175/95, preservava os percentuais de partilha, assim como as 

regras básicas que vigoravam em relação aos Fundos de Participação dos Estados e Distrito 

Federal (FPE) e dos municípios (FPM).  

No tocante à partilha da arrecadação do ICMS pelos Estados com os municípios, a PEC 

175/95 também mantinha, no agregado, as mesmas regras e percentuais, propondo, contudo, 

que “o critério de rateio dessa quota-parte entre os municípios passe a ser definido em lei 

complementar, afim de assegurar a uniformidade nacional do critério e readequá-lo à 

transformação do ICMS em um imposto sobre consumo” (E.M.I. nº 343, de 1995). 

Ainda sob a partilha das receitas estaduais com os municípios, a PEC 175/95 delegava 

às constituições estaduais a competência para fixar o percentual do ITR (que passaria à 

competência dos estados) a ser partilhado com os municípios, relativo aos imóveis nele 

situados, sendo tal percentual não inferior a 25%; 

Por fim, também era mantida a destinação de recursos à aplicação em programas de 

financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porém, com uma modificação: 

“passa a ser admitida sua utilização para o financiamento de projetos de infraestrutura, 
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indispensável complemento do investimento na produção, além de reduzir as desvantagens 

competitivas daquelas regiões” (E.M.I. nº 343, de 1995). 

Nota-se que a PEC 175/95 não se dedicava muito ao tema Federalismo Fiscal. A medida 

de maior impacto, ao nosso ver, seria a delegação à lei complementar federal e não as leis 

estaduais, a definição dos critérios de rateio da cota-parte dos Municípios no ICMS, de forma 

a uniformizar este critério em todo o país.  

Acontece que, de acordo com o inciso I, do parágrafo único do artigo 158, da 

Constituição Federal, 3/4 (três quartos), no mínimo, são creditados aos municípios “na 

proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 

prestações de serviços, realizadas em seus territórios”; de forma que, de acordo com o inciso 

II, do mesmo dispositivo, apenas 1/4 (um quarto) estaria sujeito ao disposto na lei 

complementar. Mais uma vez, seria muito dificultoso retirar dos municípios os 3/4 (três quartos) 

já definidos na Constituição Federal, uma vez que os municípios contemplados dificilmente 

abririam mão de suas receitas já garantidas. 

As discussões que se seguiram à PEC 175/95, assim como todos os relatórios e emendas, 

relacionavam-se a reforma da tributação do consumo no país, de forma que, uma nova proposta 

relacionada ao Federalismo Fiscal só veio à tona com a PEC nº 41/2003. 

A PEC nº 41/2003 enfatizava que o sistema tributário então vigente havia alcançado um 

nível de disponibilidade de receita para os entes federativos, que acabava por tornar 

inconveniente realizar uma reforma que reduzisse os níveis de arrecadação da União, dos 

Estados ou dos Municípios, uma vez que a ruptura desse sistema poderia significar grandes 

transtornos à sociedade, inclusive pondo em risco a prestação dos serviços públicos (BRASIL,  

E.M.I. nº 84/MF/C.Civil, 2003, p. 9). 

Uma das principais modificações propostas pela PEC nº 41/2003, com base em diversas 

solicitações de entidades representativas dos Municípios e tendo-se em vista as distorções 

provocadas pelo sistema de distribuição da participação dessas pessoas políticas na arrecadação 

do ICMS, era a retirada dos critérios definidores dos índices de participação do texto 

constitucional, remetendo-se a fixação desses critérios à lei complementar (BRASIL, E.M.I. nº 

84/MF/C.Civil, 2003, p. 12). 

Ainda, a PEC nº 41/2003, propunha a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional (FNDR), nos seguintes termos: 

Com vistas à promoção do desenvolvimento integrado e sustentado do País, 

propõe-se destinar dois por cento do produto da arrecadação do imposto de 

renda (IR) e sobre produtos industrializados (IPI) para um fundo nacional de 

desenvolvimento regional, que terá seus recursos aplicados na realização de 
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uma política voltada ao crescimento de regiões ou zonas menos desenvolvidas 

do País. 

O Brasil apresenta desequilíbrios regionais gravíssimos, sendo, portanto, 

necessários instrumentos que viabilizem a correção desse cenário, 

estabelecendo mecanismos que promovam um novo equacionamento das 

vantagens comparativas para a realização de investimentos produtivos. 

Tal medida assume, então, primordial importância para promoção do 

equilíbrio regional, também propiciando a eliminação de instrumento pouco 

saudável à Federação, a denominada “guerra fiscal”, incentivando o 

investimento e estimulando o crescimento das regiões e zonas menos 

desenvolvidas do País. (E.M.I. nº 84/MF/C.Civil, 2003, p. 12) 

Assim, a PEC nº 41/2003 aumentava de 47% (quarenta e sete por cento) para 49% 

(quarenta e nove por cento), o percentual partilhado pela União referente ao produto da 

arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 

industrializados, sendo estes dois por cento destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional, para aplicação em regiões menos desenvolvidas do País. 

A questão relacionada a partilha do ICMS entre os estados arrecadadores e os 

respectivos municípios já foi comentada acima. A principal diferença, neste ponto, fundava-se 

na iniciativa da proposição, advinda dos próprios municípios. Porém, as mesmas ressalvas 

acima expostas também aqui valem. Note-se que a PEC nº 41/2003 foi rapidamente convertida 

na Emenda Constitucional nº 42, de 2003. Contudo, ainda que a referida alteração fosse 

solicitada por diversos municípios pelo país, a proposta não alcançou o devido consenso, de 

forma que esta não foi convertida na Emenda Constitucional nº 42, de 2003. 

Ao nosso ver, a não conversão do texto que determinava a criação do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Regional foi acertada. As regiões menos desenvolvidas do país ainda se 

situam nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo que à essas regiões a União entrega, 

além dos recursos destinados ao FPE e ao FPM, 3% (três por cento) do produto da arrecadação 

do IR e do IPI, “para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, 

de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do 

Nordeste a metade dos recursos destinados à Região”, conforme alínea c, do inciso I, do artigo 

159, da Constituição Federal. 

Dessa forma, a criação do FNDR, do ponto de vista constitucional, seria redundante, 

haja vista a especifica destinação de recursos as regiões menos desenvolvidas do país. O ideal, 

nesse caso, aproveitando-se do exposto pela PEC 175/95, seria a destinação de recursos ao 

investimento em infraestrutura nas respectivas regiões, medida necessária ao desenvolvimento 

pleno destas regiões. 
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A PEC nº 233/2008, por sua vez, ao propor a simplificação do sistema tributário, 

extinguindo várias contribuições, que seriam substituídas por um novo imposto, o IVA-Federal, 

teve também a necessidade de “definir destinações de receita que restabeleçam o 

financiamento adequado das atividades às quais estavam vinculados os tributos que foram 

extintos” (E.M. nº 00016/MF, 2008, p. 16).  

Neste sentido: 

Com a introdução dessas novas vinculações à arrecadação dos impostos 

federais, torna-se também necessário efetuar ajustes no sistema de partilhas 

das receitas federais com os demais entes da federação. Nesse sentido, foram 

mantidos inalterados os percentuais previstos para destinação aos diversos 

fundos de partilha federativa, deduzindo-se da base de cálculo o valor das 

novas vinculações instituídas. Ou seja, os novos impostos federais passam a 

arrecadar mais para suprir as fontes das extintas contribuições e, em 

consequência, as receitas dos impostos destinadas a suprir as finalidades das 

extintas contribuições são excluídas da base de cálculo das partilhas, 

mantendo-se a neutralidade no resultado final. (E.M. nº 00016/MF, 2008, p. 

16). 

Em comentário à este ponto da PEC nº 233/2008, os autores CARLOS ALBERTO 

PEREIRA e MAURO FERNANDO GALLO (2008, p. 21): 

A PEC nº 233 propõe uma série de alterações e ajustes no sistema de 

vinculações e partilhas dos recursos com os Estados e Municípios com o 

objetivo da reforma se manter absolutamente neutra, ou seja, para que não 

implique em qualquer alteração no montante de recursos atualmente 

destinados aos Estados e Municípios e às áreas especificas de autuação do 

setor público, apesar da extinção e a unificação de tributos resultantes da 

Reforma Tributária proposta, visando não afetar o financiamento de 

programas públicos, os quais foram estabelecidos tanto com base nas receitas 

próprias, como com base nas transferências constitucionais dos entes 

federados. 

Por fim, a PEC 233/2008 também previa a criação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento, nos seguintes termos: 

A proposta prevê, para enfrentamento das desigualdades regionais, a 

instituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), de que 

trata o art. 161, IV da Constituição, que permitirá a coordenação da aplicação 

dos recursos da Política de Desenvolvimento Regional, introduzindo um 

importante aprimoramento nas políticas atualmente praticadas. Haverá 

ampliação do montante de recursos destinados à Política de Desenvolvimento 

Regional, com a destinação ao FNDR, nos termos do art. 159, II, “c” da 

Constituição, de montante equivalente a 4,8% da receita de IR e IPI, 

considerando o modelo de partilha hoje vigente. 

Também está prevista uma ampliação do escopo da Política de 

Desenvolvimento Regional, por meio da possibilidade de aplicação de até 5% 

dos recursos nas regiões menos desenvolvidas das regiões Sul e Sudeste, 

garantindo-se assim a ampliação do montante de recursos da PDR para todas 

as regiões. 

A proposta garante também que pelo menos 60% dos recursos do FNDR serão 

aplicados em financiamentos ao setor produtivo, através dos instrumentos 
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atualmente existentes, visando a evitar a descontinuidade do modelo já 

implementado. 

Por outro lado, a proposta prevê a criação de novos instrumentos para a 

alocação dos recursos do FNDR, permitindo que haja aplicação de recursos 

em investimentos estruturantes, que deverão observar diretrizes estabelecidas 

pelas superintendências regionais e pelo Ministério da Integração Nacional 

(art. 161, IV, “b” e § 3o). Complementando o desenho da nova política, a 

proposta contempla que os recursos do FNDR poderão ser transferidos 

diretamente para fundos de desenvolvimento estaduais, para alocação em 

investimentos estruturantes ou apoio ao setor produtivo, permitindo que se 

busquem sempre as formas mais eficientes para atingir os objetivos de 

desenvolvimento econômico e social (art. 161, IV, “c” e § 4º). 

Nota-se que a PEC nº 233, de 2008, pouco inovou neste ponto. O diferencial na proposta 

elaborada, era a especificação da destinação de percentual destacado ao FNDR às regiões menos 

desenvolvidas do Sul e Sudeste do país, o que só reforça o exposto acima. 

De qualquer forma, o baixo percentual (5% - cinco por cento) destinado especificamente 

as áreas menos desenvolvidas das regiões Sul e Sudeste do país, praticamente sepultava 

qualquer relevância que o fundo poderia ter do ponto de vista constitucional, uma vez que as 

outras regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já contam com destinação especifica de 

recursos da União sob o fundamento da promoção do desenvolvimento daquelas áreas. 

Em conclusão ao presente tópico, ressaltamos a pouca importância dada pelas propostas 

de reforma tributária à transferência dos encargos, que continuam concentrados na União. 

 

 

4.3 Reforma Orçamentária (Previsão, Execução, Fiscalização) 

 

 

Outra questão importante relacionada ao processo de reforma tributária, e talvez a mais 

importante, trata-se da reforma orçamentária, ou reforma financeira. Isso porque, tão só a 

arrecadação tributária efetuada pelo Estado não é capaz de garantir os direitos e garantias 

fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, haja vista que estes somente são 

executáveis pelo Estado caso a previsão orçamentária assim o determine. Logo, a peça 

orçamentária deve guardar consonância com os desígnios expressados pela Constituição 

Federal no tocante à promoção dos direitos e garantias fundamentais. 

Sob este aspecto Fernando Rezende e Armando Cunha (2013, p. 65) lecionam o 

seguinte: 

Uma questão de importância estratégica para a sustentação do 

desenvolvimento econômico e social do país não tem merecido a devida 

atenção: o orçamento público. Por vários motivos, o processo orçamentário 
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brasileiro foi acumulando problemas que criam limitações ao efetivo uso pelo 

Estado de um instrumento de fundamental importância para a eficácia das 

políticas públicas e para aliviar as restrições fiscais à ampliação das medidas 

que visam promover a competitividade do parque produtivo brasileiro. 

Importa, pois, provocar um debate sobre essa questão, adotar iniciativas à 

promoção de uma ampla reforma da gestão pública no país, a exemplo do que 

se verifica em algumas experiências internacionais nessa área.  

No mesmo sentido, Fernando Lemme Weiss (2006, p. 240) explica a importância 

histórica do orçamento: 

A construção da democracia é um processo lento que passa pela perda da 

ilusão na origem divina e ou superioridade moral dos governantes, substituída 

pela valorização da qualidade dos próprios cidadãos em decidirem acerca do 

conteúdo e limites de seus direitos. É o desejo livremente renovável 

manifestado pela sociedade que legitima os governos e, em consequência, as 

despesas públicas por ele realizadas. Além desta legitimação formal, é 

essencial que as leis orçamentárias legitimem-se materialmente através da 

efetiva implementação dos direitos fundamentais constitucionalmente 

previstos. Este dever de fidelidade entre os desígnios constitucionais e as 

despesas é o último passo democrático que começou com a autorização dos 

tributos na Magna Charta Libertatum, assinada em 1215; passando pelo 

planejamento de despesas através dos primeiros orçamentos, transparência na 

sua elaboração, que permite um amplo debate e participação da sociedade; e, 

por fim, controle institucional (através dos órgãos de controle interno de cada 

Poder e dos Tribunais de Contas) e social sobre a qualidade e resultado útil 

das despesas, fase em que ainda estamos adentrando. 

Ainda sob a democracia e o processo orçamentário, Fernando Lemme Weiss (2006, p. 

240) explica que: 

O princípio democrático garante a ampla participação dos cidadãos no 

direcionamento do Estado, tanto no que concerne à escolha das pessoas que 

exercerão o governo quanto em relação às decisões a serem tomadas por estas. 

Para isso é necessário que sejam criadas estruturas normativas garantidoras da 

transparência na administração dos recursos públicos e do controle social 

sobre a despesa pública. Estas são as principais funções dos orçamentos. As 

leis orçamentárias detalham em valores pecuniários as decisões tomadas pela 

maioria quanto às prioridades do Estado. Mais dos quaisquer outras, 

representam à consolidação escrita do desejo social predominante. 

Embora as lições acima mostrem a importância do orçamento no processo de reforma 

tributária, este tem sido deixado de lado nas discussões a respeito do tema. 

Nesse ponto, deve ser observado que, na Constituição Federal de 1988, o capítulo 

referente ao Sistema Tributário Nacional, encontra-se dentro do “Título VI”, denominado “Da 

Tributação e Do Orçamento”, que também possui um Capítulo II, denominado “Das Finanças 

Públicas”, sendo este por sua vez dividido em duas seções, “Das Normas Gerais” (Seção I) e 

“Dos Orçamentos” (Seção II), de forma que não é possível tratarmos sobre a reforma tributária 

sem dar a devida atenção à reforma do processo orçamentário. 
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Assim, a única das propostas aqui estudadas que enfrentou diretamente a questão da 

reforma orçamentária, foi a proposta elaborada pela Comissão Executiva de Reforma Fiscal, a 

CERF. Esta dividia a proposta de reformulação orçamentária em duas frentes: a reforma do 

orçamento em si própria e a reestruturação do gasto público federal. Iniciemos por esta última. 

De acordo com a CERF, a nova partilha de rendas públicas instituída pela Constituição 

Federal de 1988, acarretou elevadas perdas para a União em razão da inclusão dos extintos 

impostos seletivos da União na base de incidência do ICMS, assim como pela elevação das 

transferências intergovernamentais para os estados e municípios, a expansão dos gastos 

associada ao aumento das estruturas dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), pela 

elevação dos níveis de vinculação das receitas e, sobretudo, pela ampliação dos serviços e 

benefícios custeados pela Seguridade Social (CERF, 1993, p. 333). 

Por sua vez, a necessidade de redução dos gastos públicos, componente indispensável 

do ajuste fiscal, acabou se verificando bastante rígido, em face das diversas vinculações de 

receitas então existentes nas contas do governo federal24 (CERF, 1993, 334). 

Ainda sob as vinculações, no âmbito da Seguridade Social, quase todas as despesas 

então existentes decorriam de receitas vinculadas. Da mesma forma, no âmbito do Orçamento 

Fiscal, apenas 54% (cinquenta e quatro por cento) da arrecadação federal correspondiam a 

recursos não vinculados (CERF, 1993, p. 334). 

Somado a todos estes pontos negativos, a CERF ressaltava o fato de a Constituição 

Federal de 1988 não ter sido suficientemente explícita em relação à repartição dos encargos 

públicos, em contraste com uma perfeitamente clara discriminação de rendas (CERF, 1993, p. 

334). 

De acordo com a CERF, as razões para tanto, se explicavam da seguinte forma:  

Tal fato, se explica, certamente, pela nossa histórica incapacidade de 

esclarecer, com rigor, as responsabilidades públicas de cada entidade 

federativa, conquanto se saiba que a Federação Brasileira confere autonomia 

administrativa e financeira à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios (CERF, 1993, p. 334) 

A reestruturação do gasto público federal, proposta pela CERF (1993, p. 334-335), 

perseguia os seguintes objetivos: 

- restabelecer os primados da austeridade, eficiência e racionalidade no 

serviço público;  

                                                           
24 Neste ponto, conforme já observado no presente trabalho, a União Federal logrou, inicialmente através do Fundo 

Social de Emergência, depois renomeado para Fundo de Estabilização Fiscal e posteriormente para Desvinculação 

das Receitas da União, desvincular 20% (vinte por cento) do total de suas receitas das vinculações constitucionais. 

Conforme já observado neste trabalho também, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da 

DRU – Desvinculação das Receitas da União. 



112 
 

 

- reduzir drasticamente as vinculações de receita nos Orçamentos da União; 

- descentralizar, em direção dos estados e municípios, a prestação de serviços 

públicos à população;  

- ajustar as políticas públicas de modo a privilegiar a participação da iniciativa 

privada na prestação de serviços públicos; 

- fortalecer as funções inerentes ao setor público federal, em particular aquelas 

relativas à retomada dos investimentos em setores estratégicos para o 

desenvolvimento do país; 

- reduzir as renuncias fiscais (estimadas em 1,8% do PIB), em suas diferentes 

modalidades; 

- dar continuidade aos programas de privatização e de desregulamentação. 

Do cotejo entre as razões para a reestruturação do gasto público federal e as propostas 

da CERF, verificamos um peso maior naquelas do que nestas. 

Um dos maiores contrastes apontados pela CERF, qual seja, o aumento das 

transferências de recursos da União para Estados e Municípios, sem a devida transferência dos 

respectivos encargos, era objeto da tímida proposta de “descentralizar, em direção dos estados 

e municípios, a prestação de serviços públicos à população”. Entendemos, nesse caso, que 

deveria ocorrer não só a descentralização da prestação dos serviços públicos da União para 

Estados e Municípios, mas, pelo menos a princípio, a necessária vinculação das receitas 

transferidas da União para estes entes, de forma a se permitir um controle mais efetivo acerca 

da destinação dos recursos transferidos, não só pela União, mas também por toda a população. 

Positivas, porém, eram as propostas de resgate dos primados da austeridade, eficiência 

e racionalidade aos serviços públicos e a necessária redução das vinculações de receita do 

orçamento da União. 

No tocante aos serviços públicos, ainda que as medidas apontadas pela CERF fossem 

positivas, entendemos que a transparência também deveria ser um primado do gasto público, 

tanto no tocante ao dever da prestação dos serviços, como na vinculação dos serviços prestados 

a sua respectiva fonte de financiamento, ou seja, se os serviços prestados ou postos à disposição 

da população eram financiados através de recursos próprios (tributos inseridos na competência 

dos respectivos entes) ou através de recursos de terceiros (transferências constitucionais). 

Em relação à redução das vinculações de receitas do orçamento da União Federal, esta 

se mostra necessária uma vez que qualquer ente necessita de uma margem apropriada de 

receitas desvinculadas para gerir regularmente a respectiva máquina pública e, no caso da União 

Federal, esta margem tem se mostrado relativamente baixa. 

Continuando, a CERF ressaltava, por fim, que a alocação de recursos não era uma 

decisão solitária do Poder Executivo, destacando que, nos últimos anos, o Poder Legislativo, 
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através de emendas aos projetos de lei orçamentária, vinha contribuindo para a ampliação 

excessiva e, na maior parte das vezes, injustificada, aos programas de órgãos e entidades 

(CERF, 1993, p. 339). 

A constatação da CERF em relação ao poder Legislativo, em 1993, ainda faz todo o 

sentido nos dias de hoje, conforme lição de Fábio Giambiagi e Ana Cláudia Além (2011, p. 

271): 

(...) a reforma tributária não deve ser considerada como uma questão isolada 

e sim como um componente fundamental de um processo maior de ajuste 

estrutural do Estado brasileiro. Em uma democracia, as definições dos 

objetivos nacionais, das funções do Estado e de seu financiamento devem, por 

princípio, resultar de um amplo debate, cujo fórum apropriado é o Congresso 

Nacional. 

Para efeito de ajuste fiscal estrutural, não importa o tipo e o tamanho de Estado 

que resulte do processo político, porém, é essencial que aos gastos implícitos 

corresponda previsão consistente de financiamento. Em um projeto tão 

importante quanto uma reforma do Estado, fica difícil garantir a 

compatibilidade entre despesas e receitas, globais e por esfera de governo, em 

meio a um processo legislativo no qual milhares de emendas são apresentadas, 

discutidas e votadas e no qual os interesses privados tentam – e muitas vezes 

conseguem – sobrepujar o interesse público. 

As constatações acima nos levam ao outro ponto levantado pela CERF, qual seja, a 

reforma do processo orçamentário. 

De acordo com o estudo elaborado pela Comissão Executiva de Reforma Fiscal, a 

Constituição Federal de 1988 determinou alterações profundas no tocante ao orçamento, dentre 

as quais, mereciam destaque: 

- o papel destacado do Congresso na condução da política fiscal; 

- a ampliação da abrangência dos Orçamentos da União, bem como da 

exigência de uma apresentação mais transparente, pela inclusão das 

autarquias, fundações, fundos e investimentos das empresas estatais; 

- a redistribuição de impostos entre União, estados e municípios (e registre-

se, ainda, a ausência de uma clara redistribuição de encargos entre esferas de 

governos em áreas críticas: educação, saúde e assistência social) (CERF, 

1993, p. 251). 

A CERF apontava ainda que os avanços alcançados pela Constituição Federal de 1988 

no campo orçamentário eram meritórias, contudo, alguns fatores ainda contribuíam para frustrar 

a aplicação dos avanços estatuídos (CERF, 1993, p. 251-252): 

- os dispositivos pertinentes à matéria dependem de regulamentação a ser 

estabelecida em legislação complementar e ordinária. Muitas dificuldades 

operacionais, sobretudo a nível de Estados e Municípios, decorrem desse fato; 

- a falta de divulgação dos novos instrumentos de planejamento orçamentário 

criados; 
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- insuficiente assimilação pelos técnicos do executivo incumbidos de elaborar 

os novos instrumentos, e a inadequada organização do Poder Legislativo para 

desempenhar eficientemente seu papel no processo decisório; 

- a perda de efetividade dos órgãos encarregados de avaliação dos vários 

programas governamentais. 

Ainda neste sentido, o estudo elaborado pela CERF (1993, p. 252) apontava o seguinte: 

As informações que compõem uma peça orçamentária servem a dois 

propósitos: possibilitar que os cidadãos e seus representantes decidam entre 

usos alternativos de recursos e, ainda, ensejar à sociedade julgar se recebe 

retorno adequado, em bens e serviços públicos, em troca de sua contribuição 

compulsória (impostos). 

Diante de tais constatações, afim de tornar o texto constitucional mais conciso e preciso, 

por se tratar de um aspecto critico, a CERF sugeria algumas alterações no texto constitucional. 

Vamos a elas. 

Em primeiro lugar, a CERF propunha a alteração da redação do § 2º, do artigo 57, da 

Constituição Federal25, o qual passaria a dispor: 

A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, e nem será encerrada sem a aprovação dos projetos 

de lei de orçamento anual (CERF, 1993, p. 253). 

A alteração, de acordo com a CERF, se justificava na medida em que a retirada na 

“última rodada de votações em plenário da aprovação dos orçamentos por decurso prazo 

deixou um vazio institucional sobre as providencias a serem tomadas no caso de o Legislativo 

não aprovar a proposta orçamentária antes do início do exercício financeiro correspondente” 

(CERF, 1993, p. 252). 

Ainda de acordo com a proposta, mostrar-se-ia “muito complicado equacionar a 

questão por meio de lei complementar e/ou regimento do Congresso” (CERF, 1993, p. 252) 

No mais, a situação acima debatida, poderia implicar que o orçamento não fosse 

aprovado até o final do exercício, configurando-se, de fato, uma situação de inexistência de 

orçamento, o que demandava ao Poder Executivo trabalhar com o orçamento do ano anterior, 

o que não se mostrava razoável. Dessa forma, a CERF previa a implementação de dispositivo 

autorizando a execução temporária do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo ao 

Legislativo, ressalvados limites mensais de empenho e aplicação às despesas consideradas 

essenciais ou imprescindíveis ao funcionamento da administração pública, nos seguintes termos 

(CERF, 1993, p. 253): 

Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até o término do exercício 

financeiro em que tenha sido apresentado, fica o Poder Executivo autorizado 

a executar a proposta orçamentária, até a sua aprovação pelo governo 

                                                           
25 Redação original do §2º, do artigo 57, da Constituição Federal: “A sessão legislativa não será interrompida sem 

a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias”. (BRASIL, 1988). 
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nacional, exclusivamente no tocante às despesas de manutenção e aos 

contratos vigentes, na proporção de um doze avós por mês. 

Outra das proposições da CERF era a alteração da redação do § 8º, do artigo 166, da 

Constituição Federal26, que passaria a dispor o seguinte: 

Os recursos que, em decorrência de veto ou emenda, ficarem sem despesas 

correspondentes poderão ser utilizados, mediante créditos especiais ou 

suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. (CERF, 1993, 

p. 254). 

Suprimiam-se, assim, do dispositivo em apreço, as expressões “rejeição do projeto de 

lei orçamentária”, “pelas razões expostas, e “conforme o caso”. 

De acordo com a CERF, as razões para tanto, fundavam-se nas dúvidas de interpretação 

decorrentes da redação do referido § 8º, do artigo 166, da CF. A alternativa suprimia do texto a 

possibilidade de rejeição do projeto de lei orçamentária, haja vista que ao Poder Legislativo já 

eram previstas amplas possibilidades de reformular a proposta orçamentária, mediante o 

remanejamento de recursos e, principalmente no âmbito municipal, a possibilidade de rejeição 

do projeto de lei orçamentária, na maioria das vezes, decorria de posições eminentemente 

politicas (CERF, 1993, p. 253-254). 

O § 1º, do artigo 165, da Constituição Federal27, com base na proposta da CERF, 

também teria sua redação modificada, passando a dispor o seguinte: 

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

prioridades do Governo, bem como as diretrizes, objetivos e metas dos 

investimentos e das ações de expansão da administração pública federal, bem 

como evidenciará as despesas anuais de manutenção decorrentes. (CERF, 

1993, p. 255) 

A proposta se justificava, de acordo com o entendimento da CERF, pois o plano 

plurianual deveria restringir-se às fontes de financiamento e às despesas compromissadas, 

definindo, assim, a capacidade de investimento e de expansão dos gastos de custeio do setor 

público, de forma que, somente a margem para gastos adicionais deveria ser objeto de 

programação de longo prazo (CERF, 1993, p. 254). 

Outra das propostas, também para o artigo 165, da Constituição Federal, era a alteração 

do seu §2º28, que passaria a dispor o seguinte: 

                                                           
26 Redação original do §8º, do artigo 166, da Constituição Federal: “Os recursos que, em decorrência de veto, 

emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser 

utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 

legislativa.” (BRASIL, 1988). 
27 Redação original do §1º, do artigo 165, da Constituição Federal: “A lei que instituir o plano plurianual 

estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.” 

(BRASIL, 1988). 
28 Redação original do §2º, do artigo 165, da Constituição Federal: “A lei de diretrizes orçamentárias 

compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
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Em consonância com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

estabelecerá as metas e prioridades do governo para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre 

as alterações de legislação tributária e definirá a política de aplicação das 

agencias financeiras oficiais de fomento. (CERF, 1993, p. 255) 

A principal modificação em relação ao texto em vigor era a troca do verbo 

“compreenderá” da redação original para o verbo “estabelecerá”. De acordo com a CERF, o 

termo “compreender” era bastante vago, de forma que, o ideal era a troca acima referida, assim 

como a retirada da expressão “detalhadas as despesas de capital”, tendo em vista a sua 

desnecessidade, uma vez que a definição das metas implica obrigatoriamente esse detalhamento 

(CERF, 1993, p. 255). 

O artigo 166, da Constituição Federal, também seria objeto de modificação, mais 

especificamente o inciso III29, do § 3º, que deixaria de ter desdobramentos e ficaria com a 

seguinte redação: “sejam relacionadas com os dispositivos do texto do projeto de lei” (CERF, 

1993, p. 256). 

As razões para tanto eram as seguintes: 

Merece consideração especial o dispositivo que prevê emenda objetivando a 

correção de erros ou omissões no projeto de lei do orçamento, incluído no 

texto constitucional com o evidente objetivo de possibilitar ao Legislativo a 

retificação de falhas formais do projeto de lei orçamentária. O procedimento 

posto em prática pelo legislativo federal, porém, de proceder alterações nas 

estimativas de receita, a título de erro ou omissão, e utilizar o acréscimo 

decorrente como fonte para viabilizar emendas que aumentam a despesa 

orçamentária, constitui-se em flagrante desvio dos propósitos dos 

constituintes, tendo em vista a evidente intenção do texto constitucional de 

que as emendas ao projeto de lei do orçamento indiquem os recursos 

necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas (art. 

166, § 3º, inciso II). A preservação desse comportamento implica voltar aos 

procedimentos anteriores à Constituição de 1967, quando a ilimitada atuação 

individual de cada parlamentar descaracterizava integralmente a proposta 

orçamentária, tornando-a instrumento absolutamente inútil para a gerência 

administrativa, financeira e orçamentária, servindo apenas a propósitos 

políticos de ambos os poderes. (CERF, 1993, p. 255-256) 

A CERF ainda propunha que: 

a) as propostas de alterações do Plano Plurianual e da LDO devem ser 

apresentadas na forma de projeto de lei especifico, e as mudanças somente 

terão vigência após a sua aprovação. 

                                                           
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 

na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.” 

(BRASIL, 1988). 
29 Redação original do inciso III, do §3º, do artigo 166, da Constituição Federal:  

“III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.” (BRASIL, 1988). 
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b) para votação do Plano Plurianual e da LDO será observado quórum 

qualificado (maioria absoluta) dos membros do Congresso Nacional. (CERF, 

1993, p. 256) 

Mais uma vez, a CERF prometia muito quando da exposição das razões motivadoras da 

necessidade de reforma, porém, cumpria pouco quando o assunto eram as propostas de 

modificação do sistema orçamentário em vigor no país. 

Como pontos positivos, cumpre destacar a proposta da CERF em relação ao inciso III, 

do § 3º, do artigo 166, visando a correção de desvio provocado pelo texto constitucional, que 

ainda permite (pois nunca foi modificado) ao legislativo federal, alterar estimativas de receita, 

a título de erro ou omissão, e utilizar a diferença resultante como fonte de receitas para emendas 

que só tendem a aumentar a despesa orçamentária. 

Outra proposta de destaque, também relacionada ao artigo 166, da Constituição Federal, 

era a alteração do seu § 8º, de forma a retirar do texto constitucional a possibilidade de rejeição 

do projeto de lei orçamentária pelo Poder Legislativo, uma vez que este já possui amplos 

poderes para reformular a proposta orçamentária, através da realocação de recursos.  

Contudo, uma das razões mais relevantes levantadas pela CERF para a reforma do 

orçamento, se relacionava exatamente às funções deste, quais sejam, possibilitar aos cidadãos 

decidir quanto às alternativas ao uso dos recursos e também possibilitar à sociedade conhecer 

a exata relação entre aquilo que recolhe aos cofres públicos e aquilo que recebe dos entes 

tributantes, através de bens e serviços públicos. Acontece que nenhuma proposta neste sentido 

acabou sendo formulada pela CERF. 

Acerca desta questão, cumpre ressaltarmos que, nosso entendimento é no sentido de que 

o primeiro passo para que um grande processo de reforma tributária no país tenha início, 

somente será possível a partir do momento em que a população tenha pleno conhecimento 

acerca do quanto lhe é devido pelo estado (União, Estados e Municípios) em relação ao tanto 

que lhe é pago.  

A partir desse momento, a população poderia questionar as escolhas orçamentárias, não 

só do Poder Executivo, mas também todas as emendas sem fundamentação propostas pelo 

Poder Legislativo, e por fim, o pleno conhecimento da relação “dever de pagar tributos versus 

obrigação de prestar serviços públicos”, serviria também para a discussão acerca do que cada 

ente deveria realizar e o que cada ente poderia realmente realizar. 
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4.4 Tributação da Renda 

 

 

À exceção das contribuições sociais, tratadas em item apartado, há apenas um tributo 

previsto na Constituição Federal do Brasil incidente sobre a renda: o imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza, previsto no inciso III, do artigo 153, da Carta Magna de 1988, 

cuja competência para instituição é da União Federal. 

Ainda de acordo com o artigo 153, da Constituição Federal, seu §2º dispõe que o 

imposto de renda e proventos de qualquer natureza “será informado pelos critérios da 

generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei”. 

Por essa e outras razões, Sacha Calmon (2011, p. 694) considera que a tributação da 

renda das pessoas físicas e jurídicas encontra-se bem estruturada no Brasil.  

Contudo, bem estruturada não significa que a tributação da renda no Brasil desnecessite 

de reformas. Pelo contrário. A expressão bem estruturada implica reconhecer que as bases da 

tributação da renda no Brasil encontram-se bem fundamentadas, de forma que, a reforma desta 

base talvez seja uma das simples de serem efetivadas no campo legislativo, embora talvez não 

o seja no campo político. 

Neste sentido, entendemos que, em termos de propostas de emenda à constituição, 

escopo do presente trabalho, não há muito o que se tratar acerca da tributação da renda no país. 

Por isso mesmo, a Comissão Executiva de Reforma Fiscal, neste quesito, propunha 

simplesmente a elaboração de projeto de lei a respeito da reestruturação do imposto de renda 

(CERF, 1993, p. 53). 

A proposta do CERF para o IR observava que, no Brasil, o IR passou a ser um tributo 

recolhido preponderantemente pelas pessoas jurídicas, em particular, as grandes empresas, 

sendo que, na maior parte dos países desenvolvidos, o IR encontra-se focado na tributação das 

pessoas físicas (CERF, 1993, p. 360). 

Consequentemente, a proposta criticava a pesada carga tributária incidente sobre os 

lucros das empresas e o elevado número de incentivos fiscais, a maior parte dos quais 

concentrada em subsídios às regiões Norte e Nordeste (CERF, 1993, p. 91). 

Neste mesmo sentido, a proposta do IPEA à Assembleia Nacional Constituinte de 1987 

observava os mesmos desvios em relação à tributação da renda no país: a frágil situação do 

imposto de renda pessoa física – IRPF e o alto número de incentivos fiscais no tocante ao 

imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ (GIFFONI, VILLELA, 1987, p. 27-67). 
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Por questão de cronologia, iniciemos primeiro pela análise da proposta do IPEA, para 

depois compararmos aquela com a proposta da CERF. 

No tocante ao IRPF, os economistas Francisco de Paula Giffoni e Luiz A. Villela (1987, 

p. 27-32), formuladores da proposta do IPEA em relação à reforma da tributação do patrimônio 

e da renda, ressaltavam, como pontos negativos, o fato de os rendimentos dos trabalhadores 

assalariados responderem por grande parte da arrecadação deste tributo, somada a alta 

participação do recolhimento na fonte. Os autores apontavam também o tratamento privilegiado 

dado aos ganhos de capital como uma das causas do desvio da progressividade do imposto, haja 

vista que, mesmo nas camadas mais elevadas de renda, a maior parcela dos rendimentos 

oferecidos à tributação progressiva eram decorrentes do trabalho e não do capital. 

Em relação ao IRPJ, os mesmos autores enfatizavam que embora os benefícios fiscais 

fossem amplamente utilizados como instrumento de política econômica em todos os países, o 

Brasil dispensava maiores atenções aos custos que estes representavam, haja vista que, de 

acordo com a teoria econômica, estes benefícios fiscais representam perda de arrecadação 

tributária, devendo, portanto, serem quantificados e controlados, como os demais gastos 

tributários (GIFFONI, VILLELA, 1987, p. 36). 

Ainda de acordo com os autores, o Brasil possuía inúmeros benefícios, incentivos e 

outros favores ficais (gastos tributários) no âmbito do IRPJ, ocasionando expressivas perdas de 

receitas, além de disfunções e inoperâncias das políticas através das quais os benefícios eram 

concedidos, acarretando no funcionamento distorcido destes (GIFFONI, VILLELA, 1987, p. 

37-38). 

A proposta dos autores era a inclusão dos ganhos de capital e dos rendimentos tributados 

exclusivamente na fonte à base do IRPF. Esta proposta se baseava no Relatório Carter – “Report 

of the Royal Comission on Taxation” – que analisou a estrutura tributária canadense em 1966 

e, ao propor o conceito de renda tributável abrangente, indicou como melhor alternativa a 

inclusão na base de cálculo do imposto, de toda a renda monetária auferida no exercício fiscal, 

incluindo os ganhos de capital30 e os acréscimos patrimoniais a título gratuito31 (GIFFONI, 

VILLELA, 1987, p. 42-43). 

                                                           
30 No Brasil, até os dias de hoje, os ganhos de capital sofrem tributação definitiva, conforme artigo 117 e seguintes, 

do Decreto nº 3.000, de 1999. De acordo com o § 2º, do artigo 117, os “ganhos serão apurados no mês em que 

forem auferidos e tributados em separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de 

rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração”. 
31 Atualmente, no Brasil, são tributados exclusivamente na fonte: os prêmios distribuídos em dinheiro (loterias, 

concursos de prognósticos, etc), prêmios distribuídos em bens e serviços, juros sobre capital próprio e o 13º salário. 

Disponível em: 

<http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoafisica/irpf/2010/perguntas/ImpRendFonteTributacaoExclusivaFonte.h

tm>. Acesso em 08 fev. 2015. 
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A fundamentação destas propostas, de acordo com os autores, se fundava na necessidade 

de recuperação da progressividade do IRPF. Com esta maior abrangência, diversos declarantes 

que se viam isentos ou com restituição a receber passariam a ter imposto a pagar (GIFFONI, 

VILLELA, 1987, p. 44-46). 

No âmbito do IRPJ, a proposta era a elaboração de um orçamento de Gastos Tributários, 

a exemplo dos países da OCDE, onde sua apresentação, discussão e votação no parlamento em 

conjunto com o orçamento fiscal era obrigatória, constituindo-se em rígido controle à casuística 

dos benefícios fiscais. A elaboração do orçamento de Gastos Tributários, ainda, resultaria na 

transparência dos subsídios concedidos pelo governo através da legislação tributária, de forma 

a ser possível a sua quantificação e identificação dos propósitos e eventuais beneficiários 

(GIFFONI, VILLELA, 1987, p. 55-56). 

O orçamento de Gastos Tributários também facilitaria a identificação de eventuais 

disfunções e inoperâncias dos benefícios fiscais e, por fim, serviria como instrumento básico 

de revisão dos benefícios e incentivos concedidos (GIFFONI, VILLELA, 1987, p. 56). 

Entendemos que ambas as propostas, tanto para o IRPF como para o IRPJ, deveriam ser 

implementadas. No tocante ao IRPF, para facilitar a implementação da a inclusão dos 

rendimentos tributados exclusivamente na fonte e dos acréscimos patrimoniais a título gratuito 

na declaração, sugere-se a continuidade da tributação na fonte dos mesmos, porém não 

exclusiva, de modo a não só fazer com que os declarantes que se estariam isentos ou com 

restituição a receber passassem a ter imposto a pagar, mas também com que o valor antecipado 

fosse compensado na declaração de ajuste anual das pessoas físicas. 

Por sua vez, em relação ao IRPJ, qualquer medida visando uma maior transparência, 

principalmente em relação à obscura esfera da concessão de benefícios fiscais, merece ser 

implementada. No caso da proposta do IPEA, a elaboração de um orçamento dos Gastos 

Tributários não só seria uma medida louvável em relação a reforma do IRPJ mas também 

relação à reforma do orçamento. 

Pois bem. Cerca de 05 anos após a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, à 

Comissão Executiva de Reforma Fiscal se deparava com os mesmos problemas antes apontados 

pelo IPEA. Contudo, conforme destacado pela CERF em função dos acontecimentos políticos 

que prejudicaram o aprofundamento das discussões sobre a reestruturação do IR, até o estágio 

em que fosse possível a elaboração de projeto de lei sobre o assunto, optou-se por oferecer três 

propostas que mereceram maior atenção: (I) a proposta de flat-tax de Hall e Rabushka; (II) 

reforma fiscal do imposto de renda para ampliar sua base; (III) a proposta do imposto de renda 

e os conceitos econômicos (CERF, 1993, p. 53). 
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A primeira das propostas, de autoria de AUGUSTO JEFFERSON DE OLIVEIRA 

LEMOS, tratava-se, de transpor para o Brasil, projeto formulado por Robert E. Hall e Alvin 

Rabushka, para a substituição do imposto de renda nos Estados Unidos, por um imposto sobre 

o fluxo de caixa das pessoas jurídicas (LEMOS, 1993, p. 57-58).  

Nas palavras da própria CERF, tratava-se de proposta revolucionária. Essencialmente, 

propunha apenas uma alíquota fixa de taxação da pessoa jurídica, além de não permitir a 

dedução dos juros pagos como despesas das empresas e permitir a dedução dos investimentos 

como despesa. A pessoa física seria taxada à mesma alíquota da pessoa jurídica, naquilo que 

ultrapassasse o limite de isenção indicado (CERF, 1993, p. 53). 

A proposta, por mais interessante que possa ser, pecava pela inovação excessiva e pelos 

altos custos que a sua implantação demandaria, tanto pelo governo, como pelos contribuintes. 

Além do mais, acreditamos que a incidência sobre os fluxos de caixa, em substituição ao regime 

de competência, resultaria em um sistema necessariamente complexo. 

Semelhantemente revolucionária, porém, a título de simplificação, era a terceira das 

propostas, formulada por MARIO HENRIQUE SIMONSEN. De acordo com a proposta do 

autor, toda pessoa física indicaria, necessariamente, a fonte principal dos seus rendimentos 

(pessoa jurídica). Por sua vez, os rendimentos pagos pelas pessoas jurídicas às pessoas físicas 

seriam descontados do imposto de renda na fonte, à alíquota aplicável as pessoas físicas; caso 

os pagamentos fossem feitos às pessoas físicas, a título de aluguel ou juros, a alíquota aplicável 

seria a mesma incidente sobre os lucros das pessoas jurídicas. A declaração anual de 

rendimentos seria facultativa, tendo em vista que à pessoa física não seria possível a dedução 

de qualquer despesa (SIMONSEN, 1993, p. 107). 

Embora o objetivo de simplificação do sistema seja louvável, a proposta deturpava o 

conceito de renda, ao não possibilitar a dedução de despesas pelas pessoas físicas, assim como 

eliminava a progressividade do tributo, fixando sua incidência exclusivamente na fonte. 

Por essas razões, para nós, a proposta mais factível era a segunda, de autoria de 

CARLOS ALBERTO LONGO. O referido autor propunha a integração completa do IRPJ ao 

IRPF, de forma que, o IRPJ somente seria pago pelas grandes empresas (nos outros casos, o IR 

seria devido pelo titular, sócio, cotista ou acionista da empresa), a eliminação dos incentivos 

fiscais regionais no âmbito do IRPJ e redução nas deduções e abatimentos da renda bruta 

individual no âmbito do IRPF. As alíquotas seriam de 10%, 20% e 30% para o IRPF e para o 

IRPJ, uma alíquota única de 35% (LONGO, 1993, p. 98-99). 



122 
 

 

Como sabido, em virtude dos acontecimentos políticos ocorridos no País à época, qual 

seja, o impeachment do Presidente Fernando Collor de Melo, as propostas da CERF de reforma 

tributária acabaram por não ter seguimento. 

Contudo, há que reconhecer as virtudes da proposta, principalmente, a integração 

completa entre o IRPJ e o IRPF, isentando a maior parte das empresas do país do imposto, e 

onerando as pessoas físicas dos sócios e reservando a tributação do IRPJ somente às grandes 

empresas.  

Nesse ponto, cumpre observar que, no ano de 2012, as empresas tributadas pelo Lucro 

Real, logicamente, as maiores empresas do país, respondiam pelo recolhimento de 79,02% da 

arrecadação federal, sendo que estas mesmas empresas, representavam apenas 3,02% das 

empresas existentes no país (BRASIL, 2014, p. 3-4).  

Portanto, a isenção do IRPJ para a maior parte das empresas do país, além de não surtir 

maiores efeitos em relação à arrecadação deste imposto, traria enormes benefícios a estas 

empresas, como a redução de custos administrativos e fiscais. 

A ressalva fica por conta do pequeno número de alíquotas para o IRPF, apenas três, e a 

enorme diferença entre elas (a segunda é o dobro da primeira e a última, o triplo). 

Dando continuidade, uma nova proposta em relação ao IR somente foi feita em setembro 

de 1997, quando do comparecimento do então Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, 

Pedro Parente, que propôs a incorporação da CSLL ao imposto de renda (MACIEL, 2009, p. 

25). 

As discussões que se seguiram à Proposta Pedro Parente centraram-se no âmbito do 

ICMS, incluindo a PEC nº 41/2003. 

Por fim, nova proposta de reforma do imposto de renda, mais especificamente, do IRPJ, 

no âmbito das propostas de Emenda à Constituição Federal só veio a ser realizada pela PEC 

233/08, cuja Exposição de Motivos dispunha o seguinte: 

Outra importante simplificação que está sendo proposta é a incorporação da 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) ao imposto de renda das 

pessoas jurídicas (IRPJ), dois tributos que têm a mesma base: o lucro das 

empresas. Para tanto propõe-se a revogação da alínea “c” do inciso I do art. 

195, da Constituição, sendo que os ajustes decorrentes da incorporação 

poderão ser feitos através da legislação infra-constitucional que rege o 

imposto de renda. Faz-se necessário, no entanto, um ajuste nas normas 

constitucionais relativas ao imposto de renda, de modo a permitir que possam 

ser cobrados adicionais do IRPJ diferenciados por setor econômico, a exemplo 

do que hoje já é permitido para a CSLL. Tal ajuste é feito através da inclusão 

o inciso III no § 2º do art. 153 da Constituição. (BRASIL, 2008) 

A PEC 233/08 propunha, assim, extinguir a CSLL, cuja base de cálculo é a mesma do 

IRPJ e incorporá-la a este imposto, através da criação de um adicional de alíquota diferenciado 
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por setor de atividade econômica, mediante a inclusão do inciso III32 no §2º do artigo 153, da 

Constituição Federal, cuja redação seria a seguinte: 

III - poderá ter adicionais de alíquota por setor de atividade econômica. (PEC 

nº 233, de 2008) 

Embora a fusão dos dois tributos facilitasse a apuração através da sistemática do Lucro 

Real, no caso da apuração dos tributos na sistemática do Lucro Presumido, em função das bases 

de cálculo serem distintas, para as empresas de serviços e demais empresas, no caso da CSLL, 

surgiriam sérias dificuldades (GALLO, PEREIRA, 2008, p. 13). 

Assim, a solução proposta pela inclusão do inciso III no §2º do artigo 153, da 

Constituição Federal, autorizando a utilização de adicionais diferenciados por setor de 

atividade, contudo, sem esclarecer os critérios para a determinação dos adicionais setoriais, 

poderia constituir-se em grande fonte de contenciosos fiscais. 

 

 

4.5 Tributação do Patrimônio 

 

 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 04 (quatro) 

diferentes impostos incidem sobre a base patrimônio no país: o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Urbana – IPTU, de competência dos municípios, o Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores – IPVA, de competência dos estados e o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural – ITR e o Imposto sobre Grandes Fortunas - IGF, ambos de competência da 

União Federal, sendo que o último imposto citado nunca chegou a ser regulamentado.  

Além dos impostos citados, deve-se fazer menção também ao ITBI – Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis “inter vivos”, de competência dos municípios, e ao ITCMD – 

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação, de competência dos estados, ambos os 

impostos também previstos na Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão do 

patrimônio. 

De acordo com dados de 2011, a tributação do patrimônio no Brasil, em termos de 

arrecadação, representava cerca de 1,31% do PIB. Isso somando-se o ITR, o ITCMD, o ITBI  e 

os conhecidos IPVA  e o IPTU. Nos países membros da Organização para a Cooperação e 

                                                           
32 O §2º, do artigo 153, da Constituição Federal só possui um inciso (I). Assim, a proposta de inclusão do inciso 

III tem duas explicações possíveis: a primeira, mero erro de numeração; já a segunda explicação, supõe que a 

proposta, inicialmente, previa também a inclusão do inciso II no mesmo parágrafo.  
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Desenvolvimento Econômico (OCDE) esse tipo de imposto representa cerca de 3% a 3,5% do 

PIB (MARETTI, 2014). 

Assim, embora a pouca ênfase dada à tributação do patrimônio no país indique a 

necessidade de reforma do sistema tributário no tocante à esta base, a sua reestruturação não 

terá maiores impactos em termos de arrecadação.  

Neste sentido, o jurista Sacha Calmon (2011, p. 697), deixa claro que “não há espaço 

para se montar sobre os patrimônios – em razão da desigualdade social – uma máquina 

arrecadatória relevante. Essa ilusão é fruto de uma ideologia equivocada”. 

A reforma da tributação do patrimônio constitui-se, em verdade, de uma questão de 

justiça tributária. Os dois principais impostos incidentes sobre esta base no país oneram a 

propriedade de veículos automotores e a propriedade imobiliária urbana, duas das modalidades 

mais primárias de formação do patrimônio, o que indica o caráter regressivo destes tributos, 

uma vez que, as maiores capacidades contributivas representadas pelo estoque patrimonial total 

não são tributadas. 

Neste sentido, no período da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, a proposta do 

IPEA acerca da reformulação da tributação da base propriedade, formulada pelos economistas 

Francisco de Paula Giffoni e Luiz A. Villela, além das reformas do IPTU, IPVA e do ITR, 

previa a criação do chamado Imposto sobre o Patrimônio Líquido – IPL, de competência da 

União Federal (1987, p. 9-20). 

De acordo com os autores, a instauração de um tributo desta amplitude fundamenta-se 

na necessidade de ampliar a abrangência da tributação patrimonial e na racionalização da 

incidência sobre a propriedade (GIFFONI, VILELA, 1987, p. 13). 

O fato gerador do IPL seria a disponibilidade, o domínio ou a posse de bens patrimoniais 

líquidos de dívida e o contribuinte seria a pessoa física proprietária destes bens. O lançamento 

deveria ser por homologação, cabendo ao contribuinte a declaração de propriedade e valores 

dos bens, bem como o cálculo do imposto devido e o pagamento do respectivo tributo. A base 

de cálculo seria o valor dos bens patrimoniais, mensurado a valor de mercado. Por fim, as 

alíquotas seriam progressivas, variando entre 0,5% e 1,5% (GIFFONI, VILELA, 1987, p. 17-

19). 

Assim, embora a proposta do IPEA em relação à introdução do IPL na Constituição 

Federal de 1988, não tenha sido adotada, esta serviu de influência a Comissão Executiva de 

Reforma Fiscal propor a criação do Imposto sobre Ativos (CERF, 1993, p. 151-157). 

De acordo com o Relatório da Comissão Executiva de Reforma Fiscal, o Imposto sobre 

Ativos brutos vinha sendo introduzido em alguns países em desenvolvimento, onde vários 
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fatores, entre eles a inflação, abriam a possibilidade de que empresas viáveis declarassem 

perdas para fins de Imposto de Renda (CERF, 1993, p. 151). 

A proposta da CERF, neste sentido, era a tributação da renda presumida das empresas, 

tendo em vista que esta geraria nos indivíduos um esforço para obter uma renda superior a 

presumida e, assim, manter toda a renda excedente para si. Neste sentido, a CERF entendia que 

os ativos brutos das empresas seriam um bom parâmetro para a taxação da renda presumida 

destas (CERF, 1993, p. 153-154). 

O Imposto sobre Ativos brutos teria como base de cálculo todos os ativos fixos, tais 

como terra, estrutura física, maquinário e equipamentos essenciais ao processo de produção das 

empresas. Por onerar os ativos brutos e não os ativos líquidos (ativos brutos – dívidas), 

propunha-se a adoção de alíquota relativamente baixa (CERF, 1993, p. 155-157). 

Estes foram os dois únicos impostos incidentes sobre o patrimônio cuja criação foi 

proposta desde 1987. Nesse período, as propostas de reforma tributária apenas realocavam as 

competências dos tributos sobre o patrimônio já existentes. 

Entre as duas propostas, o IPL indica estar mais de acordo com os cânones de um 

sistema tributário ideal, já indicados neste trabalho (equidade, progressividade, neutralidade e 

simplicidade). 

Inicialmente, podemos apontar que o IPL, diferentemente do Imposto sobre Ativos 

brutos, como se infere da própria denominação de cada um dos impostos, incidiria sobre o 

patrimônio líquido de dividas, enquanto o Imposto sobre Ativos não levava em consideração 

na sua base de cálculo o fato de o tributo ser de propriedade da empresa ou 

financiado/arrendado, etc. 

Em segundo lugar, o Imposto sobre Ativos possui diversas características negativas, as 

quais indicam que a sua não instituição foi um passo acertado. Neste sentido, de acordo com a 

teoria das finanças públicas mais recente, mesmo os tributos diretos, como o Imposto sobre 

Ativos, podem ser transferidos aos trabalhadores ou ao consumidor final, uma vez que este 

tributo teria como contribuinte as pessoas jurídicas. Outro aspecto negativo, que pode ser 

indicado refere-se ao fato de que o citado tributo desestimularia o investimento e a 

modernização do parque industrial brasileiro, o que vai de encontra à própria Constituição 

Federal, a qual determina que a aquisição de bens de capital deve sofrer um impacto tributário 

menor (artigo 155, § 3º, inciso IV). 

No mais, outros fatos que subsidiavam a introdução no país do Imposto sobre Ativos, 

como a inflação, reduziram-se a patamares baixíssimos após o Plano Real, e nos dias de hoje, 

encontram-se em níveis aceitáveis, digamos. 
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Da mesma forma, desde o ano de 1996, as pessoas jurídicas do país podem apurar seus 

tributos sobre o lucro sob a modalidade conhecida como “Lucro Presumido”, o que também 

acaba por afastar completamente as razões elencadas para a instituição do Imposto sobre Ativos. 

Voltando ao IPL, deve-se observar as restrições constitucionais à adoção deste tributo. 

De acordo com o artigo 154, inciso I, da Constituição Federal, a União pode instituir “mediante 

lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos 

e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição”. 

Analisemos as referidas restrições à instituição do IPL como medida de reforma da 

tributação do patrimônio no Brasil. A primeira das restrições encontradas no inciso I, do artigo 

154, da Constituição Federal, em verdade, não se trata de uma restrição, mas à forma de 

instituição do tributo, que somente poderá ser criado mediante lei complementar. Neste caso, 

para um governo que detenha maioria no Congresso Nacional, trata-se de uma medida 

relativamente simples. 

No tocante à exigência de que o tributo seja não cumulativo, entendemos que esta 

exigência somente se aplica à criação de novos impostos indiretos ou que repercutem33. No 

caso de impostos diretos, os quais, de acordo com Roque Carrazza (2007, p. 511), “são aqueles 

cuja carga econômica é suportada pelo contribuinte, isto é, pelo realizador do fato imponível”, 

entendemos não ser aplicável a referida restrição. 

Isso porque a não cumulatividade, de acordo com Fernando Lemme Weiss: 

(...) é uma forma de fazer justiça em relação a impostos que incidem sobre a 

circulação de mercadorias ou serviços, evitando que o consumidor arque com 

um custo tributário decorrente de várias incidências do mesmo imposto sobre 

a mercadoria, o que ofenderia ao princípio da capacidade contributiva.  

Contudo, embora não seja o recomendado pelos economistas Francisco de Paula Giffoni 

e Luiz A. Villela, autores da proposta do IPL aqui estudada, a referida restrição à não 

cumulatividade do tributo seria facilmente implementada com a simples possibilidade de 

creditamento integral dos demais impostos sobre o patrimônio, ITR, IPVA e IPTU, no 

pagamento do IPL. Ou seja, os valores pagos a título de ITR, IPVA e IPTU seriam abatidos do 

montante a ser pago a título de IPL34. 

                                                           
33 De acordo com Roque Carrazza (2007, p. 511), impostos indiretos ou que repercutem “são aqueles cuja carga 

tributária é suportada não pelo contribuinte, mas por terceira pessoa, que não realizou o fato imponível. Esta 

terceira pessoa geralmente é o consumidor final da mercadoria ou do produto”. 
34 Sob este aspecto, destacam os referidos autores: “Aspecto de grande relevância para o revigoramento da 

tributação patrimonial que se propõe é o mecanismo da interdedutibilidade entre impostos. Deve-se estabelecer 

mecanismos de créditos do IPTU municipal, ITR e IPVA estaduais. Desta forma creditando-se o imposto 

municipal e os estaduais efetivamente recolhidos, até cinquenta por cento do valor devido ao IPL, criam-se 

condições automáticas de concorrência e partilha, de sorte a incentivar os governos subnacionais a uma melhor 

utilização de suas bases impositivas patrimoniais, além de neutralizar eventuais pressões políticas de 
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Por fim, no tocante a última restrição prevista pelo inciso I, do artigo 154, da CF, relativo 

a impossibilidade de o imposto criado ter fato gerador ou base de cálculo próprios dos já 

previstos na Constituição, entendemos que o IPL, por se tratar de um tributo sobre o patrimônio 

global líquido, não guarda semelhança com nenhum outro imposto descriminados na Carta 

Maior, à exceção do Imposto sobre Grandes Fortunas - IGF, que, contudo, ainda não restou 

devidamente regulamentado. 

Conforme leciona RICARDO LOBO TORRES (2003, p. 106), no direito estrangeiro 

encontram-se vários exemplos da tributação analítica sobre o patrimônio, como é o caso do 

IPTU, IPVA e ITR, convivendo com a tributação sintética do patrimônio, representada pelo 

imposto sobre o patrimônio (IPL), citando como exemplo a Alemanha, França e Espanha.  

De qualquer forma, caso se entenda pela impossibilidade de instituição do IPL como 

imposto residual, tendo em vistas as restrições acima elencadas, existe a possibilidade de 

alteração da Constituição Federal, substituindo-se o Imposto sobre Grandes Fortunas pelo 

Imposto sobre o Patrimônio Líquido. 

Como já observado, o IGF, mais de 25 anos após a promulgação da Constituição 

Federal, ainda não foi regulamentado no país e abundante se mostra a doutrina contrária a 

instituição do referido imposto, de modo que, a alteração constitucional, eliminando o IGF e 

inserindo-se o IPL em seu lugar, ao que tudo indica, trata-se de uma medida exequível. 

De acordo com FERNANDO FACURY SCAFF (2014), o imposto sobre grandes 

fortunas é mais uma das grandes ilusões tributárias do país. No mesmo sentido, RICARDO 

LOBO TORRES (2003, p. 106) entende que o imposto sobre grandes fortunas é um tributo 

arcaico, injusto, de difícil administração e prejudicial à economia.  

Em sentido contrário, CARLOS HENRIQUE ABRÃO (2003, p. 111), segundo o qual, 

a tributação das grandes fortunas continua sendo um desafio nas nações consideradas ricas, uma 

                                                           
contribuintes sobre as administrações mais próximas. A não utilização destas bases pelas municipalidades ou 

estados não eliminará a carga fiscal patrimonial, que será sempre utilizada em caráter complementar pela União. 

Assim, o IPL assumirá duas funções extrafiscais, ou seja, corrigirá a progressividade da tributação direta 

patrimonial dos desvios inerentes à própria natureza dos impostos patrimoniais fracionados, e servirá de estímulo 

ao correto lançamento e arrecadação daqueles tributos. 

Em consequência das funções extrafiscais dos impostos patrimoniais, não é recomendável o crédito total do IPTU 

e do ITR pagos no IPL, na medida em que as recomendações de aperfeiçoamento da incidência destes impostos 

forem acolhidos. Isto porque sugere-se a incidência progressiva não apenas em termos do valor venal dos imóveis, 

mas também de sua utilização social, visando coibir a estocagem especulativa. O crédito total destes impostos no 

IPL, anularia tal efeito ou mesmo introduziria um efeito contrário, na medida em que os proprietários de bens 

com maiores valores venais, dado pelo mercado e pré-determinados pela boa utilização, especialmente no caso 

do ITR, seriam penalizados por terem, relativamente, menos crédito em um IPL proporcionalmente maior.” 

(GIFFONI, VILLELA, 1987, p. 18-19). 
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dúvida nos países em desenvolvimento e necessidade impar naquelas nações tonificadas pela 

concentração de riqueza, com grandes desajustes sociais. 

Deste modo, uma das vantagens da adoção do IPL no Brasil se relaciona a possibilidade 

de elaboração de dados econômico-fiscais sobre a riqueza, possibilitando assim a análise 

econômico-social, complementar aos estudos sobre a renda, cujo conhecimento é importante 

na adoção de políticas econômicas e sociais (GIFFONI, VILELA, 1987, p. 13). 

Diante de todo o até aqui exposto, entendemos que a adoção do Imposto sobre o 

Patrimônio Líquido no Brasil trata-se de uma medida a ser discutida no âmbito do processo de 

reforma tributária, uma vez que o referido tributo vem a corrigir uma das maiores injustiças do 

sistema tributário nacional, qual seja, a incipiente tributação do patrimônio. 

Continuando nossa análise sobre o processo de reforma da tributação do patrimônio no 

país, passamos a análise das diferentes propostas acerca da modificação das competências 

tributárias do ITR, do IPVA e do IPTU, começando pelo primeiro. 

Desde a primeira proposta de reforma tributária, elaborada pela Comissão Executiva de 

Reforma Fiscal, em 1992, o ITR teria sua competência alterada, passando a ser um tributo 

municipal, unificado com o IPTU (CERF, 193, p. 361).  

Observa-se que a PEC 175/95, em sua primeira versão, transmitia aos estados a 

competência para a instituição e cobrança do ITR. 

De acordo com a proposta, o ITR: 

(...) sempre foi pouco explorado pelo governo federal, seja como fonte de 

receita, seja como instrumento de política econômico-social. Admite-se que 

os Estados, dotados de maior capacidade de fiscalização em seus territórios, 

possam administrá-lo melhor, usando informações sobre suas respectivas 

economias e os dados fiscais do ICMS (sobre a produção agropecuária. Com 

isso poderão dar pleno cumprimento ao preceito básico do ITR - taxar mais 

do que proporcionalmente as terras improdutivas. (Exposição de Motivos 

Interministerial nº 343, 1995) 

 Por sua vez, a PEC 41/2003 também passava o ITR à competência estadual, prevendo, 

contudo, a competência da União Federal para a instituição do imposto através de lei 

complementar, conforme se extrai da respectiva proposta: 

Quanto ao imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), de competência 

federal, propõe-se transferi-lo para a competência dos Estados e do Distrito 

Federal, mantendo-se, porém, regulação por lei complementar. Tal medida 

objetiva permitir que a fiscalização, arrecadação e administração desse tributo 

sejam efetuadas pelos referidos entes federativos, que, por constituir a região 

geográfica em que se localiza o imóvel objeto da incidência, têm maior 

facilidade de controle da imposição. 

A proposta contempla a determinação de sua progressividade, o que reforça a 

disposição constitucional de que o ITR deve desestimular a manutenção de 
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propriedades improdutivas, sobretudo daquelas que possuam grandes 

extensões. 

Ademais, permite o aprimoramento da utilização do imposto como 

instrumento efetivo de aplicação de políticas públicas relativas à ocupação de 

terras, uma vez que os Estados e o Distrito Federal contam com estruturas 

fiscalizatórias e arrecadatórias fisicamente mais próxima dos imóveis rurais. 

Mantém, outrossim, a destinação de 50% (cinquenta por cento) da arrecadação 

desse tributo para o Município de localização do imóvel. (BRASIL, E.M.I. no 

84/MF/C.Civil, 2003). 

Ainda, a PEC nº 41/2003 previa que o ITR seria progressivo e teria alíquotas fixadas de 

forma a se desestimular a manutenção de propriedades improdutivas; não incidiria sobre 

pequenas glebas rurais; e seria considerado instituído em todos os Estados, em data a ser 

prevista na lei complementar que regulamentaria o imposto. 

A regulamentação do ITR estadual proposta pela PEC 41/2003 acabou sendo adotada 

para o atual ITR, de competência federal, por meio da introdução do § 4º, no artigo 153, da 

Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, fruto da 

conversão da PEC nº 41/2003. 

Por fim, a PEC 233/2008, silenciava a respeito da tributação do patrimônio. 

Em que pese a proposta da Comissão Executiva de Reforma Fiscal, de 1993, a qual 

transmitia o ITR para a competência municipal, acompanhamos as propostas 175/95 e 41/2003 

que propunham passar o ITR para a competência estadual.  

Aliás, neste sentido, era a proposta do IPEA à época da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987, que também recomendava a transferência da competência do ITR para a 

esfera estadual (GIFFONI, VILELA, 1987, p. 22-24). 

De acordo com os referidos autores, o ITR foi instituído como imposto estadual pela 

Constituição Republicana de 1891 passando em 1961 à competência dos municípios e em 1964 

à competência da União Federal, como instrumento de reforma agraria (GIFFONI, VILELA, 

1987, p. 5). 

Assim, nessa nova etapa, a arrecadação do ITR cobrirá boa parte dos custos previstos 

pelos programas regionais de reforma agrária, além do que, a tendência é de que o imposto 

experimente um aumento em sua arrecadação, haja vista a multiplicação dos órgãos de 

arrecadação e cobrança do tributo (GIFFONI, VILELA, 1987, p. 23). 

A centralização do lançamento e cobrança do ITR pela União tem resultado num baixo 

nível de arrecadação e em altíssimos níveis de inadimplência (GIFFONI, VILELA, 1987, p. 

23). 
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Conforme já preconizava a proposta elaborada pela Comissão Executiva de Reforma 

Fiscal, os problemas do ITR não decorrem de falta de vontade política, mas sim das dificuldades 

estruturais de uma administração a nível federal pretender tributar, a distância, 5 (cinco) 

milhões de imóveis rurais (CERF, 1993, p. 144). 

O atual estado das coisas, portanto, sugere a transferência do ITR para a competência 

estadual. 

Continuando, embora não tenha sido objeto, em suas origens, de nenhuma proposta aqui 

estudada, por questões de justiça tributária, entendemos cabível a reforma do IPVA. 

Nesse ponto, sustentamos que o imposto deveria ser estendido também a outros tipos de 

veículos, como os veículos aéreos e náuticos. Por incidir apenas sobre os veículos terrestres, 

forma primária de acumulação do patrimônio, o IPVA possui forte característica de imposto 

nitidamente regressivo. 

Outro ponto importante em relação ao IPVA que deve ser ressaltado refere-se inclusão 

do § 6º, ao artigo 155, da Constituição Federal, o qual determinou a competência do Senado 

para a fixação de alíquotas mínimas do imposto e a possibilidade de adoção de alíquotas 

diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo. 

Neste quesito, entendemos ser necessário um aprimoramento da legislação 

constitucional, haja vista que, afim de uniformizar as alíquotas do imposto em todo o território 

nacional, deveria o texto constitucional prever a competência do Senado para a regulação dos 

tipos e utilizações atribuíveis aos veículos e, nessa mesma normativa, a fixação de alíquotas 

mínimas para cada um dos tipos e utilizações previstos. 

Além de justiça fiscal, a referida normativa traria também uniformidade ao sistema 

tributário nacional, além de segurança jurídica aos contribuintes. 

No tocante ao IPTU, conforme destacado acima, era proposta da Comissão Executiva 

de Reforma Fiscal a sua unificação com o ITR. Aliás, esta mesma proposta extinguia também 

o ITBI, sendo este último imposto também unificado ao IPTU que, em verdade, se transformaria 

em um imposto sobre a propriedade imobiliária em geral (CERF, 193, p. 361 e 387). 

A PEC nº 175/95, por sua vez, previa o aperfeiçoamento da redação do dispositivo 

atinente ao IPTU, de modo a garantir a progressividade do tributo. Tal proposta seria 

implementada mediante à alteração do § 1º, do artigo 157, atual artigo 156, da Constituição 

Federal, que passaria a dispor o seguinte: “O imposto previsto no inciso I poderá ser 

progressivo, nos termos de lei municipal”. 

Contudo, em 2000, o IPTU passou por importante reformulação, através da 

promulgação da Emenda Constitucional nº 29, que alterou a redação do § 1º, do artigo 156, da 



131 
 

 

Constituição Federal, que por sua vez, passou a admitir a progressividade do IPTU em razão 

do valor do imóvel e a adoção de alíquotas diferenciadas em razão da localização e uso do 

imóvel. 

Ainda assim, o IPTU, na forma como se encontra atualmente disposto, deve passar por 

alguns aprimoramentos. Da mesma forma como exposto acima, em relação ao IPVA, 

acreditamos que o texto constitucional deveria ser alterado prevendo os diferentes tipos de uso 

de imóveis, a título exemplificativo, e quais as alíquotas deveriam ser utilizadas em função dos 

diferentes tipos de uso dos imóveis. 

Por fim, em relação ao Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação - ITCMD 

e ao Imposto sobre a Transmissão de Bens “Inter Vivos” - ITBI, deve-se observar que a PEC 

41/2003, previa que ambos os tributos passariam a ser progressivos. 

No tocante ao primeiro deles, o ITBI, o Supremo Tribunal  Federal, em 24/09/2003, 

editou a Súmula nº 656, dispondo: “É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas 

progressivas para o imposto de transmissão "inter vivos" de bens imóveis - ITBI com base no 

valor venal do imóvel”. 

De acordo com o entendimento do STF, a Constituição Federal não autorizava a 

progressividade para os tributos com caráter real, pois, conforme § 1º, do artigo 145, da CF, 

apenas os tributos com caráter pessoal poderiam ser progressivos. 

Já com relação ao ITCMD, em julgamento mais recente, datado de 06/02/2013, o STF 

julgou constitucional lei estadual que previa a progressividade das alíquotas do ITCMD, nos 

seguintes termos: 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL: PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA 

DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE 

BENS E DIREITOS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 145, § 1º, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

MATERIAL TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

(RE 562045, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2013 

PUBLIC 27-11-2013 EMENT VOL-02712-01 PP-00001) 

Embora a promulgação de emenda constitucional prevendo a progressividade dos 

referidos impostos tenha o condão de praticamente reiniciar a discussão sobre a legalidade da 

incidência progressiva do ITCMD e do ITBI, entendemos que as decisões do STF foram 

acertadas. 

No tocante ao ITCMD, existe grande consenso doutrinário em relação a sua 

progressividade, como exemplifica Hugo de Brito Machado (2008, p. 352): 
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Essa progressividade é uma forma de realizar o princípio da capacidade 

contributiva, ou, mais exatamente, da adequação do tributo à capacidade 

econômica de cada um. Além disso, dependendo do percentual estabelecido, 

pode constituir desestímulo à acumulação de riqueza e, desta forma, 

contribuir, ainda que modestamente, para a redistribuição de renda no País. 

Portanto, seja pelo entendimento do STF, seja pelo grande consenso doutrinário, 

entendemos pela possibilidade da adoção de alíquotas progressivas no ITCMD, sem a 

necessidade de alterações constitucionais, ou seja, conforme decidiu o STF, o §1º, do artigo 

145, da Constituição Federal, autoriza a incidência progressiva do ITCMD. 

Por fim, com relação ao ITBI, entendemos que a Súmula 656 do STF também se mostra 

acertada. A princípio, o imposto parece indicar a possibilidade de sua incidência progressiva, 

uma vez que se presume a capacidade contributiva de quem está a praticar o fato gerador do 

imposto (aquisição de imóvel). Contudo, há que se levar em conta que a grande maioria das 

transações envolvendo compra de imóveis no país são financiadas junto aos bancos, estatais ou 

privados, por pessoas que estão adquirindo seu primeiro imóvel próprio.  

Além do mais, a ausência de controles administrativos eficazes contra a especulação 

imobiliária nos municípios de todo o País também indica que a incidência progressiva do ITBI 

não traria mais equidade ao sistema tributário nacional. 

 

 

4.6 Tributação do Consumo 

 

 

Conforme já exposto acima, a quase maioria das tentativas de reforma tributária 

propostas após a promulgação da Constituição Federal de 1988 buscavam alterações na 

sistemática da tributação do consumo no Brasil.  

Isso porque, embora o Brasil tenha sido pioneiro na adoção do modelo de tributação do 

consumo baseado no valor agregado, duas atecnias graves são encontradas no sistema 

brasileiro: em primeiro lugar, o fato de o ICMS, imposto sobre o consumo responsável pela 

maior arrecadação no país, encontrar-se sob a competência de governos subnacionais (Estados) 

e não do governo central (União), constituindo-se de um dos únicos exemplos do mundo neste 

sentido (SAMPAIO, 2004, p. 199); em segundo lugar, o fato de o mesmo ICMS não adotar o 

princípio do destino na tributação sobre o consumo, o que acabou dando origem à guerra fiscal 

entre os estados brasileiros, de forma a distorcer à alocação espacial dos recursos e permitindo 
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ainda a qualquer estado transferir para outro o ônus de suas decisões de incentivos fiscais para 

a localização de atividades produtivas (BARBOSA e BARBOSA, 2004, p.314). 

Deve ser observado ainda que, as regras relativas à tributação do consumo no Brasil 

estão delineadas na Constituição Federal do Brasil, o que acaba tornando o processo de reforma 

mais tortuoso, diferentemente do apontado em relação à tributação da renda, onde um sistema 

tributário mais justo, equânime, transparente, simples e flexível pode ser alcançado mediante 

alterações nas leis ordinárias do respectivo ente tributante. Não é à toa que todas as propostas 

de Emenda Constitucional que buscavam a reforma da tributação do consumo no país, 

notadamente, a alteração no modelo atual de arrecadação do ICMS pelos estados, não restaram 

devidamente apreciadas pelo Congresso Nacional. 

A primeira dela, proposta pela CERF, possuía muitas características em comum com a 

proposta apresentada pelo IPEA à Constituinte de 1987, por isso iniciemos nossa análise por 

esta. 

A proposta do IPEA, de autoria do economista RICARDO VARSANO, iniciava 

apontando as deficiências da tributação do consumo à época, em especial, a alta incidência no 

Brasil de tributos sobre a base consumo, que já à época, respondiam por dois terços da carga 

tributária existente no País (VARSANO, 1987, p. 1). Em relação ao imposto federal sobre 

produtos industrializados, o IPI, de acordo com o autor, este era o imposto brasileiro sobre o 

consumo que mais se aproximava da perfeita implementação do princípio do destino. Contudo, 

em razão da adoção de alíquota zero ao longo de sua vigência para inúmeros produtos 

alimentares, de vestuário e produtos intermediários, sua arrecadação estava praticamente 

concentrada na tributação do fumo, bebidas e veículos automotores (VARSANO, 1987, p. 5). 

Dentre os tributos sobre o consumo, o ICM já era o mais criticado à época, em razão da 

sua alta complexidade administrativa e também pelo fato deste ser insuficiente na geração de 

receitas para os estados com baixo grau de industrialização. Assim, apesar do alto crescimento 

arrecadatório do ICM, este mostrava-se inferior ao crescimento da renda, o que demandava aos 

estados o financiamento da expansão das despesas através do endividamento e da maior 

dependência de transferências federais, o que, por sua vez, estava intimamente ligado à falta de 

autonomia dos estados para gerir seus respectivos impostos (VARSANO,1987, p. 7). 

Continuava o mesmo autor: 

A impossibilidade de determinar o nível de receita própria provoca uma 

deformação no processo orçamentário estadual. De um lado, o contribuinte é 

alijado do processo, pois paga um montante de imposto determinado sem a 

interferência direta e, consequentemente, sem a responsabilidade do governo 

estadual. Não é estabelecida a importante vinculação entre o total dos gastos 

desejados e a disposição de financia-los. De outo lado, o Governo Federal 
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torna-se agente importante do processo: é através de transferências negociadas 

e expansão do limite de endividamento que o orçamento pode ser ampliado. 

O bom relacionamento com o poder central torna-se mais importante que o 

atendimento às preferências da população local. Reforça-se o centralismo 

político e não se desfruta uma das principais virtudes do federalismo fiscal, 

que é a de adequar os orçamentos públicos às preferências das populações das 

diversas jurisdições (VARSANO, 1987, p.8). 

A alíquota aplicável às operações interestaduais, então, definia a parcela do imposto 

devido a cada um dos estados envolvidos. Se a alíquota fosse igual à relativa a operações 

internas em um estado, a receita pertencia ao estado exportador e se fosse igual a zero, ao estado 

importador. Qualquer outra alíquota implicava na divisão da receita relativa à operação entre 

os dois estados (VARSANO, 1987, p.8). 

Isso porque, nas lições de RICARDO VARSANO, o ICM é um imposto híbrido. Fosse 

o ICM definido com um imposto estadual sobre o consumo ou sobre a produção, a receita 

pertenceria ao estado produtor ou ao estado consumidor. Possuindo o imposto ambas as 

características, somadas ao fato de que, ainda que se trate de um imposto estadual, o mesmo 

possuía características de imposto nacional, não existiam critérios ao mesmo tempo objetivo e 

práticos que estabeleçam a melhor ou a mais justa distribuição de receitas relativas as operações 

interestaduais (VARSANO, 1987, p. 9). 

Por fim, a última das críticas apresentadas ao ICM, qual seja, a sua iniquidade, fundava-

se no fato de que o ICM incidia sobre os indivíduos em proporção ao consumo, sendo este uma 

parcela maior da renda nas classes com renda mais baixa que nas classes de renda mais elevada. 

Em consequência, o ICM tributaria mais pesadamente a renda dos pobres do que a dos ricos 

(VARSANO, 1987, p. 11). 

Em relação ao ISS, a principal crítica era de que este imposto não se tratava de fonte de 

receita adequada ao nível municipal de governo no Brasil. Na grande maioria dos municípios a 

base tributária praticamente inexistia ou era tão pequena que não justificava qualquer esforço 

de arrecadação. A diferenciação de alíquotas entre municípios acabava por afetar a neutralidade 

tributária, uma vez que as diferenças de alíquotas entre as cidades acabavam afetando a decisão 

relativa à localização das empresas. Sendo o ISS devido no domicilio do prestador de serviços, 

há um estímulo as empresas se domiciliarem em municípios cujas alíquotas sejam mais baixas 

(VARSANO, 1987, p. 16). 

As propostas de reforma do IPEA em relação a estes três tributos visavam a: i) 

autonomia fiscal dos estados e municípios; ii) descentralização administrativa-financeira; iii) 

equidade; iv) comércio exterior; v) eficiência alocativa (VARSANO, 1987, p. 16-20). 
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Assim sendo, o IPI seria extinto, criando-se um imposto sobre derivados de fumo, 

bebidas e veículos automotores (IFBV). Este imposto, de competência da União, incidiria sobre 

as vendas dos produtores ou distribuidores dos bens mencionados, com alíquotas diferenciadas. 

Levando-se em conta que os bens a serem tributados são tipicamente bens de consumo final, 

não sofrendo processamento industrial posterior à tributação, seria desnecessária a utilização 

de técnica de tributação pelo valor adicionado (VARSANO, 1987, p. 29). 

O ICM seria substituído por um imposto sobre o valor adicionado (IVA), que englobaria 

também os serviços tributados pelo ISS, de competência municipal, extinguindo-se este último 

tributo e aumentando a participação dos municípios no IVA. Ao IVA seria também acrescido 

um adicional, destinado à União (VARSANO, 1987, p. 20-21). 

O IVA também englobaria os impostos únicos, então existentes, incidentes sobre os 

minerais (IUM), os combustíveis e lubrificantes (IULC), a energia elétrica (IUEE), os serviços 

de telecomunicações (ISSC) e os serviços de transporte (IT)35 (VARSANO, 1987, p. 20-21). 

A proposta do IPEA, formulada pelo economista RICARDO VARSANO, visava a 

criação de um IVA tipo consumo, não tributando bens de capital, de forma a desonerar e 

estimular o investimento no país (VARSANO, 1987, p. 22). 

Por fim, o IVA deveria ser cobrado adotando-se o princípio do destino, resumindo-se a 

tributação em cada estado ao consumo dos bens em seus limites territoriais. Nesse caso, toda a 

importação (exterior ou de outro estado), seria tributada à mesma alíquota incidente sobre bens 

semelhantes ali produzido e consumido. Toda exportação, para o exterior ou outro estado, seria 

desonerada (VARSANO, 1987, p. 24). De acordo com o autor, apenas com a adoção plena do 

princípio do destino, devolveria aos estados a autonomia fiscal, perdida com a criação do ICM, 

que como já visto, possuía caraterísticas híbridas (produção-consumo) (VARSANO, 1987, p. 

24). 

Para a implementação do princípio do destino, duas propostas eram sugeridas: a adoção 

de alíquota zero nas operações interestaduais, acompanhada de medidas administrativas que 

permitissem o efetivo controle de bens, de modo a evitar a sonegação; ou a tributação na origem, 

com posterior compensação em âmbito administrativo dos débitos e créditos dos diversos 

estados, sendo esta última, a alternativa mais recomendada (VARSANO, 1987, p. 25). 

A arrecadação adicional do IVA poderia se utilizar de vários métodos alternativos, como 

a aplicação de uma alíquota uniforme para todos os produtos, superposta à alíquota estadual, 

ou a aplicação de um percentual fixo sobre o IVA devido ao estado. Outra possibilidade seria a 

                                                           
35 Como já exposto no presente trabalho, as respectivas bases foram agregadas ao ICMS, pela Constituição Federal 

de 1988. 
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aplicação de uma alíquota à diferença, em cada período de apuração, entre o valor das saídas e 

o valor das entradas de bens e serviços (VARSANO, 1987, p. 270). 

A proposta ainda recomendava a criação de um imposto sobre o comércio varejista de 

combustíveis líquidos e gasosos de qualquer natureza (IVVC). Sendo um imposto de fácil 

implementação, sua base de cálculo seria o valor de venda dos combustíveis (VARSANO, 

1987, p. 28). 

O IVVC acabou sendo previsto no § 4º, do artigo 156, da Constituição Federal de 1988, 

porém, menos de cinco anos após a sua instituição, o imposto foi extinto pela Emenda 

Constitucional de Revisão nº 3, de 17 de março de 1993. 

A proposta de reforma tributária elaborada pela CERF em muito se assemelhava à 

proposta do IPEA, uma vez que previa a extinção do IPI e do ISS, e a criação do IVA, conforme 

transcrito abaixo: 

A adoção do IVA inicia-se com a incorporação do IPI e do ISS ao campo de 

tributação estadual. A extinção do IPI não corresponde a uma ampliação da 

base do ICMS, uma vez que ambos os tributos incidem sobre o valor 

adicionado na etapa que corresponde à produção industrial. Mas a retirada do 

governo federal desse espaço tributário permitirá que ele seja ocupado pelos 

estados, mediante a revisão das alíquotas incidentes sobre os produtos de 

maior valor. Já no caso dos serviços, a sua incorporação ao ICMS corresponde 

a uma ampliação da base, embora não se traduza, integralmente, em ganhos 

equivalentes de receita, no curto prazo, uma vez que a parcela dos serviços 

intermediários incorporada aos produtos tributados pelo ICMS é teoricamente 

captada por esse imposto na operação seguinte, por não haver compensação 

de crédito tributário (CERF, 1993, p. 116). 

A proposta da CERF também previa a adoção do IVA-Consumo, sendo este considerado 

como indispensável à modernização fiscal e o equilíbrio federativo. De acordo com o CERF, 

os receios de que a mudança poderia acarretar prejuízos aos estados mais pobres eram 

infundadas. Isso porque a substituição do IVC pelo ICM, em 1967, foi uma modificação muito 

mais abrangente que aquela que então era proposta e que não teria sido aprovada se sua 

aceitação ficasse sujeita a um rigoroso processo de apuração de ganhos e perdas de receitas 

(CERF, 1993, p. 117). 

A Comissão Executiva de Reforma Fiscal concedia especial atenção à harmonização 

fiscal. De acordo com esta, a adoção do princípio do destino eliminaria a maior parte dos 

conflitos interestaduais que deram origem ao Confaz (CERF, 1993, p. 119). 

As alíquotas do IVA deveriam seguir a prática internacional que então vinha se 

firmando, qual seja, a adoção de três níveis diferenciados de alíquotas: a primeira, mais baixa, 

para os produtos de primeira necessidade; uma alíquota intermediária, aplicada a maior parte 
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das operações; e uma terceira alíquota, mais elevada, aplicada aos bens supérfluos (CERF, 

1993, p. 119). 

Por fim, a proposta também previa a adoção do princípio do destino, nas operações 

interestaduais, com relação ao IVA. Para a sua operacionalização, além da alíquota zero e da 

compensação administrativa de débitos e créditos, já previstas pelo IPEA, a proposta da CERF 

previa a hipótese de diferimento do imposto nas saídas interestaduais, o qual seria cobrado do 

importador na primeira operação interna que ele viesse a realizar com o produto importado 

(CERF, 1993, p. 120). 

De acordo com a CERF, essa alternativa correspondia a pratica do diferimento há muito 

aplicada no Brasil no campo do ICMS. O seu simétrico seria a adoção da substituição tributária 

(contribuinte substituto), então já praticada no Brasil no caso de operações estaduais (CERF, 

1993, p. 120). 

Ainda sob este aspecto, a CERF apontava que o regime de diferimento poderia ser 

adotado não como uma opção exclusiva à operacionalização do princípio do destino, mas sim 

como um regime paralelo, que poderia viver em harmonia com o regime de compensação 

administrativa de débitos e créditos, facilitando, até, o seu funcionamento. Assim, o regime de 

diferimento seria recomendado aos casos de vendas de produtos finais em que a produção seja 

altamente concentrada e a distribuição no varejo altamente dispersa (CERF, 1993, p. 121). 

A CERF também propunha o retorno dos impostos seletivos de competência da União. 

Diferentemente da proposta do IPEA, em que os respectivos impostos somente incidiriam sobre 

fumo, bebidas e veículos automotores, os impostos seletivos propostos pela CERF, além 

daquelas bases, incidiriam também sobre a energia, combustíveis e serviços de comunicação 

(CERF, 1993, p. 367). 

Contudo, de acordo com a CERF, a taxação pela União destes bens não os excluiria da 

base de incidência do IVA (CERF, 1993, p. 121). 

Entendemos a proposta da CERF como um aperfeiçoamento da proposta formulada pelo 

IPEA à Constituinte de 1987, justamente nos pontos em que não houve o acatamento da 

proposta do IPEA pela Assembleia Constituinte. 

A proposta apresentou nova forma de operacionalização do princípio do destino, 

tornando ainda mais factível a adoção do IVA, além de ampliar a base de incidência dos 

impostos seletivos da União. Estas propostas merecem um pouco mais de atenção. 

A operacionalização do princípio do destino, como proposta pela CERF, nos dias atuais, 

seria de fácil implementação, seja pelo avanço do regime de substituição tributária, seja pelos 
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avanços da tecnologia36 que tornariam muito mais simples o funcionamento da compensação 

administrativa de débitos e créditos entre os estados. 

O imposto seletivo da União incidente sobre bases mais variadas, além do fumo, bebidas 

e veículos automotores, quais sejam, energia elétrica, combustíveis e serviços de comunicação, 

faria muito mais sentido principalmente após as privatizações ocorridas na década de 1990 e a 

criação de diversas agências reguladoras (ANEEL, ANATEL, ANP, etc.), sendo possível, 

também, a delegação de competência a estas agencias para a fiscalização dos impostos seletivos 

da União.  

Neste ponto, apenas criticamos a proposta do CERF de inclusão destes bens também 

sob a incidência do IVA. 

Finalizando este ponto, conforme sabido, em virtude dos acontecimentos políticos 

ocorridos no início da década de 1990, as propostas da CERF não tiveram continuidade. 

Contudo, o amadurecimento do debate, a legitimidade do governo e do Congresso 

recém-eleitos e o crescente engajamento da classe empresarial traziam grandes perspectivas 

quanto à aprovação de uma reforma tributária em 1995 (MACIEL, 2009, p. 24). 

Assim, oito meses após tomar posse, o governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso encaminhou ao Congresso Nacional a PEC nº 175, de 195, propondo a reforma do 

sistema tributário nacional. 

A proposta sofria de vicio já em sua origem, uma vez que formulada pelo Ministério do 

Planejamento e pelo IPEA, sem a chancela do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita 

Federal (MACIEL, 2009, p. 24). 

A principal proposta da PEC nº 175/95, tanto em relação ao seu conteúdo, como em 

relação à tributação do consumo, era a substituição do IPI e do ICMS por um ICMS nacional, 

de competência tributária partilhada entre união e estados (BARATTO, 2005, p. 192). 

A Exposição de Motivos Interministerial nº 343, de 1995, assim tratava a respeito da 

reforma do ICMS: 

A principal alteração é a extinção do IPI e sua substituição por uma alíquota 

federal incidente sobre a mesma base do ICMS estadual. Teremos, assim, um 

único imposto, partilhado pela União e pelos Estados e Distrito Federal. Sua 

aplicação é semelhante à do atual imposto estadual mas suas normais legais 

serão mais simples e uniformes em todo o país. (BRASIL, 1995) 

A proposta, a princípio, parecia ser ambígua. Inicialmente, esta ressaltava que não 

haveria a federalização do ICMS, pois não competiria à União a fixação das alíquotas estaduais, 

                                                           
36 Destacamos, neste quesito, os avanços da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e seus vários módulos, implementados 

desde a sua criação, em 2005. 
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cabendo aos Estados e a União, por conta própria, a administração, arrecadação e fiscalização 

de suas respectivas parcelas do imposto (BRASIL, Exposição de Motivos Interministerial nº 

343, 1995). 

Contudo, a mesma proposta dispunha sobre o ICMS nacional partilhado da seguinte 

forma: 

As alíquotas do imposto serão uniformes por mercadoria ou serviço, em todo 

o território nacional mas podem ser diversas para diferentes mercadorias ou 

serviços. A seletividade do ICMS será obrigatória em função da 

essencialidade dos bens. Isto impõe uma tributação mais suave sobre os 

produtos que compõem a cesta básica. O imposto será sempre cobrado 

integralmente na saída da mercadoria, eliminando-se a oportunidade de 

sonegação atualmente propiciada pela diferença entre as alíquotas internas e 

interestaduais do ICMS. Assim, para uma dada mercadoria, a soma das 

alíquotas estadual e federal será sempre a mesma em todo o território nacional, 

não importando se a saída da mercadoria é para o Estado onde está localizado 

o contribuinte que a realiza ou para outro Estado. (Exposição de Motivos 

Interministerial nº 343, 1995). 

A implementação do princípio do destino, no ICMS nacional proposto, seria realizada 

mediante a adoção daquilo que ficou conhecido como o modelo do “barquinho”. 

 O modelo do “barquinho” originalmente foi proposto por RICARDO VARSANO 

(1995), inspirado nos modelos de IVA-dual ou IVA Compartilhado, considerado por 

especialistas internacionais como a melhor proposta para operacionalização do princípio do 

destino no tocante à alocação de receitas, tendo em vista suas características de automaticidade, 

uma vez que este modelo “prescinde de fundos, ‘câmara de compensação’ ou qualquer outro 

instrumento para atribuir o produto da arrecadação ao estado de destino, ao mesmo tempo em 

que não incorre nas desvantagens do modelo de ‘alíquota zero’ com ‘pagamento diferido’” 

(BARATTO, 2005, p. 209-210). 

A operacionalização do princípio do destino (quanto à alocação de receita), nas 

operações interestaduais entre contribuintes, através do ‘barquinho’, seriam realizadas da 

seguinte forma: 

- na venda de uma mercadoria para outro estado, a alíquota do estado de 

origem é zerada e o estado de origem assegura ao contribuinte os créditos das 

operações anteriores que, em decorrência do modelo, trata-se de crédito 

cobrado pelo próprio estado na operação anterior; 

- nesta mesma operação de venda para outro estado, a alíquota da União é 

automaticamente acrescida da alíquota estadual e a União assegura os créditos 

do imposto pago a ela anteriormente; 

- na compra de uma mercadoria de outro estado (para revenda ou insumo a 

integrar outro produto), o contribuinte: não tem nenhum crédito a apropriar 

em relação ao imposto do estado de destino, pois nada foi cobrado no estado 

de origem; tem um crédito de imposto a apropriar em relação ao imposto da 

União (o qual foi cobrado integralmente no estado de origem); tem um débito 
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a destacar tanto em relação ao estado de destino quanto em relação à União. 

(BARATTO, 2005, p. 213). 

Assim, de acordo com a proposta: 

O Brasil que foi o primeiro país a implantar dois impostos sobre valor 

adicionado e o único a cobra-los concorrentemente entre União e Estados, 

poderá agora aperfeiçoar esse esquema e, simultaneamente fortalecer o 

federalismo fiscal. A proposta é pioneira ao viabilizar uma ideia há muito 

discutida e nunca operacionalizada com eficiência (nem no Mercado Comum 

Europeu), que é implementar um imposto sobre consumo, mas cobra-lo no 

Estado de origem e atribuir automaticamente toda ou parte de sua receita ao 

Estado de destino. São resolvidos, ao mesmo tempo, os problemas de efeitos 

econômicos da tributação, de sonegação e de redistribuição de receitas entre 

os Estados. (BRASIL, Exposição de Motivos Interministerial nº 343, 1995) 

As razões pelas quais a PEC nº 175/95 não teve o devido seguimento são descritas por 

MARCELO SOBREIRO MACIEL (2009, p. 24-25): 

Somente em julho de 1996, o relator da PEC 175, deputado Mussa Demes, 

apresentou seu primeiro relatório, que foi complementado, posteriormente, em 

outubro de 1996. Entretanto, nem esse relatório nem outro apresentado pelo 

mesmo relator em março de 1998 chegaram a ser votados devido à permanente 

ausência de quórum. Como o conteúdo da proposta não era frontalmente 

contrário à PEC 175 e não houve mobilização para se obter o quórum 

necessário para a votação, estava patente, também nesse momento, a pouca 

convicção do Poder Executivo em relação ao formato da reforma abrangente 

a ser efetivada. Ademais, nesse mesmo período, o Poder Executivo patrocinou 

a aprovação da Lei Complementar 87/96 – a Lei Kandir –, que desonerou 

exportações e bens de capital do ICMS, realizando, assim, parte da reforma 

prevista na PEC 175. 

Além das razões acima, a proposta formulada pela PEC 175/95 “acabou sendo 

sepultada sob críticas de elevar a caga tributária, agravar a complexidade do sistema 

tributário e desrespeitar o pacto federativo” (DALL’ACQUA, 2002, p. 19). 

Assim como já exposto acima em relação à operacionalização do princípio do destino, 

quando da análise da proposta da CERF, acreditamos que o modelo do “barquinho” proposto 

pela PEC nº 175/95 seria um modelo apto a ser implementado no país. Contudo, a necessária 

participação da União no processo, apenas substituindo o IPI pela sua parcela do ICMS-

nacional e mantendo esta ainda todas as contribuições incidentes sobre o faturamento, acabaria 

por onerar demais a base consumo. 

Em 1997, o Executivo formula uma nova proposta de reforma tributária, sendo esta 

apresentada pelo então secretário executivo do Ministério da Fazenda, Pedro Parente, à 

Comissão Especial de Reforma Tributária da Câmara dos Deputado, que ficou conhecida como 

“Proposta Pedro Parente 1”. 

A referida proposta previa a criação de: 

(i) um imposto sobre o valor agregado de competência federal;  
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(ii) um imposto sobre vendas a varejo sobre mercadorias (competência 

estadual); 

(iii) imposto sobre serviços (competência municipal); 

(iv) um imposto sobre produtos específicos (excise taxes), de competência 

estadual; 

(v) a incorporação da contribuição social sobre o lucro líquido ao imposto de 

renda; (DALL’ACQUA, 2002, p. 19) 

Consequentemente, seriam extintos o IPI, ICMS, ISS, CSLL, COFINS e PIS 

(DALL’ACQUA, 2002, p. 20). 

Ainda de acordo com FERNANDO DALL’ACQUA (2002, p. 20): 

A proposta apresentada, apesar de seu caráter preliminar, suscitou dúvidas e 

temores entre os diversos agentes econômicos envolvidos. Particularmente, a 

percepção dos estados de que sofreriam perdas significativas de arrecadação, 

além do fato de que prejudicaria o princípio federativo por concentrar na 

União a arrecadação de bases tributárias fundamentais, tais como a renda e 

consumo, acabou gerando uma forte reação contrária à proposta. De qualquer 

forma, a iniciativa do Ministério da Fazenda teve o mérito de recolocar a 

reforma tributária na ordem do dia das grandes questões nacionais. 

Nova proposta de reforma tributária seria feita pelo Executivo em dezembro de 1998, 

na forma de emenda substitutiva à PEC 175/95, a qual ficou conhecida como “Proposta Pedro 

Parente II”. 

De acordo com GEDALVA BARATTO (2005, p. 195): 

A proposta modificava profundamente a forma de tributação do consumo, 

alcançando o ICMS, IPI e ISS e as contribuições sociais incidentes sobre o 

faturamento, lucro e folha de salários. Os principais pontos eram: extinção do 

IPI, ICMS, PIS, COFINS, CSLL e Contribuição Social do Salário-Educação 

em contrapartida à criação do Novo ICMS; instituição de Imposto Seletivo, 

federal, incidente sobre operações com derivados de petróleo, combustíveis, 

lubrificantes, energia elétrica, fumo, bebidas, veículos automotores, 

embarcações, aeronaves, bens e mercadorias supérfluos especificados em LC 

e serviços de telecomunicações. 

O ponto mais sensível da proposta Pedro Parente I, qual seja, a competência, era mantida 

na proposta Pedro Parente II, que previa a competência legislativa exclusiva da União no Novo 

ICMS, concedendo aos estados apenas a competência administrativa (arrecadação e 

fiscalização), ainda que fosse possível a participação destes na discussão da fixação das 

alíquotas (BARATTO, 2005, p. 196). 

A proposta Pedro Parente II de criação de um imposto seletivo abrangente, de 

competência da União, além da extinção de diversas contribuições que seriam incorporadas à 

parcela pertencente à União no Novo ICMS parecia ser executável. Acontece que, as benesses 

da proposta se encerravam neste ponto. O Novo ICMS, de competência legislativa exclusiva da 

União, trazia mais dúvidas ao processo do que certezas, principalmente em relação à sua 

alíquota, que por abranger a parcela da União relativa às contribuições extintas, a parcela dos 
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estados relativa ao ICMS e a parcela dos municípios relativa ao ISS, deveria ser por demais 

ampla. 

Em função da apresentação de emenda substitutiva à PEC 175/95, houve a reabertura 

de prazo para a apresentação de emendas por parte do legislativo federal, para a formalização 

da proposta do Executivo. 

Após intensos debates por todo o país, capitaneados pelo relator da PEC 175/95, Mussa 

Demes, e pelo presidente da Comissão Especial sobre a Reforma Tributária da Câmara dos 

Deputados, Germano Rigotto, a proposta preliminar formulada restou publicada em agosto de 

1999.  

Continuando o processo legislativo, o parecer elaborado Relator Mussa Demes foi 

aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados em novembro de 1999, a despeito 

da falta de apoio do Poder Executivo (MACIEL, 2009, p. 26). 

O “Substitutivo Mussa Demes”, como ficou conhecida a proposta, apresentava as 

seguintes medidas: 

(i) extingue o ICMS e IPI e cria um imposto sobre o valor agregado 

abrangendo bens e serviços, compartilhado entre União e Estados; 

(ii) implanta o princípio do destino na cobrança do IVA compartilhado; 

(iii) elimina as contribuições sociais COFINS, CSLL, PIS/PASEP e CPMF e 

cria uma contribuição social única incidindo sobre o valor agregado; 

(iv) extingue o ISS e cria o IVV de competência municipal e alíquota única 

fixada por lei complementar; 

(v) autoriza a utilização de precatórios para pagamento do débito fiscal; 

(vi) prorroga os benefícios da Zona Franca de Manaus de 2013 para 2023; 

(DALL’ACQUA, 2002, p. 24). 

As propostas de criação de um IVA nacional, compartilhado entre União e Estados, 

além de uma contribuição social também incidente sobre o valor agregado, em troca da extinção 

do ICMS e IPI, se apresenta como uma proposta factível ainda nos dias de hoje. A única ressalva 

se relaciona a não instituição de um imposto especifico sobre aquelas bases sobre as quais 

deveriam incidir os tributos seletivos, como combustíveis, fumo, bebidas, etc., os quais seriam 

tributados pelo IVA compartilhado e pela contribuição social. 

Com a aprovação do parecer pela Comissão Especial iniciou-se uma áspera troca de 

notas à imprensa entre o Ministério da Fazenda e a Comissão Especial, a qual decide então 

formar uma comissão tripartite – composta por deputados, executivo federal e executivos 

estaduais (MACIEL, 2009, p. 26). 

De acordo com FERNANDO DALL’ACQUA (2002, p. 32), a expectativa de reforma 

tributária havia se espalhado por toda a sociedade, principalmente na classe empresarial, o que 
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dificultava a todos os agentes envolvidos simplesmente abandonar as negociações, inclusive 

para o Governo Federal, então maior interessado na sustação das negociações. 

Após três meses de negociação, em março de 2000, a Comissão Tripartite alcançou 

consenso sobre quais as alterações deveriam ser feitas no Substitutivo Mussa Demes 

(DALL’ACQUA, 2002, p. 32): 

(i) a implementação do princípio do destino poderia ser feita através da 

criação de um fundo37 de compensação ou do modelo anteriormente 

proposto conhecido como “barquinho”; 

(ii) a transição da origem para o destino seria feita em sete anos e não em 

cinco tal como proposto pelo Substitutivo Mussa Demes; 

(iii) manutenção dos benefícios da guerra fiscal por quinze anos; 

(iv) remetia a lei à definição da não cumulatividade das contribuições 

sociais; 

A principal polemica neste projeto referia-se a manutenção dos benefícios fiscais 

concedidos através da guerra fiscal pelo prazo de quinze anos. A presente proposta apresentava 

uma contradição, qual seja: os benefícios fiscais eram concedidos, principalmente, mediante a 

devolução do imposto interestadual; com o desaparecimento do imposto interestadual, mediante 

a adoção do princípio do destino, seria necessário encontrar uma outra forma de financiar os 

benefícios da guerra fiscal. O debate sobre essa questão ficou conhecido como “Fundinho x 

Fundão” (DALL’ACQUA, 2002, p. 35). 

O mecanismo de compensação proposto pela Comissão Tripartite teria como base uma 

conta que centralizaria recursos para a operacionalização do princípio do destino. O respectivo 

fundo seria abastecido pelos estados exportadores líquidos, no montante do ICMS arrecadado 

líquido na fronteira, sendo então destinado esses recursos para os estados importadores líquidos 

(DALL’ACQUA, 2002, p. 35). 

                                                           
37 A proposta de criação de um fundo de compensação já havia sido examinada e rechaçada por Ricardo Varsano, 

em 1987, quando da proposição de reforma da tributação sobre o consumo à Assembleia Constituinte, nos 

seguintes termos: “O Fundo é um mecanismo que funcionaria da seguinte forma: os estados depositariam um 

percentual de suas arrecadações que seria a função do valor absoluto do saldo de comércio interestadual e 

receberiam cotas calculadas segundo uma fórmula que atribuiria as receitas referentes ao comércio interestadual 

aos estados de destino das mercadorias. Teoricamente é um mecanismo simples, bastando duas fórmulas, uma para 

os depósitos e outra para retiradas, para redistribuir a receita relativa ao comércio interestadual. Na prática, 

apresenta sérios inconvenientes. Primeiro, a aplicação das fórmulas requer a existência de estatísticas oficiais sobre 

o comércio interestadual. (...) Ainda que sejam aprimoradas, existirá sempre uma defasagem entre a data da 

operação e a obtenção e publicação das estatísticas. Deste modo, a receita de cada período seria distribuída com 

base em resultados de períodos anteriores. Segundo, não seria possível obter estatísticas que levassem em conta 

certas peculiaridades do imposto, tais como isenções e a diferença de alíquotas entre produtos e entre estados. A 

compensação seria feita de forma aproximada. O fundo é um método de alocação de receita entre estados menos 

ágil, mais imperfeito e provavelmente de custo administrativo superior ao sistema de compensação (...). Por estes 

motivos, embora viável, é descartado nas presentes considerações” (VARSANO, 1987, p. 63). 
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Acerca da diferenciação entre o fundinho e o fundão propostos como modelos de fundo 

pela Comissão Tripartite, Fernando Dall’Acqua dispõe:  

A diferença básica entre os dois modelos é que no “fundão”, todos os 27 

estados deveriam remeter recursos à conta centralizadora, na proporção de 

seus coeficientes de exportação e, também, todos os estados receberiam 

recursos daquela conta, na proporção de suas importações. No caso do 

“fundinho”, apenas os estados exportadores líquidos contribuiriam para o 

fundo e apenas os importadores líquidos participariam da partilha daqueles 

recursos. (DALL’ACQUA, 2002, p. 37). 

Após algumas discussões, concordou-se, no âmbito do CONFAZ, com a proposta do 

“fundinho”. Contudo, o que deveria ser uma proposta consensual da Comissão Tripartite, 

acabou sendo apresentada como uma proposta reformulada pelo relator, que ficou conhecida 

como a Emenda Aglutinativa Mussa Demes (DALL’ACQUA, 2002, p. 43). 

As propostas da Emenda Aglutinativa podem ser assim resumidas: (i) criação de dois 

impostos em substituição ao ICMS e ao IPI, quais sejam, o ICMS estadual e o ICMS federal; 

(ii) adoção do princípio do destino, utilizando-se o “Fundão” como mecanismo de 

compensação; (iii) prorrogação dos benefícios da guerra fiscal por 15 (quinze) anos; (iv) adoção 

de 5 (cinco) categorias de alíquotas para o ICMS - 15% (padrão), 18% (ampliada), 12% 

(reduzida), 4% (especial) e 25,5% (seletiva) – podendo cada estado alterar para cima as 

alíquotas, conjuntamente, em até 20%. (DALL’ACQUA, 2002, p. 45-46). 

Tendo em vista à época que as propostas da Comissão Tripartite e do Substitutivo Mussa 

Demes foram feitas, até pode se entender o longo prazo eleito para a adoção do princípio do 

destino, contudo, atualmente, conforme já exposto acima, tendo em vista os avanços 

tecnológicos, que poderiam facilitar em muito o cálculo dos créditos de cada estado nas 

transações interestaduais, não se mostra prudente a eleição de prazo tão longo para a adoção do 

princípio do destino no âmbito do ICMS. 

Isso porque a medida, haja vista o longo prazo de sua implementação, pode acabar sendo 

nunca implementada. Maior exemplo do exposto trata-se do artigo 33, da Lei Complementar nº 

87, de 13 de setembro de 1996, que previa o direito de crédito de ICMS relativo as mercadorias 

destinadas ao uso e consumo a partir de 1º de janeiro de 1998. A adoção da medida foi sendo 

prorrogada sucessivamente e atualmente, o direito ao crédito somente será adotado a partir de 

1º de janeiro de 2020 (BRASIL, 1996). 

Da mesma forma, o longo prazo concedido para a manutenção dos benefícios fiscais 

concedidos pelos estados poderia ter como efeito a institucionalização da guerra fiscal, que 

poderia acabar sendo prorrogada infinitamente. 
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Aliás, a decisão dos estados de prorrogarem os benefícios da guerra fiscal durante longo 

período pode ser identificado como o maior responsável pela não implementação das medidas 

propostas de reforma do ICMS, haja vista a falta de consenso entre os estados sobre quem 

deveria arcar com os custos destes benefícios. 

Seguindo a confusa sequência dos fatos, o Poder Executivo, em agosto de 2000, envia 

ao Congresso uma nova proposta – informal – de reforma tributária – a oitava de autoria do 

governo FHC (MACIEL, 2009, p. 27). Essa proposta gerou espanto generalizado, uma vez que 

o Governo Federal propunha mudança radical no principal imposto estadual, sem discuti-la no 

âmbito do CONFAZ, ou da Comissão Tripartite ou mesmo na Comissão de Reforma Tributária 

do Congresso Nacional (DALL’ACQUA, 2002, p. 45-46). 

“Enfim, era uma proposta exclusiva do Governo Federal para o ICMS que 

desconsiderava a exaustiva e longa negociação que havia sido empreendida nos meses 

anteriores” (DALL’ACQUA, 2002, p. 46). 

Por fim, o Governo Federal, em julho de 2001, fere mortalmente a PEC 175/95 quando 

encaminha ao Congresso Nacional a PEC nº 383/2001, com o intuito de formalizar as 

“propostas informais apresentadas anteriormente pelo Ministério da Fazenda na comissão 

tripartite, visando tratar unicamente do ICMS, porém de forma genérica e transferindo todas 

as definições para regulamentação futura por meio de lei complementar” (MACIEL, 2009, p. 

27). 

“Um presidente já sem força política, uma economia em crise, uma reforma 

desmoralizada e o projeto mal foi percebido pelo mundo político” (PATU, 2008, p. 48-49). 

Em abril de 2003, no primeiro mandado do então governo Lula, foi encaminhada ao 

Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional nº 41/2003, propondo, mais uma 

vez, a reforma do sistema tributário nacional. 

No tocante à tributação do consumo, era objetivo da PEC 41/03 padronizar e unificar a 

legislação do ICMS em todo o país (MACIEL, 2009, p. 27-28). 

Neste sentido, a proposta traçava o seguinte: 

No tocante ao imposto de competência estadual sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), tem-se, atualmente, 

um quadro de grande complexidade da legislação. Cada um dos Estados 

mantém a sua própria regulamentação, formando um complexo de 27 (vinte e 

sete) diferentes legislações a serem observadas pelos contribuintes. Agrava 

esse cenário a grande diversidade de alíquotas e de benefícios fiscais, o que 

caracteriza o quadro denominado de “guerra fiscal”. 

Tais circunstâncias trazem prejuízos ao cumprimento das obrigações 

tributárias pelos contribuintes, dificultam a administração, a arrecadação e a 
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fiscalização do imposto e remetem, ainda, a graves problemas econômicos, 

pois os diferentes tratamentos estabelecidos provocam, muitas vezes, 

desequilíbrios concorrenciais e insegurança na definição de investimentos. 

Para reversão desse quadro, atentando para a preservação da competência 

estadual desse tributo, propõe-se a uniformização das legislações, com 

regulação do imposto exclusivamente por normas de caráter nacional. Assim, 

o ICMS passará a ser regulado por lei complementar e por regulamento 

editado por órgão colegiado composto por representantes dos Estados e do 

Distrito Federal, sendo vedada adoção de norma estadual autônoma. 

No mesmo sentido, há proposição de uniformização das alíquotas do imposto, 

que serão em número máximo de cinco. O estabelecimento dos padrões 

nacionais de alíquota será prerrogativa do Senado Federal, cabendo ao já 

mencionado órgão colegiado dos Estados definir a que mercadorias, bens ou 

serviços elas serão aplicadas. 

Atentando-se para a seletividade do imposto e buscando reduzir a 

regressividade de sua incidência, propõe-se a aplicação da menor alíquota para 

as operações com gêneros alimentícios de primeira necessidade, conforme 

definição em lei complementar. O órgão colegiado dos Estados poderá prever 

a aplicação dessa alíquota para outras mercadorias, bens ou serviços. 

(BRASIL, E.M.I. nº 84/MF/C.Civil, 2003) 

A proposta buscava uma reforma menos abrangente, propondo um modelo alternativo 

para a compensação de receitas nas operações interestaduais, que assim como os demais 

modelos propostos, também foi objeto de diversas críticas quanto à sua complexidade 

(MACIEL, 2009, p. 28). 

Neste sentido, a proposta dispunha o seguinte: 

Mantém-se o sistema de alíquotas interestaduais, que determina o sistema 

misto de partilha do imposto relativamente a operações e prestações ocorridas 

entre remetente e destinatário localizados em diferentes Estados. 

Para ampliar a eficiência de sua administração e arrecadação, propõe-se, para 

essas operações interestaduais, a cobrança na origem, inclusive da parcela de 

imposto que caberá ao Estado de destino das mercadorias, bens ou serviços. 

Desse modo, uniformiza-se a incidência relativamente ao contribuinte que 

efetua a operação ou prestação, sejam elas internas ou interestaduais. 

Ressalte-se que a cobrança na origem não se confunde com a questão da 

partilha da receita (observância do princípio da origem, do destino ou misto). 

Essa definição sobre a cobrança diz respeito apenas ao local onde será exigido 

o imposto, mas não a quem se destinará o produto de sua arrecadação. 

Em realidade, implementadas a unificação da legislação e a cobrança do 

imposto na origem, prepara-se a estrutura para se enfrentar a questão da 

partilha de receita entre os Estados de origem e de destino, possibilitando 

eventual alteração do atual sistema, que observa um princípio misto. 

Também alinhada às diretrizes de uniformização e simplificação, está a 

proposta de vedação de concessão de benefícios e incentivos fiscais ou 

financeiros, que propiciará, especialmente, o fim da competição predatória 

entre os Estados e a melhoria da eficiência arrecadatória do ICMS. (E.M.I. nº 

84/MF/C.Civil, 2003) 
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O governo Lula trouxe também duas novidades ao processo de reforma tributária:            

“a vinculação direta do tema do desenvolvimento regional e a introdução de uma nova arena 

de discussão – o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que debaterá 

ativamente, daí em diante, a elaboração de propostas no âmbito do Executivo” (MACIEL, 

2009, p. 28). 

A PEC 41/03 foi rapidamente aprovada tanto na Comissão Especial (agosto de 2003), 

como no Plenário da Câmara (setembro de 2003), sendo remetida ao Senado com algumas 

importantes mudanças em relação à proposta original, quais sejam: 

(...) a prorrogação do prazo para “anistia” dos incentivos fiscais irregulares do 

ICMS –, além da rejeição de algumas medidas e da inclusão de outras como, 

por exemplo, a ampliação do Simples para o Simples Nacional e a prorrogação 

da Zona Franca de Manaus para mais 10 anos, até 2023 (MACIEL, 2009, p. 

28). 

A PEC 41/03, renumerada no Senado para PEC 74/03, restou também rapidamente 

aprovada naquela casa legislativa, contudo, apenas parcialmente, dando origem à Emenda 

Constitucional n° 42, de 19 de dezembro de 2003, compreendendo as seguintes alterações: 

“prorrogação da CPMF e da DRU até o final de 2007, divisão da Cide-combustíveis com 

Estados e Municípios, criação do Simples Nacional, cobrança de contribuições sociais sobre 

a importação e a prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2023” (MACIEL, 2009, p. 28-

29). 

No tocante à aprovação da PEC 41/03, destaca-se que: 

Com relação à essência da reforma tributária – o regime do ICMS –, a solução 

consensual no Senado foi bem diferente da adotada pela Câmara. Além de 

prever diferentes regras de transição para o ICMS, a proposta lá aprovada 

surpreendeu ao criar um amplo imposto sobre valor agregado em substituição 

ao IPI, ICMS, ISS, Cofins, PIS e as contribuições ao salário educação e para 

o “sistema S”, que entraria em vigor a partir de 2007. Assim, parte do texto 

aprovado no Senado teve, então, de voltar à Câmara (MACIEL, 2009, p. 29). 

Por fim, a PEC 41/03, ao retornar à Câmara dos Deputados, desta vez renumerada para 

PEC 285/04, não obteve o consenso necessário à sua aprovação, seja pelos acontecimentos 

políticos da época (mensalão, em 2005), seja pela falta de consenso para que o processo viesse 

a ser votado, principalmente em função das regras de transição do ICMS – “prazo de 

convalidação dos incentivos irregulares e compensação de perdas aos Estados –, (...) e o 

montante de renúncia fiscal da União que compensaria as perdas estaduais” (MACIEL, 2009, 

p. 29). 

A principal crítica então formulada quanto à PEC 41/2003 em relação à reforma do 

ICMS se dava justamente em seu ponto mais sensível: as alíquotas interestaduais. Para dar fim 
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à guerra fiscal, a PEC 41/2003 determinava a cobrança do imposto na origem para as operações 

interestaduais, inclusive da parcela do imposto destinada ao estado de destino. 

Isso porque, à época, a adoção desta proposta deveria ser precedida, contudo, da 

implementação de sistema informatizado integrado entre os Estados, para o devido controle 

pelos estados dos débitos e créditos decorrentes das operações interestaduais, o que hoje já 

existe. 

Contudo, exemplos no mundo inteiro dão conta que a tributação no destino se mostra 

como a mais apropriada no modelo de tributação sobre o valor agregado. Por isso, não se 

mostraria mesmo interessante a adoção desta proposta. 

Por fim, em fevereiro de 2008, já no segundo mandado do Presidente Lula, o Poder 

Executivo encaminha nova proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional: a PEC nº 

233/08.  

Em sua essência, a PEC nº 233/08 retoma os princípios propostos pela PEC nº 175/95, 

quais seja, a coexistência de dois grandes tributos sobre o valor adicionado: o ICMS, a ser 

cobrado majoritariamente no destino (aplicando-se a alíquota de 2% na origem, em operações 

interestaduais) e cuja legislação seria padronizada, e o IVA federal, um tributo amplo incidente 

sobre transações envolvendo bens e serviços, em substituição ao PIS, Cofins, Cide-

Combustíveis e Salário-Educação, sendo este tributo também partilhado com Estados e 

Municípios. (MACIEL, 2009, p. 30). 

Em relação ao ICMS, principal ponto da proposta, previa-se “a inclusão do art. 155-A 

na Constituição, estabelecendo um novo ICMS em substituição ao atual, que é regido pelo art. 

155, II, da Constituição, o qual resta revogado” (E.M. no 00016/MF, 2008). 

Neste sentido, a proposta traçava o seguinte: 

A principal alteração no modelo é que o novo ICMS contempla uma 

competência conjunta para o imposto, sendo mitigada a competência 

individual de cada Estado para normatização do tributo. Assim, esse imposto 

passa a ser instituído por uma lei complementar, conformando uma lei única 

nacional, e não mais por 27 leis das unidades federadas. 

Dada a peculiaridade dessa lei complementar, que vai além da norma geral, 

fazendo as vezes de lei instituidora do imposto para cada Estado e o Distrito 

Federal, são propostas, no § 3º do art. 61 da Constituição, regras especiais para 

a iniciativa dessa norma, que ficará a cargo do Presidente da República ou de 

um terço dos Senadores, dos Governadores ou das Assembleias Legislativas, 

sendo que nessas hipóteses deverão estar representadas todas as Regiões do 

País. Tal configuração tem o objetivo de prover maior estabilidade à legislação 

do imposto, que, com isso, estará sujeita a um menor volume de propostas de 

alteração. 

Conforme exposto acima, a PEC 233/2008 estabelecia que “nas operações e prestações 

interestaduais, o imposto pertencerá preponderantemente ao Estado de destino da mercadoria 



149 
 

 

ou serviço, ficando o equivalente à incidência de 2% do imposto para o Estado de origem” 

(E.M. nº 00016/MF, 2008). 

Para a operacionalização do princípio do destino, destacado acima, era previsto o 

seguinte: 

Caberá a lei complementar definir a forma como será tecnicamente manejado 

o modelo para que esse princípio seja atendido. Entretanto, em vista de que 

exige condições bastante especiais para sua execução, são propostos 

comandos que permitem à lei complementar estabelecer a exigência do 

imposto pelo Estado de origem das mercadorias e serviços, por meio de um 

modelo de câmara de compensação entre as unidades federadas. (BRASIL, 

E.M. nº 00016/MF, 2008) 

Em adição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que fora mantido em 

relação à proposta da PEC 41/2003, era também proposta a criação do Fundo de Equalização 

de Receitas – FER –, a fim de compensar os Estados que perderem receitas com a transição 

para o novo regime do ICMS (MACIEL, 2009, p. 30). 

Por fim, destacamos o seguinte em relação à PEC 233/2008: 

Nos termos do art. 12, II, da PEC, o novo ICMS somente vigerá a partir de 1º 

de janeiro do 8º (oitavo) ano subsequente ao da promulgação da Emenda. O 

art. 3º, I da PEC estabelece que nesse período de transição o atual ICMS terá 

suas alíquotas interestaduais gradativamente reduzidas, aproximando-se da 

aplicação da preponderância do princípio do destino que norteará o novo 

ICMS. Nesse período, poderão ser aplicadas ao atual ICMS, pela via da lei 

complementar, as regras para a cobrança na origem que serão definitivas no 

novo ICMS, de forma a evitar problemas de ordem econômica e de evasão 

fiscal que a aplicação pura e simples das alíquotas pode ensejar. (E.M. nº 

00016/MF, 2008) 

A PEC 233/2008 foi aprovada, com algumas alterações, na Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados em novembro de 2008. Contudo, mais uma vez, a reforma 

tributária não obteve consenso para que pudesse ser votada pelo plenário da Câmara dos 

Deputados, de forma que, em função dos acontecimentos econômicos à época (crise mundial 

de 2008), a PEC 233/08 restou sem expectativas de votação e aprovação. 

A PEC 233/2008, aproveitando-se se todas as propostas até então aproveitas e mitigando 

a maior parte dos problemas verificados anteriormente, talvez tenha sido a proposta mais coesa 

em relação à reformulação do ICMS. Seu grau de detalhamento era deveras elevado, o que 

acaba por se tornar uma crítica, haja vista que, atualmente, a Constituição Federal é muito 

criticada justamente por descer a minúcias técnicas em relação ao ICMS. 

Outra proposta que merece críticas refere-se ao elevado tempo para a implementação da 

reforma, oito anos, o que poderia causar a prorrogação da adoção das medidas ad eternum. 

Apenas para fechar o presente tópico, deve ser atrelado aos Poderes Executivo e 

Legislativo a demora na implementação das reformas da tributação do ICMS e do consumo no 
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país. Deve ser ressaltado que, diferentes países, reunidos em blocos, como o Mercado Comum 

Europeu, conseguiram chegar a um consenso sobre a implementação de um imposto sobre o 

valor agregado, de modo a diminuir as fronteiras comerciais entre os países. Portanto, não se 

mostra cabível que os representantes políticos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

não cheguem a um consenso sobre o tema. 

 

 

4.7 Contribuições Sociais 

 

 

Por fim, as contribuições sociais também foram objeto das propostas de reformas no 

período entre 1988 e 2008.  

Como já exposto neste trabalho, a Constituição Federal de 1988, ao reformular o sistema 

tributário nacional, retirando alguns tributos da competência da União, bem como aumentando 

a parcela das receitas de impostos partilháveis com estados e municípios, forçou a União a optar 

por aumentar sua arrecadação via criação de novas contribuições sociais. 

WAGNER BALERA (2003, p. 195) explica que a Constituição Federal de 1988, além 

de reformular o sistema tributário nacional, promoveu também considerável reformulação nas 

bases de financiamento dos programas sociais. 

Contudo, ainda de acordo com o mesmo autor (BALERA, 2003, p. 195), os programas 

sociais, notadamente os de seguridade social, não estão cumprindo suas finalidades, sendo 

constantes as reclamações da sociedade quanto à ineficiência ou deficiência das áreas de saúde, 

previdência social e assistência social – sem embargo de apresentarem excessos constantes de 

arrecadação. 

Sob este aspecto, deve ser relembrado que, conforme já exposto neste trabalho, as 

contribuições sociais têm como característica principal a sua destinação, ou seja, o produto da 

arrecadação das referidas contribuições deve respeitar a finalidade para a qual foi instituída. 

Neste sentido, a CERF já alertava, ainda em 1993, que a situação dramática das contas 

públicas originava-se, em grande parte, das vinculações e da excessiva rigidez das despesas 

(CERF, 1993, p. 355). 

De acordo com a CERF, as vinculações não constituíam a causa dos resultados 

negativos das contas públicas, mas sim mecanismos que dificultavam a sua eliminação (CERF, 

1993, p. 355). 
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Assim, o maior problema relacionado ao ajuste das contas públicas no tocante às 

contribuições sociais encontra-se relacionado à vinculação de suas receitas a gastos específicos, 

resultando na excessiva rigidez do gasto público, o que veio a ser chamado por FERNANDO 

REZENDE de efeito cremalheira (2007, p. 20). 

De acordo com o autor, o efeito cremalheira se explicava pelo fato de que cada aumento 

na arrecadação das contribuições sociais implicava também no respectivo aumento das despesas 

de natureza obrigatória, o que acaba por gerar a necessidade de um novo aumento na 

arrecadação para mantê-la nos níveis desejados (REZENDE, 2007a, p. 20). 

Neste mesmo sentido, a CERF: 

Ainda com relação às vinculações, há um aspecto crucial. Os legisladores de 

hoje não podem prever com precisão as necessidades futuras do país. Dessa 

forma, aqueles que, no futuro, estiverem investidos dessa responsabilidade 

devem ter o mesmo poder que os de agora para acomodar as demandas do seu 

tempo, não devendo ser cerceados pelo entendimento dos que lhes 

antecederem de que o país e a sociedade estão determinados a não mudar. 

Como as alterações do texto constitucional são, por sua própria natureza, 

difíceis e demoradas, a existência de vinculações constitucionais teria como 

consequência a imposição aos futuros legisladores dos padrões hoje 

existentes. Ademais, os efeitos das vinculações num ambiente de déficits 

crescentes tornam ainda mais rígida a margem de ajuste das contas públicas 

(CERF, 1993, p. 356). 

Por fim, uma importante constatação feita pela CERF referia-se aos efeitos das 

vinculações e rigidez orçamentárias em relação ao desequilíbrio das contas públicas na década 

de 1980: 

Uma das piores consequências do desequilíbrio das finanças governamentais, 

na primeira metade da década de 80, foram seus efeitos sobre o investimento 

público. Dada as dificuldades de reduzir itens de despesa, ou de aumentar a 

receita fiscal e as tarifas públicas, os dispêndios de investimento 

(especialmente nos setores desprotegidos pela ausência de vinculações de 

receitas) lideraram o processo de ajuste. Obviamente, foram elevados os 

custos sociais disso decorrentes, não só em termos de deterioração do estoque 

de capital, por ausência de investimentos de reposição (...) mas também pelas 

insuficientes inversões em infraestrutura básica. (CERF, 1993, p. 357). 

A crítica quanto a proposta da CERF é que a mesma era pouco específica em relação as 

contribuições em si e mais direcionada aos propósitos de arrecadação das contribuições sociais. 

À época da Assembleia Constituinte de 1987, a proposta de reforma tributária do IPEA em 

relação às contribuições sociais era mais específica neste ponto. 

BEATRIZ AZEREDO SILVA e FERNANDO REZENDE, autores da proposta do 

IPEA em relação às contribuições sociais denunciavam a sensibilidade, a iniquidade e a 

centralização como principais problemas relacionados à cobrança das contribuições sociais 

(1987, p. 4 a 10). 
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À época da Assembleia Constituinte de 1987, os referidos autores já destacavam o 

seguinte em relação às contribuições sociais: 

As várias modalidades de contribuições sociais assemelham-se aos tributos 

pelo caráter compulsório de seu pagamento e pela forma indireta de 

incidência. Mesmo aquelas que incidem sobre a folha de salários das empresas 

são normalmente repassados ao consumidor sob a forma de preços mais 

elevados, configurando uma repartição injusta dos encargos financeiros. A 

regressividade das contribuições sociais acentua as desigualdades na 

distribuição da carga tributária – um dos problemas a serem enfrentados por 

ocasião da reforma (REZENDE, SILVA 1987, p. 1). 

A referida proposta distinguia as contribuições sociais existentes no Brasil em três 

modalidades: a primeira relacionava-se às contribuições com caráter de patrimônio próprio do 

trabalhador, mas administrado pelo Estado, dentre as quais se destacavam o FGTS e o 

PIS/PASEP. No segundo grupo encontravam-se as contribuições que se vinculavam a uma 

modalidade não escrita de contrato social por cujo intermédio o Estado garante determinados 

benefícios aos trabalhadores, como é o caso do Previdência Social. A terceira categoria inclui 

as contribuições que se identificam com receitas fiscais vinculadas a gastos sociais específicos, 

caso do FINSOCIAL e do Salário-Educação (REZENDE, SILVA, 1987, p. 2-3). 

Em relação à sensibilidade, os autores apontavam que a incidência da maior parte das 

contribuições sociais sobre a folha de salários implicava em uma alta susceptibilidade das 

receitas à retração na atividade econômica (REZENDE, SILVA, 1987, p. 2-3). 

Abrimos um parêntese, nesse ponto, apenas para reforçar que atualmente, a maior parte 

das contribuições sociais incidem sobre o faturamento das empresas, de modo que à 

sensibilidade acima exposta, foi ao menos diminuída, contudo, não sem representar um 

retrocesso em nosso sistema tributário. 

No tocante à iniquidade, a proposta do IPEA indicava que o objetivo de maior equidade 

social das contribuições deveria ser alcançado mediante um melhor direcionamento dos 

recursos arrecadados. Neste sentido, a proposta entendia que, se a regressividade das 

contribuições era uma questão negativa, mais grave ainda era a falsa associação da contribuição 

aos respectivos benefícios, sob o argumento falacioso de que apenas os que contribuíam teriam 

direitos aos benefícios concedidos pelo Estado (REZENDE, SILVA, 1987, p. 5-6). 

Neste sentido, os autores apontavam que tanto as contribuições com caráter de 

patrimônio próprio do trabalhador (FGTS e PIS/PASEP) como no caso da Previdência Social, 

a vinculação da contribuição ao benefício fomentava resultados perversos, entre os quais, a 

exclusão da população economicamente ativa não integrada ao mercado de trabalho 

(REZENDE, SILVA, 1987, p. 5-6). 
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Ainda sob a questão da iniquidade das contribuições sociais, os autores destacavam o 

seguinte: 

A recente criação do FINSOCIAL – um retrocesso do ponto de vista das 

modernas técnicas de contribuição – significou todavia, um avanço sob o 

prisma de garantia de recursos para o financiamento de programas sociais, 

recuperando, ademais, a noção de que gastos sociais devem ser financiados 

com recursos de natureza fiscal, sem quaisquer constrangimentos quanto à 

exigência de retorno das aplicações. Na prática, porém, o impacto do 

FINSOCIAL tem sido fortemente reduzido pelo comprometimento do volume 

real de recursos efetivamente disponível para a área social (REZENDE, 

SILVA, 1987, p. 7-8). 

Por fim, em relação à centralização, os referidos autores apontavam que esta se dava em 

vários campos: processo decisório, gestão financeira, política tributária e, a mais expressiva, a 

centralização dos fundos sociais, o que acabou por tornar praticamente nula qualquer 

participação dos estados e municípios nos domínios das políticas sociais. Dentre os problemas 

gerados pela centralização, estavam: o desequilíbrio entre as possibilidades de investimento e 

a capacidade financeira pela demora na liberação dos recursos; o distanciamento das demandas 

reais da população na definição de prioridades; a desconsideração de diversidades; a 

ineficiência dos instrumentos burocráticos de controle (REZENDE, SILVA, 1987, p. 8-9). 

Assim, as principais propostas de mudanças das contribuições sociais formuladas pelo 

IPEA à Assembleia Nacional Constituinte de 1987 eram: 

a) fusão do FGTS e do PIS/PASEP em um único fundo, voltado para o 

financiamento do programa de seguro-desemprego. Nesse caso, o patrimônio 

não será mais individualizado, mas sim coletivo, estendendo-se o acesso aos 

benefícios a todos os trabalhadores, independente de sua posição no mercado 

de trabalho. Os recursos serão geridos pelas instituições financeiras 

governamentais (BNDES, BB e CEF), segundo critérios de partilha a serem 

estabelecidos e aplicados, prioritariamente, em investimentos que estimulem 

a geração de maiores oportunidades de emprego. (...) 

b) a diversificação das fontes de financiamento da Previdência Social, 

adotando o princípio da múltipla incidência no cálculo da contribuição das 

empresas. Esta passará a ser calculada aplicando uma alíquota reduzida sobre 

a folha de salários e uma nova alíquota a ser definida sobre o resultado 

operacional das empresas. A utilização simultânea das duas bases, que tem 

impactos diferenciados nos setores, permitirá a compensação de perdas e 

ganhos no curto prazo, bem como perspectivas mais favoráveis de evolução 

da receita previdenciária no longo prazo. 

c) a extinção das contribuições para o FINSOCIAL e o Salário-Educação, 

tendo em vista eliminar a distorção introduzida pelo FINSOCIAL que 

recuperou a pratica da incidência em cascata, e desonerar a folha de salários 

já sobrecarregada pela contribuição previdenciária.  

A primeira das propostas acima elencadas, qual seja, a fusão do FGTS com o 

PIS/PASEP é deveras interessante haja vista que ambas tinham a mesma finalidade de 

contribuir na formação do patrimônio do trabalhador. Não existe razão, ainda hoje, para que 
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duas contribuições distintas, com a mesma finalidade, de competência de um mesmo ente 

tributante, incidam sobre a mesma base de cálculo. 

É de se notar que, tanto a proposta do IPEA, como aquela formulada pela CERF, eram 

pouco abrangentes em relação às contribuições sociais. Isso porque, a tendência do governo 

federal em aumentar sua arrecadação através das contribuições sociais foi sendo ampliada ao 

longo dos anos 90, através da criação da CSLL (1988), extinção do FINSOCIAL e criação da 

COFINS (1991), instituição da CPMF (1996) e a unificação do PIS/PASEP e da COFINS 

(1998). 

Sob este ponto de vista, deve-se destacar que as contribuições sociais, que no início dos 

anos 80 respondiam pela arrecadação de menos de 1% do PIB, no começo dos anos 2000, 

passaram a responder pela arrecadação de 4,3% do PIB nacional (DALL’ACQUA, 2002, p. 

17). No início da década de 2010, a arrecadação das contribuições sociais já alcançava o 

percentual de 6,3% do PIB brasileiro38. 

Por isso, justifica-se o fato de que a PEC 175/95, proposta pela equipe do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, excluía as contribuições sociais PIS/PASEP, COFINS e CSLL de 

qualquer reformulação (MACIEL, 2009, 24). 

Assim, a primeira proposta do Governo Federal após 1988 em relação a reforma das 

contribuições sociais somente veio a ser feita naquela proposição que ficou conhecida como 

“Proposta Pedro Parente 1”, a qual previa a extinção do PIS/PASEP e da COFINS em prol da 

criação de um IVA federal. Além disso, a proposta extinguia também a CSLL, que seria 

incorporada ao IRPJ (MACIEL, 2009, p. 25). 

Além disso, a proposta “Pedro Parente 1” previa a substituição da CPMF por um 

Imposto sobre a Movimentação Financeira, o qual seria dedutível de outros tributos federais 

(DALL’ACQUA, 2002, p. 21). 

Por sua vez, o Substitutivo Mussa Demes, em relação às contribuições sociais, propunha 

a extinção da COFINS, CSLL, PIS/PASEP e CPMF, em prol da criação de uma única 

contribuição social, incidente sobre o valor agregado, cobrado mediante a aplicação de uma 

alíquota adicional ao IVA-federal, que então era proposto, sendo que esta alíquota seria limitada 

à 60% da alíquota estadual (DALL’ACQUA, 2002, p. 24). 

Entre as propostas “Pedro Parente 1” e o Substitutivo Mussa Demes, damos preferência 

a esta última, por ser mais específica e abrangente, ao propor a extinção da maior parte das 

                                                           
38 BRASIL. Ministério da Previdência Social. Arrecadação. Disponível em: 
<http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/secao-vi-arrecadacao-texto/>. Acesso em 12 abr. 2015. 



155 
 

 

contribuições em prol da criação de uma contribuição social única cobrada como adicional ao 

IVA-federal, que também era proposto, e limitar a alíquota desta contribuição à 60% da alíquota 

do IVA-estadual, medida esta de extrema importância, haja vista que com a extinção das 

contribuições sociais, a União perderia parte de suas receitas e poderia tentar compensar a 

referida perda aumentando a alíquota da contribuição social a ser cobrada como adicional do 

IVA-federal. 

Um novo elemento é introduzido nas propostas de reformas das contribuições sociais 

pela PEC 41/2003, qual seja, a desoneração da folha de salários. Neste sentido, dispunha a 

proposta: 

No caso da seguridade social, a contribuição sobre a folha de salários tem se 

apresentado como um encargo que não estimula o emprego formal. Portanto, 

impõe-se mudar a lógica de financiamento da seguridade social para estimular 

a formalização das relações de trabalho, incentivando os setores que 

empregam mais trabalhadores e contribuindo, até mesmo, para torná-los mais 

competitivos (BRASIL, E.M.I nº 84/MF/C.Civil, 2003, p. 8). 

Para a implementação deste propósito, ao artigo 195, da Constituição Federal, seria 

incluído o § 12º, possibilitando a substituição, total ou parcial, da contribuição sobre a folha de 

salários por outra que incida sobre a receita ou faturamento, de forma não cumulativa (BRASIL, 

E.M.I nº 84/MF/C.Civil, 2003, p. 12). 

A referida proposta ainda previa a inclusão do inciso IV, ao artigo 195, da Constituição 

Federal, prevendo a criação de contribuição sobre movimentação ou transmissão de valores e 

de créditos e direitos de natureza financeira, de natureza permanente, cujo principal propósito 

era “estabelecer a redução de sua alíquota no tempo, condicionada à instituição de fontes 

substitutivas de arrecadação, remanescendo alíquota mínima destinada, tão-somente, ao 

controle fiscal”. 

Contudo, conforme já exposto, a PEC 41/2003, acabou aprovada em ambas as casas, 

resultando na promulgação da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, cujas principais 

alterações, no campo das contribuições sociais, foram a prorrogação da CPMF até 2007, divisão 

da CIDE-Combustíveis com Estados e Municípios e a cobrança de contribuições sociais sobre 

a importação (MACIEL, 2009, p. 28-29). 

Ainda, foram também incluídos no artigo 195, pela Emenda Constitucional nº 42, de 

2003, os §§ 1239 e 1340, que previam, respectivamente, a não cumulatividade das contribuições 

                                                           
39 “§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos 

incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas”. (BRASIL, 2003) 
40 “§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da 

contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento”. (BRASIL, 2003) 
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e a possibilidade de substituição gradual, parcial ou total da contribuição incidente sobre a folha 

de salários por contribuição incidentes sobre o faturamento. 

Anos mais tarde, foram implementadas as propostas de desoneração da folha de salários, 

mais especificamente em 2012, com a edição da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 

fruto da conversão da Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011. A principal crítica em 

relação à proposta do governo de desoneração da folha de salários foi a substituição desta pelo 

faturamento das empresas, permitidos alguns descontos, o que acabou por penalizar aquelas 

empresas com faturamento alto e folha de salários relativamente baixa. 

Por último, mas não menos importante, a PEC 233/2003 propunha três medidas 

importantes em relação as contribuições sociais: 1) a extinção do PIS/PASEP, COFINS e CIDE-

Combustíveis, que seriam substituídos por um imposto sobre o valor agregado federal (IVA-

F); 2) a incorporação da CSLL ao IRPJ; e 3) a substituição da contribuição social do salário-

educação por uma destinação da arrecadação federal. 

Acerca do primeiro ponto, a proposta destacava o seguinte: 

No caso da União, propõe-se uma grande simplificação, através da 

consolidação de tributos com incidências semelhantes. Neste sentido, propõe-

se a unificação de um conjunto de tributos indiretos incidentes no processo de 

produção e comercialização de bens e serviços, a saber: a contribuição para o 

financiamento da seguridade social (Cofins), a contribuição para o Programa 

de Integração Social (PIS) e a contribuição de intervenção no domínio 

econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de 

petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível 

(CIDECombustível). 

Tal unificação seria realizada através da criação de um imposto sobre 

operações com bens e prestações de serviços – que, nas discussões sobre a 

reforma tributária vem sendo denominado de imposto sobre o valor 

adicionado federal (IVA-F) –, consubstanciada na inclusão do inciso VIII e 

dos parágrafos 6º e 7º no art. 153 da Constituição, bem como pela revogação 

dos dispositivos constitucionais que instituem a Cofins (art. 195, I, “b” e IV, 

e § 12 deste artigo), a CIDE-Combustíveis (art. 177, § 4º) e a contribuição 

para o PIS (modificações no art. 239). (E.M. nº 00016/MF, 2008, p. 15) 

No tocante à a incorporação da CSLL ao IRPJ, a proposta dispunha o seguinte: 

Outra importante simplificação que está sendo proposta é a incorporação da 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) ao imposto de renda das 

pessoas jurídicas (IRPJ), dois tributos que têm a mesma base: o lucro das 

empresas. Para tanto propõe-se a revogação da alínea “c” do inciso I do art. 

195, da Constituição, sendo que os ajustes decorrentes da incorporação 

poderão ser feitos através da legislação infra-constitucional que rege o 

imposto de renda. Faz-se necessário, no entanto, um ajuste nas normas 

constitucionais relativas ao imposto de renda, de modo a permitir que possam 

ser cobrados adicionais do IRPJ diferenciados por setor econômico, a exemplo 

do que hoje já é permitido para a CSLL. Tal ajuste é feito através da inclusão 

o inciso III no § 2o do art. 153 da Constituição. (E.M. nº 00016/MF, 2008, p. 

16). 
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Por fim, em relação a substituição da contribuição social do salário-educação por uma 

destinação da arrecadação federal, citamos MARCELO SOBREIRO MACIEL (2009, p. 31): 

O tema da desoneração da folha de salários ganhou prioridade: além da 

extinção da contribuição ao salário educação – cuja alíquota de 2,5% incide 

sobre a folha salarial, a PEC 233 prevê a desoneração progressiva de 1% ao 

ano da contribuição previdenciária, fazendo com que sua alíquota se reduza 

dos atuais 20% para 14%. 

A proposta da extinção das contribuições sociais em razão da criação de um IVA-

federal, assim como proposto pela PEC nº 41/2003, mostra-se interessante pois serviria de 

modelo para uma futura implementação de um IVA-nacional, em substituição ao atual ICMS, 

conforme comentado acima. 

No mais, todas as propostas de reforma das contribuições sociais pecavam em 

determinado ponto: a falta de posicionamento quanto à vinculação das receitas arrecadas através 

das contribuições sociais, ponto nodal da discussão. Acerca deste detalhe, destacamos que 

qualquer proposta de reformulação das contribuições que não se posicionasse em relação às 

vinculações das receitas destas, apontando os atuais problemas e as eventuais soluções, seria 

um proposta de reforma incompleta. 

 

 

4.8 Síntese das Propostas 

 

 

Afim de encerrarmos a análise das propostas aqui estudadas, optamos por fazer um 

apanhado daquilo que consideramos como essencial em um processo de reforma tributária a ser 

implementado no Brasil, de forma a se corrigir a maior parte senão todas as deformidades do 

Sistema Tributária Nacional apontadas na primeira parte deste trabalho. 

Novamente, adotamos a estrutura usada no capítulo 3.6 e também nesta segunda parte, 

conforme-se vê abaixo: 

a) Federalismo Fiscal: Conforme visto, no item 3.6, acima, após a centralização de 

recursos em mãos da União com a reforma tributária de 1966, teve início, em meados da década 

de 70, processo de aumento nas transferências de recursos da União à estados e municípios, 

processo este que atingiu seu ápice com a Constituição Federal de 1988, que elevou 

demasiadamente o repasse de receitas da União aos demais entes da federação, sem que, 

contudo, houvesse também a necessária transferência de encargos da União para os estados e 

municípios. Nesse sentido, as principais propostas de reforma do federalismo fiscal no período 
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de 1988 à 2008 foram: (i) adoção das receitas tributárias totais da União como base de cálculo 

das transferências, visando, assim, à diminuição da utilização da figura das contribuições 

sociais; (ii) adoção do esforço fiscal próprio como critério de rateio dos fundos de participação, 

a fim de diminuir a dependência dos estados e municípios dos repasses da União; (iii) delegação 

à lei complementar federal e não as leis estaduais, a definição dos critérios de rateio da cota-

parte dos Municípios no ICMS, de forma a uniformizar este critério em todo o país. Observa-

se, assim, que nenhuma proposta foi feita em relação à transferência de encargos da União aos 

estados e municípios e que, das três propostas elencadas acima, nenhuma foi implementada. 

b) Reforma Orçamentária: em relação ao Orçamento, no item 3.6, identificamos 

como pontos críticos a ausência de controle efetivo sobre os gastos dos governos nacionais e a 

falta de transparência quanto à decisão dos gastos e sua execução. As principais propostas de 

reforma identificadas por este trabalho foram: (i) resgate dos primados da austeridade, 

eficiência e racionalidade dos serviços públicos; (ii) descentralização da prestação de serviços 

públicos à população pela União, em direção aos estados e municípios; (iii) divulgação dos 

novos instrumentos de planejamento orçamentário criados pela Constituição Federal de 1988; 

(iv) não encerramento do ano legislativo sem a aprovação dos projetos de lei orçamentária 

anual; (v) o estabelecimento pela Lei de Diretrizes Orçamentárias das alterações na legislação 

tributária pretendidas para os próximos anos; (vi) alteração da redação do inciso III, do § 3º, do 

artigo 166, que permite ao legislativo federal aumentar a despesa orçamentária, a título de 

correção de erros ou omissões; (vii) retirar do texto constitucional  a possibilidade de rejeição 

total do projeto de lei orçamentária pelo Poder Legislativo. Embora não seja bem objeto da 

reforma orçamentária, identificamos também como uma necessidade de melhora neste quesito 

a fiscalização dos gastos e do orçamento. Em relação às propostas elencadas acima, afirmamos, 

com ressalvas, que apenas aquela relacionada à descentralização da prestação de serviços 

públicos pela União, em direção aos estados e municípios restou implementada. 

c) Tributação da Renda: No tocante à Tributação da Renda, verificou-se que a sua 

reforma poderia trazer mais equidade ao sistema tributário nacional, principalmente em relação 

à tributação da renda das pessoas físicas, mediante a adoção de uma tributação mais abrangente 

e progressiva, de forma a se desestimular a concentração de renda no país. Neste sentido, 

verificaram-se as seguintes propostas de reforma da tributação da renda no período de 1988 a 

2008: (i) inclusão dos ganhos de capital e dos rendimentos tributados exclusivamente na fonte 

à base do IRPF, buscando a recuperação da progressividade deste imposto; (ii) elaboração de 

um orçamento de Gastos Tributários, em relação ao IRPJ, buscando maior transparência na 

concessão de benefícios fiscais; (iii) integração completa do IRPJ ao IRPF, reservando-se o 
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IRPJ somente as grandes empresas, enquanto que, nos outros casos, o IR seria devido pelo 

titular, sócio, cotista ou acionista da empresa. As medidas propostas, ao ampliar a tributação da 

renda das pessoas físicas e conceder mais transparência aos benefícios fiscais concedidos no 

âmbito do IRPJ garantiriam não só mais equidade mas também responsabilidade política ao 

sistema tributário nacional.  

d) Tributação do Patrimônio: A base de incidência Patrimônio tem sido muito 

pouco explorada pelo sistema tributário brasileiro, favorecendo a acumulação de riqueza no 

país, de forma que também sua reforma é medida que se impõe buscando uma maior equidade 

do sistema tributário nacional. As principais propostas de reforma desta base no período 

estudado foram: (i) criação do chamado Imposto sobre o Patrimônio Líquido – IPL, de 

competência da União Federal; (ii) transmissão aos estados a competência para a instituição e 

cobrança do ITR; (iii) extensão do IPVA aos outros tipos de veículos, aéreos e náuticos; (iv) 

adoção de alíquotas diferenciadas de IPVA em função do tipo e utilização do veículo, a ser 

fixada pelo Senado Federal; (v) progressividade do IPTU; (vi) adoção de alíquotas 

diferenciadas de IPTU em função do tipo e utilização do imóvel, a ser fixada pelo Senado 

Federal; (vii) progressividade do ITCMD. Neste caso, embora as medidas iv, v e vi tenham sido 

adotadas, ainda verifica-se uma tributação incipiente no Brasil em relação à base de incidência 

Patrimônio. 

e) Tributação do Consumo: Em relação à base consumo, o Brasil implementou 

pioneiramente, em todo o mundo, um sistema de tributação sobre o valor agregado, 

extinguindo, àquela época, a tributação em cascata no país. Contudo, deformidades na 

instituição desta sistemática pioneira, como a adoção de base mista de tributação, envolvendo 

consumo e produção, e atribuição de competência dos estados para a instituição deste imposto, 

deram origem à guerra fiscal entre estados, que provoca sérias distorções na tributação desta 

base de incidência no país. As propostas de reforma desta base foram muitas nestes anos 

analisados, destacando-se as seguintes: (i) extinção do ICMS e do ISS e criação de um IVA, 

englobando os dois impostos extintos, aumentando-se a participação dos municípios no IVA, 

sendo a este último imposto acrescido um adicional destinado à União; (ii) adoção do princípio 

do destino que seria implementado mediante o diferimento da tributação e a compensação 

administrativa de débitos e créditos dos diversos entes tributantes; (iii) retorno à competência 

da União dos impostos seletivos, incidentes sobre fumo, bebidas, veículos automotores, 

energia, combustíveis e serviços de comunicação; (iv) extinção do IPI e sua substituição por 

uma alíquota adicional do ICMS, que seria nacional e partilhado entre União e estados; (v) 

adoção do princípio do destino mediante a utilização do modelo do “barquinho”; (vi) extinção 



160 
 

 

do ISS e criação do IVV de competência municipal e alíquota única fixada por lei 

complementar; (vii) uniformização das legislações do ICMS, com regulação do imposto 

exclusivamente por normas de caráter nacional; (viii) criação do IVA-federal, um tributo amplo 

incidente sobre transações envolvendo bens e serviços, em substituição ao PIS, Cofins, Cide-

Combustíveis e Salário-Educação, sendo este tributo também partilhado com Estados e 

Municípios; (ix) adoção do princípio do destino, mediante a aplicação de alíquota de 2% na 

origem em relação as operações interestaduais. As propostas de reforma da base tributária 

consumo despenderam boa parte do tempo gasto em discussões sobre a reforma tributária no 

Brasil, sem que se conseguisse chegar a um consenso entre todos os entes envolvidos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) neste debate. 

f) Contribuições Sociais: Por fim, em relação às contribuições sociais há que se 

concordar que são diversas as motivações pelas quais se entende existirem necessidades de 

reforma tributária nesta base e também no Brasil. Para a reformulação destas exações, entre 

1988 e 2008, destacamos as seguintes propostas: (i) fusão do FGTS e do PIS/PASEP em um 

único fundo, voltado para o financiamento do programa de seguro-desemprego; (ii) 

diversificação das fontes de financiamento da Previdência Social, adotando o princípio da 

múltipla incidência no cálculo da contribuição das empresas (folha de salários e resultado 

operacional); (iii) substituição, total ou parcial, da contribuição sobre a folha de salários por 

outra que incida sobre a receita ou faturamento; (iv) eliminação das contribuições sociais 

COFINS, CSLL, PIS/PASEP e CPMF e criação de uma contribuição social única incidindo 

sobre o valor agregado; (v) extinção do PIS/PASEP, COFINS e CIDE-Combustíveis, que 

seriam substituídos por um imposto sobre o valor agregado federal (IVA-F); (vii)  incorporação 

da CSLL ao IRPJ. Neste campo, a única proposta acima elencada que restou instituída foi a 

substituição da contribuição patronal incidente sobre a folha de salários por contribuição 

distinta incidente sobre o faturamento, conforme perpetrado pela Lei nº 12.546, de 2011, 

contudo, não sem acabar onerando aquelas empresas com grande faturamento e pequena folha 

de salários. 

Tendo em vista as conclusões acima, verifica-se que o tema Reforma Tributária ainda 

será muito discutido no Brasil. 
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CONCLUSÃO 
 

 

A principal ambição do presente trabalho era confirmar se de fato há necessidade de se 

promover uma reforma tributária no Brasil. Para tanto, nos amparamos no estudo das reformas 

tributárias executadas no Brasil entre os anos de 1966 e 1988, assim como seus principais 

antecedentes e consequências, de forma a se verificar quais os pontos mais críticos do sistema 

tributário nacional e que supostamente seriam merecedores de reforma.  

Contudo, haja vista todo o tempo decorrido desde a última reforma tributária 

implementada no país, a resposta encontrada para a questão acima não se mostraria inteiramente 

completa, uma vez que, desde o ano de 1988, quando entrou em vigor a Constituição da 

República Federativa do Brasil, responsável pela última grande reforma tributária do país, 

novas propostas de reforma tributária foram formuladas.  

Desta forma, para completar a resposta buscada pelo presente trabalho, analisamos se 

as propostas de reforma tributária formuladas durante os anos de 1988 (inclusive às propostas 

formuladas à época da Assembleia Constituinte) e 2008, buscavam a correção das deformidades 

encontradas no sistema tributário brasileiro e se estas foram implementadas ou não. 

A resposta à primeira questão formulada pelo presente trabalho é positiva, ou seja, 

entende-se que existe sim a necessidade de reforma tributária ampla no Brasil, de forma a 

conceder ao sistema tributário brasileiro, no mínimo, mais equidade. 

Em relação à segunda questão proposta pelo presente trabalho, verificamos que a 

resposta se mostra parcialmente positiva, ou seja, a grande maioria das propostas estudadas 

buscavam a correção das deformidades encontradas no sistema tributário brasileiro. Contudo, 

ainda em relação à segunda questão proposta, quando deseja-se saber se as propostas restaram 

implementadas ou não, a resposta encontrada mostra-se majoritariamente negativa, ou seja, 

poucas das propostas apresentadas restaram implementadas. Neste quesito, as propostas de 

reforma da base consumo respondem em grande parte pelo resultado negativo encontrado. 

As razões para tanto são várias. Nenhuma base de incidência tributária (renda, 

patrimônio, consumo) se mostra livre de sérias deformidades no sistema tributário brasileiro, 

de forma que não se entenda como necessária a reforma do modo como estas bases são 

executadas.  

Além disso, outros pontos importantes, como o federalismo fiscal, o sistema 

orçamentário e a figura sui generis das contribuições sociais, acabam também afetando a 

tributação no Brasil, uma vez que influenciam no montante de recursos à disposição dos entes 
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tributários nacionais e também nas escolhas sobre a alocação dos respectivos recursos, 

resultando, portanto, na inadiável necessidade de reforma do sistema tributário nacional como 

um todo. 

Com base na pesquisa aqui realizada, verifica-se que, desde antes da configuração do 

sistema tributário nacional, em 1966, problemas relacionados à múltipla incidência de tributos 

sobre a base consumo, e a pouca utilização das bases tributárias renda e propriedade sempre 

existiram no sistema tributário brasileiro.  

O estudo das reformas tributárias no Brasil, ainda, mostrou que problemas ligados ao 

descontrole dos gastos públicos, a imperfeita distribuição de encargos e receitas entre os entes 

da Federação e a concentração destes na União, também sempre contribuíram para a 

descaracterização do sistema tributário brasileiro. 

De início, verificamos que, dentre as principais causas que levaram à reforma tributária 

de 1965/1966, estão o fomento à industrialização do país e a consequente redução da 

dependência de importações de produtos pelo mercado interno. 

Contudo, um sistema tributário centrado na arrecadação de tributos incidentes sobre o 

comércio exterior e a consequente ausência de uma estrutura tributária voltada à arrecadação 

de tributos sobre o crescente mercado interno, somados à concessão ilimitada de benefícios 

fiscais, sem o necessário planejamento orçamentário, resultaram em fortes déficits 

orçamentários experimentados pelas contas públicas na virada da década de 50 para a década 

de 60.  

A resposta encontrada pelo governo da época foi a reforma tributária, que se iniciou 

com a promulgação da Emenda Constitucional nº 18, em 1965; e do Código Tributário 

Nacional, em 1966, que é tida, por muitos, como uma das responsáveis pelo Milagre Econômico 

da década de 70. 

A reforma de 1966, tida por revolucionária pela maioria dos autores aqui estudados, 

introduzia no país, pioneiramente em relação ao restante do mundo, um sistema de tributação 

incidente sobre o valor agregado, de forma a extinguir, à época, a tributação incidente em 

cascata no país. 

No mais, pela primeira vez no país, encontravam-se devidamente previstas pela 

Constituição Federal as regras relacionadas à repartição de tributos entre os entes da Federação. 

Contudo, a referida reforma acabou passando ao largo de outras questões que deveriam 

ser melhor tratadas no campo da tributação no Brasil, como o problema da falta de rígidos 

controles orçamentários nas contas do Governo Federal e o então crescente fenômeno da 
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concentração de renda e acumulação de riqueza pela qual passava o país, decorrentes da 

industrialização do país, do êxodo rural e da alta oferta de mão de obra, entre outros fatores. 

Conforme exposto acima, desde antes da reforma as bases tributárias renda e patrimônio 

eram pouco exploradas e a reforma da década de 60 pouco fez em relação a este panorama. 

Em relação à tributação do consumo, por sua vez, embora a reforma da década de 60 

encontre seus méritos na introdução da tributação incidente sobre o valor agregado no Brasil e 

no mundo, esta o fez imperfeitamente, atribuindo aos estados a competência para a tributação 

da circulação de mercadorias e sem que fosse adotada a tributação no local de destino das 

mercadorias, ou seja, onde ocorresse efetivamente o consumo das mesmas.  

Ainda, o regime autoritário vigente à época favoreceu a rápida revisão dos critérios de 

partilha de receitas entre a União Federal e os demais entes federativos, de forma a se concentrar 

recursos e encargos nas mãos do governo federal.  

Tanto os pontos positivos, como os pontos negativos da reforma acabaram 

influenciando em muito o sistema tributário nos anos seguintes até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, predominando, contudo, a influência dos pontos negativos. 

Isso porque, o governo federal, ao continuar a política de concessão de benefícios fiscais 

então já existente, mesmo após a reformulação do sistema tributário nacional, verificou a 

necessidade de encontrar novas fontes de financiamento haja vista a deterioração de suas 

receitas e acabou por as encontrar nas contribuições sociais. 

Inicialmente, foi criado o PIS/PASEP, em 1970, como um fundo destinado ao 

trabalhador, mas que pouco tempo depois, teve sua destinação alterada, sendo sua arrecadação 

redirecionada a programas especiais de investimentos elaborados pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico (BNDE). 

A instituição do PIS/PASEP, poucos anos após a reforma tributária implementada em 

1966, representou um enorme retrocesso do ponto de vista tributário, uma vez que determinou 

o retorno da incidência da tributação em cascata no país. 

Da mesma forma, o FINSOCIAL, criado pelo governo federal em 1982, para custear 

investimentos de caráter assistencial, e incidindo sobre a mesma base do PIS/PASEP, também 

em cascata, acabou também tendo sua arrecadação desviada para outras finalidades mais 

imediatas do governo federal, como a complementação dos orçamentos dos ministérios. 

Logo, o governo federal constatou que as contribuições sociais constituíam-se como 

vultosas fontes de recursos e que, embora sua instituição estivesse atrelada à alguma 

necessidade específica, sua arrecadação poderia ser desviada para outras finalidades, sem 

maiores problemas. 
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Novamente, portanto, temos a falta de controles orçamentários e fiscais sob as receitas 

e gastos do Governo Federal como uma das principais causas que explicam as graves 

deformidades do sistema tributário nacional. 

Outro ponto de fundamental influência para a reforma empreendida pela Constituição 

Federal de 1988 foi a revisão das regras de repartição de receitas da União entre estados e 

municípios, iniciada a partir de 1968, com a redução dos percentuais da arrecadação federal 

transferidos os governos subnacionais e a necessária vinculação dos recursos repassados, e que 

durou até 1975. 

A partir de então, um processo reverso teve início, de forma a se aumentar 

desenfreadamente os repasses de recursos da União Federal aos estados e municípios e diminuir 

sua vinculação, processo este que atingiu seu ápice Constituição Federal de 1988. 

Além disso, a volta da democracia ao país acabou determinando também a transferência 

de importante base tributária da União, os impostos seletivos, para o ICM estadual que, 

passando a incidir também sobre serviços, teve seu acrônimo alterado para ICMS. 

Acontece que, seja pelo aumento dos repasses não vinculados de receitas da União aos 

estados e municípios, seja pela transferência de bases de incidência da União aos estados, ambos 

determinados pela Constituição Federal de 1988, a transferência de encargos então detidos pela 

União aos estados e municípios, que passaram a receber mais recursos deste, acabou não sendo 

também aprovada pela mesma Constituição, sendo esta transferência tida como necessária para 

equilibrar as contas públicas de todos os entes da Federação, principalmente da União Federal. 

Logo, tendo a União sido tolhida de sua arrecadação, e imbuída de severos encargos 

administrativos e sociais, outra alternativa não lhe restava senão o aumento de sua arrecadação 

via tributos não partilháveis, que acabou encontrando nas contribuições sociais a figura perfeita 

para tal finalidade. 

Assim, como principais consequências da reforma tributária promovida pela 

Constituição Federal de 1988, e que acabou sendo determinante na configuração do sistema 

tributário pós 1988, temos a criação das diversas contribuições sociais, destinadas a aumentar 

a arrecadação federal, sem que estes recursos tivessem que ser partilhados com estados e 

municípios.  

Isso se comprova facilmente pela criação da CSLL em 1989, da COFINS em 1991 e da 

CPMF em 1996. Contudo, conforme visto acima, uma vez que a instituição das contribuições 

sociais deveria ser acompanhada de estudo prévio necessário à destinação de sua arrecadação, 

o aumento das receitas advindas das então recém criadas contribuições sociais não surtiria os 

efeitos desejados não fosse pela criação do Fundo Social de Emergência, que previa a 
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desvinculação de parcela da arrecadação da União de qualquer órgão, fundo ou despesas e que 

acabou sendo sucedido pelo Fundo de Estabilização Fiscal e pela Desvinculação de Recursos 

da União, cuja vigência encontra-se prevista até o final do ano de 2015. 

Obviamente, a arrecadação das contribuições sociais sobre o faturamento e em cascata 

(PIS/PASEP e COFINS) ou sobre as movimentações financeiras (CPMF), representavam o 

regresso do sistema tributário nacional, o que só era agravado pela desvinculação de parte das 

receitas arrecadas mediante contribuições sociais, que deveriam ser integralmente destinadas a 

investimentos sociais. 

Assim, a pesquisa sobre as principais reformas tributárias ocorridas no Brasil até os dias 

de hoje nos levou a elencar seis áreas onde se verificavam necessidades de reforma: federalismo 

fiscal, orçamento, tributação da renda, tributação do patrimônio, tributação do consumo e 

contribuições sociais. 

Dessa forma, na segunda parte da pesquisa, buscou-se verificar se as propostas de 

reforma tributária elaboradas pelo Poder Executivo visavam a correção das necessidades de 

reforma verificadas em cada uma das áreas acima. 

As respostas encontradas variam de caso a caso, por isso, nesta conclusão, assim como 

feito em todo o trabalho, vamos comentar separadamente cada uma das necessidades e as 

respectivas propostas e também a implementação ou não destas. 

Em relação ao federalismo fiscal, não se verificou nenhuma proposta visando a 

redistribuição de receitas e encargos entre a União, estados e municípios, de forma a sanar o 

maior problema verificado nesta área, qual seja, o aumento das receitas partilhadas pela União 

com estados e municípios efetuado pela Constituição Federal de 1988, sem que se verificasse 

também um aumento dos encargos transferidos pela União aos respectivos entes. Ou seja, a 

União Federal continuará concentrando encargos em suas mãos e, para fazer frente a estes, 

continuará também recorrendo a fontes de receitas não partilháveis, como as contribuições 

sociais, que acabam por deteriorar a qualidade do sistema tributário nacional. Acreditamos que 

existem sérias dificuldades na reformulação do federalismo fiscal brasileiro, notadamente a 

distribuição dos encargos entre os entes da federação, contudo, verifica-se também que 

nenhuma discussão a respeito do tema restou proposta pelos eventuais interessados nesta 

reformulação. 

Em relação ao orçamento, não se verificou também, dentre as propostas estudadas, 

maiores debates acerca de controles mais efetivos sobre os gastos públicos e sobre uma maior 

transparência acerca das escolhas dos gastos, assim como sua execução. Neste ponto, cumpre 

observarmos que, embora as propostas aqui estudadas não tenham sido mais abrangentes em 
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relação ao orçamento, observa-se claramente a evolução da legislação neste ponto, 

destacadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), que 

instituiu meios para conceder mais transparências aos orçamentos dos entes públicos. A crítica, 

contudo, se reserva à ainda complexa legislação orçamentária, que dificulta o entendimento da 

população acerca das informações constantes dos orçamentos, de forma que a esta resta 

impossibilitada a exata compreensão acerca do necessário retorno sobre o que lhe é retirado 

através dos diversos tributos.  

No tocante à tributação da renda, que poderia servir como inibidor ao processo de 

concentração de renda no país, também não se verificaram maiores propostas em relação a esta 

base de incidência quando do estudo das propostas de reforma tributária elaboradas pelo Poder 

Executivo entre 1988 e 2008. Há que se reconhecer, contudo, conforme exposto acima, que a 

reforma da base de incidência renda prescinde de maiores alterações constitucionais, de forma 

que, como nosso estudo se concentrou nas propostas de emendas constitucionais formuladas 

pelo Poder Executivo buscando a reconfiguração do sistema tributário brasileiro, talvez não se 

encontrem mesmo, nestes documentos, maiores discussões acerca da reforma tributária desta 

base, que poderia ser feita mediante simples processo legislativo. Contudo, mais uma vez, há 

sim que criticar a ausência de reformas da base de incidência renda, pois as deformidades 

encontradas nesta base encontram longínquas origens, de forma que, sua reforma, por não 

necessitar de um processo legislativo mais amplo e complexo, poderia já ter sido implementada 

também há muito tempo, concluindo-se, portanto, que falta vontade política de reforma neste 

campo. 

As propostas de reformas da base tributária patrimônio, no período estudado, também 

foram tímidas, de forma que a tributação desta base no Brasil ainda se mostre relativamente 

baixa em relação aos países desenvolvidos. Dentre as propostas aqui estudadas, contudo, 

verifica-se o maior número de medidas aprovadas visando a reforma desta base do que em 

qualquer outra, destacando-se a previsão pela Constituição Federal do IPTU progressivo e da 

adoção de alíquotas diferenciadas para o IPVA e IPTU em função do tipo e utilização de cada 

um dos respectivos bens onerados. Ainda, assim, a tributação do patrimônio no Brasil se mostra 

incipiente, principalmente quando se está a buscar maior equidade em nosso sistema tributário. 

Questão de maior destaque quando o assunto é a necessidade de reforma tributária, a 

base de incidência consumo dispendeu grande parte do tempo destinado às discussões de 

reforma tributária no país, sem que os entes envolvidos, tanto a União como os estados, 

conseguissem chegar a um consenso quanto a questões simples, como a implementação do 

princípio do destino na cobrança do ICMS. Isso se explica pelo fato de que, todos os entes 
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envolvidos na discussão da reforma desta base de incidência, neste ponto, principalmente os 

estados, buscassem, a partir da reforma tributária, sair em melhor situação do que se 

encontravam. Desta maneira, a tributação da base consumo no Brasil, adotando um sistema 

misto de incidência, ora sobre a produção, ora sobre o consumo, repartindo entre os estados 

envolvidos o ICMS incidente sobre as vendas interestaduais, continua provocando relevantes 

distorções nesta base de incidência tributária, tendo como principal gravame a guerra fiscal 

entre estados. Diversas propostas foram feitas buscando a eliminação das deformidades 

encontradas nesta base de incidência, sendo que várias delas poderiam ser facilmente 

implementadas. Contudo, em razão principalmente da falta de consenso entre os estados 

brasileiros, nenhuma das propostas de reforma tributária restou aceita. Reforçamos, neste ponto, 

a ausência de justificativas para a falta de consenso entre os estados brasileiros para se chegar 

a um acordo sobre esta base, haja vista que diferentes países, reunidos em blocos, conseguiram 

chegar a um consenso acerca da implementação do princípio do destino em relação aos tributos 

incidentes sobre o consumo. 

Por fim, em relação as contribuições sociais, a existência de mais de uma contribuição 

incidentes sobre a mesma base de incidência, como é o caso do PIS/PASEP e da COFINS, já 

está a indicar a necessidade de reforma desta base. Contudo, o maior problema relacionado à 

incidência destes tipos de tributos, qual seja, sua destinação, pouco foi tratado pelas propostas 

de reformas estudadas neste trabalho. De fato, a única proposta implementada em relação às 

contribuições sociais foi aquela que acabou por ficar conhecida como “desoneração da folha de 

pagamentos”, ao substituir uma das diversas contribuições sociais incidentes sobre a folha de 

salários por mais uma contribuição incidente sobre o faturamento. Embora a proposta tenha a 

intenção de diminuir os encargos da contratação formal de trabalhadores, esta acabou por onerar 

ainda mais o faturamento das empresas, ao propor a incidência de mais um tributo sobre esta 

mesma base, penalizando ainda aquelas empresas com faturamento alto e folha de salários 

reduzida. Nota-se, assim, que as contribuições sociais ainda necessitam de reformas mais 

amplas, de forma que o tema reforma tributária no Brasil ainda continuará vivo por um bom 

tempo. 

Concluindo o presente trabalho, entendemos que o sucesso da primeira grande reforma 

tributária realizada no Brasil, em 1965/1966, tida por muitos como uma das responsáveis pelo 

“milagre econômico” da década de 70, é ainda uma das grandes responsáveis pela permanência 

do tema “reforma tributária” na agenda política do país. Parece ser crença entre os governantes 

do país, e também entre os aspirantes aos poderes Executivo e Legislativo, que através de uma 
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reforma tributária ampla, o país poderá voltar a experimentar índices de crescimento econômico 

como os alcançados na década de 70. O que não deixa de ser verdade, em parte. 

Como se verificou no presente trabalho, a lógica do desenvolvimento do sistema 

tributário nacional, desde a sua criação até os dias atuais, é deveras irregular, de forma que, 

uma reforma tributária mais ampla, reduzindo os encargos da folha de salários, reduzindo a alta 

incidência de tributos sobre o consumo, entre outras medidas, muito provavelmente ajudaria o 

país a sair do triste ranking das maiores cargas tributárias do mundo. 

Contudo, a falta de consenso entre as autoridades políticas do país, acerca da efetivação 

de uma reforma tributária ampla no país, uma vez que nenhum ente deseja perder receitas, acaba 

por atravancar qualquer iniciativa neste sentido. 

Sob este ponto de vista, entendemos que o processo de reforma tributária no Brasil deve 

ser iniciado através da reforma orçamentária, propondo à população o exato conhecimento dos 

seus deveres como cidadãos em relação ao estado, mas também de seus direitos em relação ao 

estado, principalmente em relação à como os tributos recolhidos aos cofres públicos vem sendo 

utilizados pelos órgãos públicos. 

O envolvimento da sociedade em eventual processo de reforma tributária no Brasil se 

mostra como estritamente necessário pois esta, na condição de titular dos direitos e bens 

públicos que lhes são devidos em decorrência da tributação, deve atuar como auxiliar ao Estado, 

tanto no tocante às escolhas das receitas, como das despesas. 

Note-se que, a atual legislação brasileira, já prevê comandos que visam incentivar a 

população a participar dos processos de elaboração e discussão dos orçamentos públicos. 

A ampliação e incentivo da participação da população nos processos de elaboração e 

discussão dos orçamentos públicos permitirá a esta, consequentemente, o maior entendimento 

da população acerca de como as escolhas orçamentárias, seja pela arrecadação, seja pelos 

gastos, influem diretamente na economia do país (e nas suas vidas), além de conceder mais 

transparência ao processo orçamentário. 

A maior transparência do processo orçamentário e da gestão fiscal, por sua vez, teria o 

condão de promover um debate sobre a elaboração e resultados do processo orçamentário mais 

participativo e inclusivo, ampliando os controles, compreensão e credibilidade das políticas 

fiscais.  

Como os destinatários finais dos tributos são a população que os recolhe e que espera 

receber de volta os bens e serviços públicos que lhes são devidos, uma reforma tributária ampla 

no Brasil só poderá ser iniciada a partir do momento em que a população passe a realmente 

entender o seu papel de credor em relação aos bens e serviços públicos. 
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A partir desse momento, a mesma população poderá escolher quais os bens e serviços 

deverão lhes ser prestados pelo Estado e qual a melhor forma desta repassar aos cofres públicos 

parte dos seus recursos. 

Portanto, a existência de um sistema orçamentário transparente e compreensível pelos 

cidadãos é medida prioritária para um processo de reforma tributária amplo no Brasil. 
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ANEXO 1 - PROPOSTA DA COMISSÃO EXECUTIVA DE REFORMA FISCAL 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Art. 1° - Os dispositivos da Constituição abaixo enumerados passam a vigorar com as seguintes 

alterações: 

"Art. 5° .............................................................................................................................. 

XXI - a lei disciplinará a legitimidade das entidades associativas para representar 

judicial ou extrajudicialmente os seus filiados; 

....................................................................................................................................................... 

LXX .................................................................................................................................. 

E)) organização sindical, entidade de classe ou associação, legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano para, na forma da lei, defender os interesses de seus 

membros ou associados, que as tenham autorizado expressamente; 

....................................................................................................................................................... 

"Art. 7° .............................................................................................................................. 

XXIV - aposentadoria, observado o disposto nos arts. 201 e 202; 

....................................................................................................................................................... 

"Art. 18 ............................................................................................................................. 

§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 

preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei 

estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito: 

I - às populações diretamente interessadas, na hipótese de criação de Municípios;  

II- às populações dos Municípios, nos casos de incorporação e de fusão; 

III - à população de todo Município, no caso de desmembramento."  

"Art. 21 .......................................................................................................................... 

 X - organizar o serviço postal e o correio aéreo nacional; 

....................................................................................................................................................... 

XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária federais, 

bem corno cooperar com a manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de 

bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios; 

"Art. 39. ............................................................................................................................ 
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§ 2° - Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7', IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV e XXX." 

"Art. 41. Os servidores nomeados em virtude de concurso público são estáveis após dois 

anos de efetivo exercício, quando integrantes de carreiras compreendidas nas áreas de 

segurança pública, diplomacia, advocacia e defensoria públicas, controle interno e externo e 

tributação, arrecadação e fiscalização de tributos e contribuições sociais, bem como de outras 

carreiras típicas de Estado relacionadas em lei complementar. 

....................................................................................................................................................... 

§ 3° - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade remunerada, com vencimento proporcional ao tempo de serviço, até seu 

adequado aproveitamento em outro cargo. 

§ 4º - É assegurada ao servidor não estável, no caso de exoneração, compensação 

pecuniária proporcional ao tempo de serviço, fixada em lei." 

"Art. 42 ............................................................................................................................. 

§ 10. - Aos servidores de que trata este artigo aplica-se o disposto nos arts. 201 e 202.  

....................................................................................................................................................."  

"Art. 43 .............................................................................................................................  

§ 1°- .................................................................................................................................. 

II - a composição dos organismos regionais que, entre outras atribuições, executarão 

programas regionais. ..................................................................................................................." 

"Art. 51 ............................................................................................................................. 

 IV - dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia e, na forma da lei, sobre a 

extinção dos cargos, empregos ou funções de seus serviços; 

.......................................................................................................................................................

  VI - propor projetos de lei que disponham sobre a criação ou transformação dos cargos, 

empregos ou funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias." 

"Art. 52 ............................................................................................................................. 

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia e, na forma da lei, sobre a 

extinção dos cargos, empregos ou funções dos seus serviços; 

........................................................................................................................................." 

XV - propor projetos de lei que disponham sobre a criação ou transformação dos cargos, 

empregos ou funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração observados os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 
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........................................................................................................................................."

  "Art. 57 - .......................................................................................................................... 

§ 2° - A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do plano plurianual e 

da lei de diretrizes orçamentárias e nem encerrada sem a aprovação da lei orçamentária anual. 

"Art. 73 ............................................................................................................................. 

§ 3º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, 

prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça e somente poderão aposentar-se quando tiverem exercido efetivamente o cargo por mais 

de cinco anos. 

........................................................................................................................................." 

"Art. 93 - ........................................................................................................................... 

VI - aposentadoria, nos termos dos arts. 201 e 202, após cinco anos de exercício efetivo 

na judicatura; ..............................................................................................................................." 

"Art. 102 - ......................................................................................................................... 

 § 1° - A arguição de descumprimento de preceito desta Constituição será apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na Forma da lei. 

§ 2° - As decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e nas de inconstitucionalidade 

por omissão, tem eficácia erga omnes e efeito vinculante para os órgãos e agentes público.  

§ 3° - Lei complementar poderá outorgar eficácia erga omnes a decisões do Supremo 

Tribunal Federal sobre outras matérias, bem como dispor sobre o efeito vinculante dessas 

decisões para os órgão e agentes públicos." 

"Art. 103 ........................................................................................................................... 

§ 4° - Os órgãos ou entes referidos nos incisos 1 a VIII podem propor ação declaratória 

de constitucionalidade, que, quando decidida no mérito, vinculará as instâncias inferiores.  

§ 5° - A confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional poderá 

igualmente, propor, na forma da lei, ação de inconstitucionalidade ou declaratória de 

constitucionalidade." 

"Art. 149 ........................................................................................................................... 

Parágrafo único. - A União, os Estados, o Distritos Federal e os Municípios poderão 

instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em beneficio destes, de 

sistemas de previdência que observarão o disposto nos arts, 201 e 202." 

"Art. 150 ........................................................................................................................... 
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§ 1º - A vedação do inciso III, b, não se aplica aos impostos previstos nos arts. 153, I, II 

e V e 154, II. .................................................................................................................................. 

§ 6º - Qualquer isenção, redução de base de cálculo, devolução total ou parcial, direta 

ou indireta, condicionada, ou não, de tributo, ao contribuinte, ao responsável ou a terceiro, a 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, bem assim subsídio ou beneficio de 

natureza tributária ou previdenciária, só poderão ser concedidas mediante lei específica, federal 

estadual ou municipal." 

"Art. 153 ........................................................................................................................... 

IV - ativos, a serem especificados em leis; 

V - produção, circulação, distribuição ou consumo de bebidas, veículos automotores, 

energia, tabaco, combustíveis líquidos e gasosos e seus derivados, nacionais ou estrangeiros, 

serviços de telecomunicações, bem corno, quando definidos em lei como ativo financeiro ou 

instrumento cambial, sobre o ouro e outros metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas, 

imposto que incidirá uma única vez sobre qualquer dessas operações. 

§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos 

em lei: 

- alterar as alíquotas ou, quando exigido em moeda ou cujo montante possa nela se 

exprimir, o valor dos impostos enumerados nos incisos I, II e V; e, 

II - reduzir a alíquota do imposto sobre ativos. 

§ 2º .................................................................................................................................... 

- quando igual ou inferior ao de que trata o inciso IV, será com este compensável. 

§ - O imposto de que trata o inciso V, quando incidente sobre o ouro e outros metais 

preciosos, pedras preciosas e semipreciosas, definidos em lei como ativo financeiro ou 

instrumento cambial, terá sua alíquota máxima fixada em um por cento e será devido na 

operação de origem, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes 

termos: 

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou Território, conforme a origem; 

II - setenta por cento para o Município de origem." 

"Art. 154 ........................................................................................................................... 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que não 

tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; 

....................................................................................................................................................... 

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
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I - valor adicionado nas operações relativas à produção, circulação, distribuição ou 

consumo de bens e serviços, ainda que as operações se iniciem no exterior; 

II - propriedade de veículos automotores.  

§ 1° - O imposto previsto no inciso I; 

1- será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o 

montante cobrado nas anteriores no mesmo Estado; 

II - poderá ser seletivo, em função da essencialidade dos bens e serviços; 

III - será devido exclusivamente: 

a) ao Estado de destino, nas operações interestaduais; 

b) ao Estado de destino nas operações de entrada de bem destinado a contribuinte e 

cobrado por ocasião do desembaraço aduaneiro; 

c) ao Estado de origem, nas operações de venda de bens a consumidor final 

localizado em outro Estado. 

§ - Com relação ao imposto de que trata o inciso I; 

I - O Senado Federal, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela 

maioria absoluta de seus membros, poderá estabelecer alíquotas mínimas nas operações 

internas, bem como alíquotas máximas no caso de bens ou serviços sobre os quais incida o 

imposto de que trata o art. 153, V; 

II - não incidirá sobre: 

a) a exportação, para o exterior, de qualquer bem ou serviço; 

b) o ouro e outros metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas, definidos em lei 

como ativo financeiro ou instrumentos cambial; 

III - são asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos relativos a: 

a) operações de entrada, no estabelecimento exportador, dos bens e serviços a serem 

exportados; 

b) aquisição de bem destinado ao ativo fixo do estabelecimento ou de serviço vinculado 

à atividade operacional; 

IV - cabe à lei complementar: 

a) disciplinar o regime de compensação previsto no § 1", I, deste artigo;  

b) definir estabelecimento responsável e local das operações relativas à produção, 

circulação, distribuição e consumo de bens e serviços;  

c) dispor substituição tributária, podendo, inclusive, atribuir a contribuinte determinado 

o imposto devido nas operações subsequentes;  
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d) regular a exclusão da incidência do imposto, de produtos definidos como gêneros 

essenciais;  

e) relacionar os serviços que ficarão excluídos da incidência do imposto."  

"Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre a propriedade imobiliária.  

Parágrafo único. O imposto previsto neste artigo, quando incidente sobre imóveis 

urbanos não edificados, poderá ser progressivo, de forma a assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade, na forma do art. 182, § 4º, inciso II."  

"Art. 158 - Pertencem aos Municípios:  

I - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto de que trata o art. 155., 

I;  

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de vínculos automotores licenciados em seus territórios.  

§ 1° - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso I, serão 

creditadas de acordo com os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações realizadas 

em seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, 

lei federal;  

§ 2º - Os recursos previstos neste artigo serão creditados, imediata e automaticamente, 

pela instituição ou órgão recebedor do imposto, ao Município competente, sem que transitem 

pelo Tesouro Estadual que compartilhe da receita, conforme dispuser lei complementar.  

3° - Cabe à lei complementar:  

I - definir valor adicionado para os fins do disposto no § 1°, I;  

II - fixar normas para o acompanhamento, pelos Municípios, da liberação das parcelas 

que lhes sejam destinadas nos termos deste artigo."  

"Art. 159. A União entregará vinte e três inteiros e noventa e cinco centésimos por cento 

do produto da arrecadação de seus impostos para o Fundo de Participação, distribuídos na 

seguintes forma:  

I - onze inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento, para os Estados e o Distritos 

Federal;  

II - dez inteiros e setenta e dois centésimos por cento, para os Municípios;  

III - um inteiro e setenta e um centésimos por cento para aplicação em programas de 

financiamento do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por intermédio 
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de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de 

desenvolvimento. 

§ 1º - em relação ao Fundo de que trata este artigo, cabe à lei complementar estabelecer 

normas: 

I - de funcionamento e distribuição dos recursos respectivos devendo o rateio entre 

Estados e Municípios, previsto nos incisos I e II, ser feito com o objetivo de promover o 

equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios, considerando-se, para esse fim: 

a) a população; 

b) o inverso da renda per capita do Estado; 

c) a relação entre a receita tributária própria e esta acrescida da parcela da arrecadação 

de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos 

Estados aos respectivos Municípios; 

II - de acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das 

parcelas que lhes sejam destinadas nos termos deste artigo. 

....................................................................................................................................................... 

§ 4º - Para os fins do disposto neste artigo não é considerada receita tributária própria 

dos Estados a parcela da arrecadação dos impostos transferida aos respectivos Municípios, nos 

termos do art. 158." 

"Art. 160 ........................................................................................................................... 

Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de recursos 

ao pagamento de seus créditos, de suas autarquias ou da seguridade social." 

"Art. 161. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo do valor das cotas do Fundo 

de Participação a serem distribuídas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios." 

"Art. 165. .......................................................................................................................... 

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

prioridades de Governo, bem como as diretrizes, objetivos e metas dos investimentos e das 

ações de expansão da administração pública federal. 

§ 2º - Em consonância com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 

estabelecerá as prioridades de Governo, as diretrizes, objetivos e metas dos investimentos e das 

ações de expansão da administração pública federal, para o exercício financeiro subsequente, 

bem como orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre alterações na 

legislação tributária. 

....................................................................................................................................................." 

"Art. 166 ........................................................................................................................... 
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§ 7º - aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto 

nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo, exceto quanto às alterações do 

plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, que somente serão aprovadas por maioria 

absoluta dos membros do Congresso Nacional.  

....................................................................................................................................................... 

§ 9° - Os recursos que, em decorrência de veto ou emenda, ficarem sem despesas 

correspondentes poderão ser utilizados, mediante créditos especiais ou suplementares, com 

prévia e específica autorização legislativa.  

§ 10 - Se o projeto de lei orçamentária não for devolvido ao Poder Executivo até o 

término do exercício financeiro em que tenha sido apresentado, fica este autorizado a executar 

a proposta orçamentária, até sua aprovação pelo Poder Legislativo, exclusivamente no tocante 

às despesas de manutenção e aos contratos vigentes, na proporção de um doze avos por mês.  

§ 11 - As leis que regularem matérias que dependam de modificações no plano 

plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, somente produzirão efeitos após efetuadas as 

alterações respectivas, na forma do § 7º. 

§ 12 - As propostas de alteração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias 

e da lei orçamentária anual serão apresentadas na forma de projeto de lei específico."  

"Art. 167. .......................................................................................................................... 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a 

repartição do produto da arrecadação de impostos a que se referem os arts. 158 e 159, bem 

como a prestação de garantias a operações de créditos por antecipação de receita, prevista no 

art. 165, § 8º, ou como contragarantia a garantia concedida pelo Tesouro Nacional em operações 

de crédito interno ou externo; 

....................................................................................................................................................... 

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento 

fiscal para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive os 

mencionados no art. 165, § 5º;    

§ 4º - A ressalva emitida no inciso IV aplica-se, ainda, aos impostos a que aludem os 

arts. 155 e 156 e aos recursos de que trata o art. 159, desde que utilizados para a prestação de 

garantia ou compensação de débitos com a União, suas autarquias e com a seguridade social."  

"Art. 182. .......................................................................................................................... 

§4° - ..................................................................................................................................  

II - imposto sobre a propriedade imobiliária, progressivo no tempo; 

....................................................................................................................................................." 
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"Art. 195. .......................................................................................................................... 

I - sobre operações relativas à movimentação ou transmissão de titularidade de 

numerário. créditos ou direitos;  

II - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

....................................................................................................................................................... 

§ 6º - Em relação às contribuições de que trata este artigo:  

I - não se aplica o disposto no art. 150, III, b;  

II - é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos 

em lei, alterar as respectivas alíquotas.  

§ 7° - A alíquota máxima da contribuição de que trata o inciso I será de três décimos por 

cento.  

§ 8º - O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador 

artesanal, bem como o respectivo cônjuge ou companheiro, que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão e farão jus aos 

benefícios da seguridade social, observado o disposto nos arts. 201 e 202."  

"Art. 198. .......................................................................................................................... 

Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado com os recursos de que trata 

o art. 195 e dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 

de outras fontes."  

"Art. 201. Os planos de previdência social oficiais, custeados com os recursos de que 

trata o art. 195 e mediante contribuição dos trabalhadores, dos servidores públicos, civis e 

militares, dos membros dos Poderes Legislativo e Judiciário e dos demais ocupantes de funções 

ou cargos públicos, bem assim dos respectivos empregadores incidente, às mesmas alíquotas, 

sobre a folha de salários, atenderão, nos termos da lei, a: 

....................................................................................................................................................... 

§ 9º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após 

decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, 

não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b."  

"Art. 202. Aos trabalhadores, aos serviços públicos, civis e militares, aos membros dos 

Poderes Legislativo e Judiciário e demais ocupantes de funções ou cargos públicos, é 

assegurada, nos termos de lei complementar, aposentadoria:  

I - com benefício integral, a partir dos sessenta e cinco anos de idade, após vinte anos 

contribuição;  

II- com benefício integral, após quarenta anos de contribuição;  
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III- com benefício proporcional, a partir dos sessenta anos de idade, após vinte anos de 

contribuição. 

§ 1º - A lei complementar de que trata este artigo poderá estabelecer exceções às regras 

nele previstas, em razão da natureza ou das condições de trabalho de determinadas categorias. 

....................................................................................................................................................." 

"Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 

os recursos de que trata o art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 

diretrizes: 

....................................................................................................................................................." 

"Art. 206. .......................................................................................................................... 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, planos de carreira 

para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 

mantidas pela União, excetuadas aquelas a que se refere o art. 207.  

"Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos, obedecendo ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

§ 1° - As universidades públicas constituirão categoria específica de entidade integrante 

da administração pública indireta e serão dotadas de personalidade jurídica própria.  

§ 2° - No orçamento da União serão alocados recursos destinados às universidades 

públicas federais e estabelecimentos isolados de ensino superior, que arcarão com as despesas 

de seu pessoal.  

§ - No exercício de sua autonomia, as universidades públicas poderão admitir 

estrangeiros, nas mesmas condições que brasileiros.  

§ 4° - A permissão de que trata o parágrafo anterior é extensiva às entidades e órgãos 

públicos de pesquisa e desenvolvimento científico, cultural ou tecnológico. 5° - O disposto 

neste artigo poderá ser estendido, nos termos da lei, a outras instituições de ensino pesquisa."  

"Art. 211. .......................................................................................................................... 

§ 1° - A União organizará e financiará o ensino universitário; os Estados e o Distrito 

Federal o ensino de primeiro e segundo graus, facultada a manutenção do ensino universitário. 

....................................................................................................................................................... 

§ 3° - É vedado à União a criação ou observação de universidade e estabelecimentos 

isolados de ensino superior." 
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"Art. 239. O programa do seguro-desemprego será financiado, nos termos que a lei 

dispuser, por parcela da arrecadação das contribuições destinadas à seguridade social e por 

outras fontes previstas na lei orçamentária anual.  

§ 1° - Dos recursos mencionados no caput deste artigo, pelo menos quarenta por cento 

serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes 

preserve o valor.  

§ 2° - Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de 

saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de 

casamento.  

§ 3º - Aos trabalhadores e aos servidores públicos, civis e militares, que percebam até 

dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo 

anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que, até 5 

de outubro de 1988, participavam dos programas referidos no parágrafo anterior."  

"Art. 240. Ficam mantidas as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre 

as folhas de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical."  

Art. 2º - Produzirão efeitos, com a redação dada por esta Emenda Constitucional:  

I - em 1° de janeiro de 1993, o disposto no art. 153, IV e V, e demais disposições a ele 

relativas;  

II - em 1° de janeiro de 1994, o disposto nos arts. 155, I, e 156, observado o disposto 

nos arts. 3º a 5° desta Emenda Constitucional.  

§ 1° - Até 31 de dezembro de 1993, ficará mantida a competência:  

I - da União, para legislar quanto ao imposto sobre a propriedade territorial rural, cujo 

produto da arrecadação será integralmente transferido aos Municípios onde os imóveis 

estiverem situados;  

II - dos Estados e do Distrito Federal, para legislar quanto ao imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação;  

III - dos Municípios, para legislar quanto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

e sobre serviços de qualquer natureza não sujeitos ao imposto de que trata a inciso anterior.  
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§ 2º - Promulgada a presente Emenda Constitucional, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação das modificações por ela 

introduzidas à Constituição de 5 de outubro de 1988.  

§ 3º - As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da 

entrada das modificações introduzidas pela presente Emenda Constitucional, mantida a 

legislação anterior no que com ela for incompatível.  

Art. 3° Até que entre em vigor o disposto no art. 155, § 20, II, a, em 1° de janeiro de 

1995,0 impam de competência dos Estados e do Distrito Federal, incidente nas operações que 

destinem produtos semielaborados ou produtos primários ao exterior, será reduzido da seguinte 

forma em relação nível de tributação vigente na data da promulgação desta Emenda 

Constitucional:  

I - de 10 de julho de 1993 a 30 de junho de 1994, com a redução mínima de vinte por 

cento;  

II - de 1° de julho a 31 de dezembro de 1994, com a redução mínima de setenta por 

cento. 

Art. 4° Será assegurado o direito ao crédito do imposto de competência dos Estados e 

do Distrito Federal, decorrente da aquisição de bem destinado ao ativo fixo do estabelecimento 

ou de serviço vinculado à atividade operacional, nos seguintes percentuais:  

I - vinte por cento, a partir de 1° de julho de 1993;  

II - setenta por cento, a partir de 1° de julho de 1994;  

III - cem por cento, a partir de 1° de janeiro de 1995.  

Art. 5° o disposto no art. 155, § 1º, III, com a redação dada por esta Emenda 

Constitucional entrará m vigor em 1° de janeiro de 1995, mantido, até essa data, o disposto no 

art. 155, § 2º, VII, da Constituição de 5 de outubro de 1988.  

Parágrafo único. Promulgada a presente Emenda, os Estados e o Distrito Federal 

poderão celebrar convênios, nos termos da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, 

para dar cumprimento, gradativamente, ao disposto neste artigo, nas operações que destinem 

mercadorias a contribuintes situados em outra unidade da Federação.  

Art. 6º A contribuição para o financiamento da seguridade social, instituída pela Lei 

Complementar •° 70, de 30 de dezembro de 1991, será extinta em 31 de dezembro de 1994, 

reduzindo-se, até essa data, a alíquota respectiva à razão de vinte por cento em 1° de janeiro de 

1993, 1° de julho de 1993, 1º de janeiro de 1994 e 1° de julho de 1994.  

Art. 7°. A alíquota referente à contribuição dos empregadores para a seguridade social, 

incidente sobre a folha de salários, será reduzida, no início do primeiro, segundo e terceiro 
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quadrimestres de 1993, à razão de um sexto a cada quadrimestre, de forma a ficar diminuída à 

metade, a partir de 1° e setembro de 1993.  

§ 1º - O valor de cada redução referente à contribuição dos empregadores para a 

seguridade social, incidente sobre a folha de salários, será automaticamente incorporada ao 

salário do trabalhador.. 

§ 2° - O valor da contribuição social do salário-educação, de que trata o art. 212, § 5°, 

da Constituição de 5 de outubro de 1988, será incorporado ao salário do trabalhador em 1° de 

janeiro de 1993.  

Art. 8°. Enquanto não promulgada a lei de que trata o art. 239, será assegurada, ao Fundo 

de Amparo ao Trabalhador, a alocação de recursos, com critérios que lhes preserve o valor, em 

montante equivalente aos lhe foram destinados no exercício financeiro de 1992.  

Art. 9º É vedado à União, direta ou indiretamente, assumir encargos e amortizações 

dívida interna e externa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e respectivas 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que instituírem ou 

mantiverem, salvo os acorrentes de garantia do Tesouro Nacional.  

Art. 10. O Poder Executivo fará consignar anualmente, até o exercício financeiro de 

2013, dotações específicas para o entendimento do disposto no art. 40, caput, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias.  

Art. 11. É assegurado aos atuais titulares do benefício de pensão especial o direito à sua 

percepção, o qual somente se transmitirá, nos termos de lei específica:  

I - ao cônjuge ou companheiro; e  

II - aos descendentes, até que adquiram a capacidade civil plena. 

Art. 12. Os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data 

da promulgação desta Emenda Constitucional, há pelo menos dez anos continuados, bem como 

os servidores de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo 

que não pertencentes às carreiras elencadas no art. 41, são estáveis no serviço público.  

Art. 13. Os trabalhadores, os servidores públicos, civis e militares, os membros dos 

Poderes Legislativo e Judiciário e os demais ocupantes de funções ou cargos públicos que, na 

data da promulgação desta Emenda à Constituição, contarem com trinta ou mais anos de 

serviço, se homem, e vinte e cinco ou mais, se mulher, poderão optar pelo regime previdenciário 

que lhes é próprio, não se lhes aplicando o disposto no art. 202.  

Art. 14. A partir de 1° de janeiro de 1993, até 31 de dezembro de 1999, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante 
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necessário ao refinanciamento de suas respectivas obrigações representadas por essa espécie de 

títulos.  

Art. 15. Até 31 de dezembro de 1993, sobre o total da receita proveniente do crescimento 

em termos reais no exercício de 1993, em relação ao de 1992, da arrecadação tributária federal 

líquida de transferências, inclusive das contribuições destinadas à Seguridade Social, 

descontada a desvalorização da moeda, não se aplicará o disposto nos arts. 153, § 3º, 159.  

Parágrafo único. O acréscimo a que alude este artigo será utilizado exclusivamente no 

pagamento do serviço da dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade direta 

ou indireta da União,  

Art. 16. Fica autoriza a cobrança do imposto de renda incidente sobre os ganhos 

auferidos pelos mutuários em decorrência do não pagamento cio saldo devedor remanescente 

na quitação de contrato de financiamento habitacional,  

§ 1º - A incidência referida no caput deste artigo aplica-se aos ganhos relativos aos 

contratos em curso da publicação desta Emenda Constitucional.  

§ 2° - Ao produto da arrecadação resultante da incidência de que o parágrafo anterior 

não se aplica o disposto no art. 159 da Constituição, com a redação dada pelo art. 1° desta 

Emenda Constitucional.  

Art. 17. Revogam-se os arts. 21, XIII, XV e XXIV, 35, III, 38, V, 40, 43, § 2°, III, 103, 

IX, 157, 165, § 5°, III, 195, § 2º, 206, IV, e 212, § 5°, b. 

_________________ 
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ANEXO 2 - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 175, DE 1995 

 

Altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional. 

 

Art. 1° O art. 148, o inciso V e os parágrafos 1º e 6º do art. 150, o inciso III do art. 151, 

o inciso I e os parágrafos 1º e 5º, este renumerado como § 3°, do art. 153, o inciso I do art. 154, 

todos da Constituição Federal, passam a vigorar com as redações abaixo; são acrescidos um 

parágrafo segundo ao art. 145 e um inciso III ao § 2º do art. 153; e são suprimidos o parágrafo 

único do art. 148, os incisos IV e VI, e os parágrafos 3° e 4º, com renumeração dos 

remanescentes, todos do art. 153: 

 

“Art. 145 

.................................................................................................................................... 

§ 2° É facultado, na forma da lei, à autoridade tributária federal requisitar 

informações sobre as operações financeiras dos contribuintes. 

§ 3º ..... (igual ao atual §2º) ..... 

Art. 148. A União poderá instituir empréstimos compulsórios: 

I - ..... (igual ao atual inciso I) ..... 

II - em razão de conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo; 

III - para financiar investimentos públicos de relevante interesse nacional. 

.................................................................................................................................... 

Art. 150 . .................................................................................................................... 

I - ................................................................................................................................ 

II - .............................................................................................................................. 

III - ............................................................................................................................. 

IV - ............................................................................................................................. 

V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais, admitida a cobrança de pedágio; 

VI - ............................................................................................................................. 

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos empréstimos compulsórios e aos 

impostos previstos nos arts. 153, I, II e IV, 154, II, e 155, apenas no que for cobrado 

pela União. 

§ 2º ............................................................................................................................. 

§ 3º ............................................................................................................................. 
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§ 4º ............................................................................................................................. 

§ 5º ............................................................................................................................. 

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só 

poderão ser concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, de 

iniciativa do Poder Executivo, que regule exclusivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 

§ 7° ............................................................................................................................. 

Art. 151 ...................................................................................................................... 

I - ................................................................................................................................ 

II - .............................................................................................................................. 

III - instituir isenção de tributo da competência dos Estados, do Distrito Federa1 

ou dos Municípios, salvo quando prevista em tratado, convenção ou ato internacional 

do qual o Brasil seja signatário. 

.................................................................................................................................... 

Art. 153 ...................................................................................................................... 

I - importação de produtos estrangeiros e de serviços; 

II - .............................................................................................................................. 

III - ............................................................................................................................. 

IV- ..... (igual ao atual inciso V) ..... 

V - ..... (igual ao atual inciso VII) ..... 

§ 1° É facultada ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II e 

IV. 

§ 2º ............................................................................................................................. 

I - ................................................................................................................................ 

II - .............................................................................................................................. 

III - poderá ser exigido, antecipadamente, dentro do período de apuração, nos 

termos da lei, sem prejuízo da compensação ou restituição do valor que exceder ao 

efetivamente devido no encerramento do mesmo período. 

§ 3· O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, 

sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso IV, devido na 

operação de origem. 

Art. 154 ...................................................................................................................... 
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I - impostos não previstos nos arts. 153 e 155, desde que não compreendidos na 

competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

II - .............................................................................................................................. 

 

Art. 2· É acrescentada a Seção IV ao Capítulo I do Titula VI da Constituição Federal, integrada 

pelo art. 155, procedendo-se a renumeração das seções e artigo subsequentes: 

 

"SEÇÃO IV 

Do Imposto da União, dos Estados e do Distrito Federal 

 

Art. 155. As operações relativas à circulação de mercadorias, bem assim as 

prestações de serviço de comunicação e as de transporte interestadual e intermunicipal, 

ainda que as operações e prestações se iniciam no exterior, ficarão sujeitas a imposto, 

instituído e regulado em lei complementar federal, obedecido o seguinte: 

I - o imposto será administrado, arrecadado e fiscalizado, no que lhes couber, pela 

União, pelos Estados e Distrito Federal, que celebrarão convênio, na forma da lei, para 

assegurar a uniformidade de procedimentos administrativos e interpretações: 

II - o imposto será não-cumulativo, compensando-se o que for devido, em cada 

operação, ou prestação; 

a) na determinação do imposto devido aos Estados e ao Distrito Federal, com o 

montante cobrado nas operações e prestações anteriores, pelo mesmo Estado ou 

Distrito Federal, se internas, e por outros Estados ou pelo Distrito Federal, se 

interestaduais; 

b) na determinação do imposto devido à União, com o montante por ela cobrado 

nas operações e prestações anteriores, internas ou interestaduais; 

III - na compensação a que se refere o inciso anterior, se os créditos forem 

superiores aos débitos, a lei prevista no "caput" deste artigo determinará o 

ressarcimento, em dinheiro, nos termos e condições que estipular; 

IV - o imposto será seletivo em função da essencialidade das mercadorias e 

serviços; 

V - consideram-se internas as operações de importação de mercadorias do 

exterior, as prestações de serviços iniciadas no exterior e as operações interestaduais 

entre contribuinte e não contribuinte; 
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VI - o imposto não incidirá sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, 

nem sobre serviços prestados a destinatário no exterior; 

VII - as alíquotas dos Estados e do Distrito Federal e as da União serão aplicadas 

sobre a mesma base de cálculo; 

VIII - as alíquotas da União, uniformes por mercadoria ou serviço, em todo o 

território nacional, sem distinção entre as operações internas e interestaduais, serão 

fixadas em lei, vedada a edição de medida provisória e admitida a faculdade de que 

trata o art. 153, § 1°; 

IX· as alíquotas dos Estados e do Distrito Federal, uniformes por mercadoria ou 

serviço, em todo o território nacional, sem distinção entre as operações internas e 

interestaduais, serão fixadas pelo Senado Federal, mediante resolução, de iniciativa do 

Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada por três quartos de 

seus membros, que observará, em relação às operações interestaduais entre 

contribuintes, o seguinte: 

a) poderá reduzir, gradualmente, a alíquota estadual e distrital federal, hipótese 

em que a alíquota da União será acrescida, automaticamente, dos pontos percentuais 

que vierem a ser reduzidos; ou 

b) poderá estabelecer procedimentos que atribuam, gradualmente, o produto da 

arrecadação da alíquota estadual e distrital federal, parcial ou totalmente, ao Estado 

ou ao Distrito Federal de localização do destinatário da mercadoria; 

X - nas operações interestaduais de energia elétrica e petróleo, inclusive 

lubrificantes, combustíveis 1íquidos e gasosos dele derivados, a alíquota estadual e 

distrital federal será eliminada e acrescida à da União; 

XI - a isenção ou não incidência será uniforme em todo o território nacional e, 

salvo determinação em contrário da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações 

ou prestações seguintes; 

b) não impedirá a utilização, inclusive com ressarcimento dos créditos relativos ao 

imposto pago nas operações anteriores; 

XII - é vedada a concessão a certos contribuintes ou a determinada categoria de 

contribuintes direta ou indiretamente, de qualquer tipo de ressarcimento ou 

financiamento que anule, no todo ou em parte, o ônus financeiro ou econômico do 

imposto;  

XIII - lei complementar determinará o local das operações e prestações.” 
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Art. 3º O inciso II e o §1º, ora alterado para parágrafo único, ambos do art. 155; o inciso 

III, o §1° e o §3°, este renumerado para §2º, todos do art. 156; o art. 157; o inciso II e IV do art. 

158; o art. 159; e o art. 161, todos da Constituição Federal, com as numerações decorrentes do 

acréscimo do art. 2° desta Emenda, passam a vigorar com as redações e numerações abaixo; e, 

são suprimidos os parágrafos 2° e 3º do art. 155, o §2° do art. 156, o parágrafo único do art. 

158, o inciso II e os parágrafos 2° e 3° do art. 159, e o art. 162: 

 

'SEÇÃO V 

Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal 

 

Art. 156. ...... (igual ao atual caput art. 155) .....: 

I - ..... (igual ao atual inciso I do art. 155) .....; 

II - propriedade territorial rural; 

III - ..... (igual ao atual inciso III do art. 155) ..... 

Parágrafo único. O imposto previsto no inciso I terá suas alíquotas máximas 

fixadas peio Senado Federal. 

 

SEÇÃO VI 

Dos Impostos dos Municípios 

 

Art. 157. ..... (igual ao atual caput do art. 156) .....: 

I - ..... (igual ao atual inciso I do art. 156) .....; 

II - ..... (igual ao atual inciso /I do art. 156) .....; 

111 - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, especificados 

em lei complementar. 

§ 1° O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos de lei 

municipal. 

§ 2° ..... (igual ao atual §3° do art. 156)...... 

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 

II - ..... (igual ao atual inciso II do §3° do art. 156)..... 

 

SEÇÃO VII 

Da Repartição das Receitas Tributárias 
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Art. 158. Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do 

imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, 

sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações 

que instituírem e mantiverem. 

Art. 159. ..... (igual ao caput do art. 158) ..... 

I - .... (igual ao atual inciso I do art. 158) ..... 

II - a parcela, definida nas Constituições Estaduais, não inferior a vinte e cinco por 

cento, do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade territorial 

rural, relativamente aos imóveis neles situados; 

III - ..... (igual ao atual inciso III do art. 158) ..... 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação resultante da aplicação das 

alíquotas dos Estados, relativamente ao imposto sobre as operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de comunicação e as de 

transportes interestaduais e intermunicipais, conforme critérios de rateio definidos em 

lei complementar. 

Art. 160. A União entregará, do produto da arrecadação do imposto sobre a renda 

e proventos de qualquer natureza e do produto de sua arrecadação referente ao imposto 

sobre as operações relativas á circulação de mercadorias e sobre as prestações de 

serviço de comunicação e as de transporte interestadual e intermunicipal, quarenta e 

sete por cento, na seguinte forma: 

I - ..... (igual ao atual art. 159, I, a) ..... 

II - ..... (igual ao atual art. 159, I, b) ..... 

III - três por cento, para financiamento de investimentos nas Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, por meio de suas instituições financeiras de caráter regional, 

na forma que a lei estabelecer. 

Parágrafo único. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com 

o previsto neste artigo, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto sobre renda 

e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, 

bem como suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 

Art. 161. ..... (igual ao atual art. 160)..... 

Art. 162. ..... (igua1 ao atual caput do art. 161)..... : 
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I - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 160, 

especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos nele previstos, objetivando 

promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios; 

II - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e 

da liberação das participações previstas nos arts. 159 e 160. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas 

referentes aos fundos de participação a que alude o inciso I. 

 

Art. 4° É acrescentado um novo artigo ao Capítulo I, do Título VII, da Constituição 

Federal, com a redação a seguir, após o art. 180, renumerando-se os demais: 

 

Art. 181. Lei poderá definir práticas de comércio exterior danosas à economia 

nacional e, para coibi-las, autorizar a cobrança de direitos e a imposição de limitações 

e sanções que visem neutralizar as referidas práticas, inclusive sobre importações já 

desembaraçadas. 

 

Art. 5" Até que se promulgue a lei complementar mencionada no art. 146, I, da 

Constituição Federal, o imposto sobre transmissão "causa mortis' e doação de quaisquer bens 

ou direitos previsto no art. 156, I, com a redação dada por esta Emenda, compete: 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao Estado ou ao Distrito Federal, 

onde se situe o bem: 

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, ao Estado ou ao Distrito Federal onde 

se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador. 

III - terá a competência para sua instituição regulada por lei federal: 

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; 

b) se o "de cujus" possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário 

processado no exterior; 

Art. 6° Até que se promulgue a lei complementar mencionada no art. 146 da 

Constituição Federal, o imposto sobre a propriedade territorial rural, previsto no art. 156, II, 

com a redação dada por esta Emenda, terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a 

manutenção de propriedades improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, 

definidas em lei estadual, quando as explore, só ou com sua família, o proprietário que não 

possua outro, móvel. 
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§ 1° A partir do exercício financeiro de 1996, os Estados e o Distrito Federal 

responderão pela administração, cobrança e fiscalização do imposto de que trata este artigo, 

pertencendo aos Municípios, enquanto sobre essa matéria não dispuser a Constituição Estadual 

respectiva, a parcela de vinte e cinco por cento do produto de sua arrecadação, relativamente 

aos imóveis neles situados. 

§2° Enquanto não for promulgada a lei estadual, ao imposto referido neste artigo aplica-

se a legislação federal pertinente. 

Art. 7º Até que se promulgue a lei complementar mencionada no art. 146 da 

Constituição Federal, quanto ao imposto sobre transmissão "inter vivos', previsto no art. 157, 

II, com a redação dada por esta Emenda, se observará o seguinte: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou de direitos incorporados ao património de 

pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos, 

decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, 

a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação 

de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 

II - compete ao Municipio onde se situe o bem. 

Art. 8º Até que se promulgue a lei complementar mencionada no art. 159, IV, da 

Constituição Federal, com a redação dada por esta Emenda, as parcelas de receita pertencentes 

aos Municípios serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, 

lei federal. 

Parágrafo Único, Enquanto não entrar em vigor o disposto no art. 155 da Constituição 

Federal, com a redação dada por esta Emenda, pertencem aos Municípios vinte e cinco por 

cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, referido no art. 10 desta Emenda, creditados conforme os critérios previstos no 

"caput" deste artigo. 

Art. 9° Enquanto a lei complementar mencionada no art. 162, II, da Constituição 

Federal, com a redação dada por esta Emenda, não dispuser a este respeito, a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da 

arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os 
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valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de 

rateio. 

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por 

Município; os dos Estados, por Municípios. 

Art. 10. Até 31 de dezembro de 1997, continuará sendo cobrado o imposto da União 

sobre produtos industrializados, previsto no inciso IV do art. 153 da Constituição Federal, com 

a redação que lhe foi dada em 1988, observado o seguinte:  

I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; 

II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o 

montante cobrado nas anteriores, ainda quando o crédito de imposto se refira a bem destinado 

ao ativo imobilizado; 

III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior, assegurados a 

manutenção e o ressarcimento de créditos do mesmo imposto, relativos às operações anteriores; 

IV - não está sujeito a vedação prevista no art. 150, III, b, e será admitida a faculdade 

de que trata o art. 153, §1°, ambos da Constituição Federal, com a redação dada por esta 

Emenda. 

V - a União entregará quarenta e sete por cento do produto da arrecadação do imposto 

de que trata este artigo, na forma prevista no art. 160 da Constituição Federal, com a redação 

dada por esta Emenda. 

Art. 11. Até 31 de dezembro de 1997, continuará sendo cobrado o imposto dos Estados 

e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, previsto no art. 155, 

11 e §§ 2° e 3° da Constituição Federal, com a redação que lhes foi dada em 1988 e em 1993, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, observado o seguinte; 

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à 

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

pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, ainda quando o crédito de imposto se 

refira a bem destinado ao ativo imobilizado; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou 

prestações seguintes; 

b) não impedirá a utilização dos créditos relativos ao imposto cobrado nas operações ou 

prestações anteriores; 
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III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

vedado tratamento desigual às operações e prestações internas e às iniciadas no exterior; 

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um 

terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas 

aplicáveis às operações e prestações interestaduais; 

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; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações, bem como prazos de recolhimento, 

para resolver conflito especifico envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa 

da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros; 

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 

disposto no inciso XII, "f", as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de 

mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores ás previstas para as 

operações interestaduais; 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 

final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; 

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele: 

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do 

destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; 

IX - incidirá também: 

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por ocasião do desembaraço 

aduaneiro, ainda quando se tratar de bem adquirido por pessoa física ou destinado a consumo 

ou ativo permanente do estabelecimento ou para uso do importador, assim como sobre serviço 

prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado de destino físico da mercadoria ou da 

prestação de serviços; 

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços 

não especificados na lei complementar que define os serviços de qualquer natureza da 

competência tributária dos Municípios; 

X - não incidirá: 

a) sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias e serviços, 

assegurados a manutenção e o ressarcimento de créditos do mesmo imposto, relativos às 

operações e prestações anteriores; 
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b) sobre operações que destinem à industrialização e à comercialização em outros 

Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e 

energia elétrica; 

c) sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial; 

d) sobre as saldas de insumos, máquinas, implementos e tratores, para usos 

agropecuários, definidos em lei federal, assegurada a manutenção e o ressarcimento dos créditos 

do mesmo imposto, relativo às operações anteriores; 

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos 

industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado 

à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos; 

XII - cabe à lei federal, vedada edição de medida provisória: 

a) definir seus contribuintes; 

b) dispor sobre substituição tributária; 

c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local 

das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços; 

e) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado de 

serviços e de mercadorias; 

f) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados; 

XIII - é vedado o aproveitamento de crédito quando o imposto que lhe deu origem for, 

direta ou indiretamente, reduzido, anulado, devolvido ou compensado pela concessão de 

incentivo, subsídios ou outros benefícios, inclusive de natureza financeira ou creditícia, 

ressalvados os concedidos na forma da alínea "f" do inciso XII deste artigo; 

XIV - além do imposto de que trata esta artigo e dos previstos no art. 153, I e II, da 

Constituição Federal, nenhum outroimposto poderá incidir sobre operações relativas a energia 

elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País; 

XV - é vedado aumentar as alíquotas vigentes em 1º de janeiro de 1995 do imposto de 

que trata este artigo. 

Art. 12. Até 31 de dezembro de 2000, a União entregar aos Estados e ao Distrito Federal 

vinte por cento do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e, após 

sua revogação, do produto de sua arrecadação do imposto da que trata o art. 155 da Constituição 

Federal, com a redação dada por esta Emenda, na forma seguinte: 
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I - dez por cento, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos 

industrializados não submetidas, em 31 de dezembro de 1994, à incidência do imposto do 

Estado sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de comunicação e de transporte 

interestadual e intermunicipal; 

II - dez por cento, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos 

não industrializados submetidas, em 31 de dezembro de 1994, à incidência do imposto do 

Estado sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de comunicação e de transporte 

interestadual e intermunicipal. 

§1° A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento 

do montante a que se refere o inciso I, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os 

demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. 

§2° Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos 

recursos que receberem nos termos dos incisos I e II, observados os mesmos critérios de rateio 

aplicados à distribuição do produto de sua arrecadação no imposto sobra circulação de 

mercadorias e prestações de serviços de comunicação e de transporte interestadual e 

intermunicipal. 

§3°' Os percentuais previstos nos incisos deste artigo serão reduzidos de um quarto, dois 

quartos e três quartos, respectivamente, nos exercícios financeiros de 1998, 1999 e 2000,  

§4º Aplicam-se ao previsto neste artigo, o disposto no art. 162, II e parágrafo único, da 

Constituição Federal, com a redação  dada por esta Emenda. 

Art. 13. Esta Emenda entra em vigor na data da sua publicação. 

§1º O disposto no art. 2° desta Emenda passará a vigorar em 1° de janeiro de 1998. 

§2º Aplicam-se os §§ 3° e 4° do art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, da Constituição Federal, às situações decorrentes desta Emenda. 

Brasília, 
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ANEXO 3 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 41, DE 2003 

 

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 

 

Art. 1º Os artigos da Constituição a seguir enumerados passam a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 150. .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 

presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser 

concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente 

as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.  

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 153. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

VII - grandes fortunas.  

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 155. .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

 IV - propriedade territorial rural. 

§ 1º .................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

IV - será progressivo e terá alíquotas definidas em lei complementar. 

§ 2º .................................................................................................................................... 

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à 

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

pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, conforme definido em lei complementar; 

II - a não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação: 

....................................................................................................................................................... 

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República, de um terço 

dos senadores ou de um terço dos governadores, aprovada por três quintos de seus membros, 

estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, internas e interestaduais;  

V - terá alíquotas internas uniformes em todo o território nacional, por mercadoria, bem 

ou serviço, em número máximo de cinco, observado o seguinte:  
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a) o regulamento de que trata o inciso VIII definirá a quais mercadorias, bens ou serviços 

serão aplicadas;  

b) a menor alíquota será aplicada aos gêneros alimentícios de primeira necessidade 

definidos em lei complementar e aos bens, mercadorias e serviços definidos no regulamento de 

que trata o inciso VIII, prevalecendo sua aplicação mesmo nas operações interestaduais;  

c) à exceção da alíquota prevista na alínea “b”, não poderão ser inferiores à maior 

alíquota estabelecida para operações e prestações interestaduais;  

d) aplicam-se às operações a que se refere o inciso IX, “a”;  

VI - relativamente a operações e prestações interestaduais, será observado o seguinte: 

a) o imposto será cobrado no Estado de origem, ressalvadas as hipóteses excepcionais 

previstas em lei complementar;  

b) caberá ao Estado de origem o imposto correspondente à aplicação da alíquota 

interestadual, não compreendendo, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre 

produtos industrializados, quando configure fato gerador dos dois impostos, nem o montante 

de imposto devido na forma da alínea seguinte;  

c) caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença 

entre o montante que seria devido na operação ou prestação caso fosse interna, incluído o 

imposto sobre produtos industrializados em sua base de cálculo, e aquele devido pela aplicação 

da alíquota interestadual referido na alínea anterior;  

d) nas operações com energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, será aplicada a alíquota interna e o imposto devido caberá 

integralmente ao Estado de localização do destinatário;  

e) a lei complementar definirá a forma como o imposto devido a que referem as alíneas 

“c” e “d” será atribuído ao respectivo Estado de localização do destinatário e poderá vedar que 

esse imposto seja objeto de compensação com o montante cobrado nas operações e prestações 

anteriores e condicionar o aproveitamento do crédito fiscal a ele concernente para compensação 

com o montante devido nas operações e prestações seguintes ao seu pagamento; 

f) somente será considerada interestadual a operação em que houver a efetiva saída de 

mercadoria ou bem do Estado de onde se encontrem para o Estado de localização do 

destinatário, assim considerado aquele onde ocorrer a entrega da mercadoria ou bem;  

VII - não será objeto de isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido ou 

qualquer outro incentivo ou benefício fiscal ou financeiro que implique sua redução, exceto 

para atendimento ao disposto no art. 170, IX, hipótese na qual poderão ser aplicadas as 

restrições previstas na alíneas “a” e “b” do inciso II;  
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VIII - terá regulamento único, editado pelo órgão colegiado de que trata o inciso XII, 

“g", sendo vedada a adoção de norma autônoma estadual;  

IX - .................................................................................................................................... 

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, a qualquer título, por 

pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja 

a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado 

onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou 

serviço; 

....................................................................................................................................................... 

X - .....................................................................................................................................  

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços 

prestados a destinatários no exterior, assegurado o aproveitamento ou a manutenção do 

montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; 

....................................................................................................................................................... 

XI - a instituição por lei estadual limitar-se-á a estabelecer a exigência do imposto;  

XII - ..................................................................................................................................  

a) definir fatos geradores e contribuintes do imposto;  

....................................................................................................................................................... 

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado, de 

serviços e de mercadorias;  

g) dispor sobre as competências e o funcionamento do órgão colegiado integrado por 

representante de cada Estado e do Distrito Federal;  

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única 

vez, qualquer que seja a sua finalidade; 

 i) definir as bases de cálculo, de modo que o montante do imposto as integre, inclusive 

nas hipóteses do inciso IX;  

j) prever regimes especiais ou simplificados de tributação, inclusive para atendimento 

ao disposto no art. 170, IX;  

l) prever sanções aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal, ou aos seus agentes, por 

descumprimento da legislação do imposto, especialmente do disposto no inciso VII. 

....................................................................................................................................................... 

§ 4º .................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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II - nas operações interestaduais, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e 

combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os 

Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas 

operações com as demais mercadorias; 

....................................................................................................................................................... 

§ 6º O imposto previsto no inciso IV:  

I - será regulado por lei complementar, sendo vedada a adoção de norma autônoma 

estadual;  

II - será progressivo e terá alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de 

propriedades improdutivas; 

III - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore, só 

ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel; IV - será considerado instituído 

em todos os Estados e no Distrito Federal na data prevista na lei complementar de que trata o 

inciso I.” (NR) 

“Art. 156. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

§ 2º .................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

III - poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel;  

IV - poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 158. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados; 

....................................................................................................................................................... 

Parágrafo único.  As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no 

inciso IV, serão creditadas conforme critérios definidos em lei complementar.” (NR) 

“Art. 159. .......................................................................................................................... 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza 

e sobre produtos industrializados, quarenta e nove por cento na seguinte forma: 

....................................................................................................................................................... 
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d) dois por cento, destinado a fundo nacional de desenvolvimento regional, para 

aplicação em regiões menos desenvolvidas do País, nos termos da lei; 

....................................................................................................................................................... 

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos 

recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos na lei 

complementar a que se refere o art. 158, parágrafo único.” (NR) 

“Art. 195. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

IV - movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 

financeira. 

....................................................................................................................................................... 

§ 12.  A lei que instituir, em substituição total ou parcial da contribuição incidente na 

forma do inciso I, “a”, do caput, contribuição específica incidente sobre a receita ou faturamento 

definirá a forma da sua não-cumulatividade. 

§ 13.  A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais a contribuição 

incidente na forma do inciso I, “b”, do caput, será não-cumulativa. 

§ 14.  A contribuição prevista no inciso IV do caput: 

I - terá alíquota máxima de trinta e oito centésimos por cento e mínima de oito 

centésimos por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou 

parcialmente, nas condições e limites fixados em lei;  

II - não se sujeita ao disposto no art. 153, § 5º. 

§ 15.  Na hipótese do § 9º, a alíquota da contribuição de que trata o inciso I, “c”, deste 

artigo, aplicável ao lucro das instituições referidas no inciso art. 192, I, não poderá ser inferior 

à maior das alíquotas previstas para as entidades a elas equiparadas e para as demais         

empresas.” (NR) 

“Art. 203. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Parágrafo único.  A União instituirá programa de renda mínima destinado a assegurar a 

subsistência das famílias de baixa renda, a ser financiado solidariamente e realizado por meio 

de convênio com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na forma da lei complementar.” 

(NR) 

Art. 2º O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
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“Art. 76.  É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2003 a 2007, vinte 

por cento da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no 

domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados no referido período, seus 

adicionais e respectivos acréscimos legais. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das transferências a 

Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5o; 157, I; l58, I e II; e 159, I, 

"a" e "b", e II, da Constituição, bem como a base de cálculo das destinações a que se referem o 

art. 159, I, "c" e “d”, da Constituição. 

............................................................................................................................................” (NR) 

Art. 3º Ficam acrescentados os seguintes artigos ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias: 

“Art. 90.  A lei complementar que disciplinar o imposto previsto no art. 155, II, da 

Constituição, com a redação dada por esta Emenda, disporá sobre o regime de transição, 

observado o seguinte: 

I - para efeito de aplicação do disposto no art. 155, § 2o, VI, “c”, da Constituição, com 

a redação dada por esta Emenda, poderá prever a implantação gradual, por mercadoria, bem ou 

serviço, dessa exigência, no decurso do prazo de dois anos, contados do início da exigência do 

imposto na forma dada por esta Emenda;  

II - fixará prazos máximos de vigência para incentivos e benefícios fiscais, definindo 

também as regras vigentes à época da concessão, que permanecerão aplicáveis;  

III - poderá criar fundos ou outros mecanismos necessários à consecução da transição. 

Parágrafo único.  Na hipótese do inciso I, relativamente às operações e prestações 

interestaduais para as quais não se estabelecer a referida exigência, poderão ser mantidos os 

tratamentos previstos no art. 155, § 2º, VII, VIII e XI, da Constituição, com a redação anterior 

a esta Emenda.” (NR) 

“Art. 91.  Relativamente ao imposto previsto no art. 155, II, da Constituição, para efeito 

de aplicação do disposto no inciso IV, § 2o, do mesmo artigo, com a redação dada por esta 

Emenda, até que nova resolução seja editada, ficam mantidos os percentuais estabelecidos para 

as alíquotas interestaduais vigentes na data da promulgação desta Emenda.” (NR) 

“Art. 92.  Fica vedada, a partir da promulgação da presente Emenda, a concessão ou 

prorrogação de isenções, reduções de base de cálculo, créditos presumidos ou quaisquer outros 

incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros relativamente ao imposto de que trata o art. 155, 

II, da Constituição.” (NR) 
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“Art. 93.  Enquanto não iniciar a exigência da contribuição social prevista no art. 195, 

IV, da Constituição, permanecerá em vigor a Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 

alterações, e a contribuição provisória por ela instituída manterá a alíquota de trinta e oito 

centésimos por cento. 

Parágrafo único.  A contribuição prevista no art. 195, IV, observará o disposto no art. 

85 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.” (NR) 

Art. 4º  Os incisos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII do § 2º e o inciso II do § 

4º do art. 155 da Constituição, com a redação dada por esta Emenda, somente produzirão efeitos 

na data definida na lei complementar de que trata o inciso XII do § 2º do mesmo artigo, 

observando a redação dada por esta Emenda. 

Art. 5º O inciso IV e o § 6º do art. 155 da Constituição, com a redação dada por esta 

Emenda, somente produzirão efeitos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da 

promulgação da lei complementar de que trata o inciso I do § 6º do mesmo artigo. 

Art. 6º Ressalvado o disposto nos arts. 4º e 5º, esta Emenda entra em vigor em 1º de 

janeiro do ano subsequente ao de sua promulgação. 

Art. 7º Ficam revogados: 

I - o inciso I do art. 161 da Constituição e o inciso II do § 3º do art. 84 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias; 

II - a alínea “e” do inciso XII do § 2º e o inciso III do § 4o do art. 155 da Constituição, 

a partir da produção dos efeitos dos dispositivos a que se refere o art. 4o; 

III - o inciso VI e o § 4º do art. 153 da Constituição, a partir de 1o de janeiro do ano 

subsequente ao da promulgação da lei complementar de que trata o art. 155, § 6o, I, da 

Constituição, com a redação dada por esta Emenda. 

Brasília, 
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ANEXO 4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 233, DE 2008 

 

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 

 

Art. 1º A Constituição passa a vigorar com os seguintes artigos alterados e acrescidos: 

“Art. 34. ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

V - ..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

c) retiver parcela do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 155-A, devida 

a outra unidade da Federação; 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 36. ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

V - no caso do art. 34, V, “c”, de solicitação do Poder Executivo de qualquer Estado ou 

do Distrito Federal. 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 61. ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

§ 3º A iniciativa da lei complementar de que trata o art. 155-A cabe exclusivamente: 

I - a um terço dos membros do Senado Federal, desde que haja representantes de todas 

as Regiões do país; 

II - a um terço dos Governadores de Estado e Distrito Federal ou das Assembleias 

Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, desde 

que estejam representadas, em ambos os casos, todas as Regiões do País; 

III - ao Presidente da República.” (NR) 

“Art. 62. ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os 

previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, VIII, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro 

seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 105. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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III - ................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

d) contrariar a lei complementar ou a regulamentação relativas ao imposto a que se 

refere o art. 155-A, negar-lhes vigência ou lhes der interpretação divergente da que lhes tenha 

atribuído outro tribunal. 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 114. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e II, e seus 

acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 146. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

III - .................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 

empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos 

previstos nos arts. 153, IV e VIII, 155-A, 156, III, e das contribuições previstas no art. 195, I; 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 150. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

§ 1º A vedação do inciso III, “b”, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 

153, I, II, IV, V e VIII; e 154, II; e a vedação do inciso III, “c”, não se aplica aos tributos 

previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos 

impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. 

....................................................................................................................................................... 

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 

presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser 

concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente 

as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, ressalvado o 

disposto no art. 155-A, § 4o, I. 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 151. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Parágrafo único. A vedação do inciso III não se aplica aos tratados internacionais 

aprovados na forma do art. 49, I.” (NR) 

“Art. 153. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

VIII - operações com bens e prestações de serviços, ainda que as operações e prestações 

se iniciem no exterior. 

....................................................................................................................................................... 

§ 2º .................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

III - poderá ter adicionais de alíquota por setor de atividade econômica. 

....................................................................................................................................................... 

§ 6º O imposto previsto no inciso VIII: 

I - será não-cumulativo, nos termos da lei; 

II - relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero, isenção, não-

incidência e imunidade, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 

operações ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário na lei; 

III - incidirá nas importações, a qualquer título; 

IV - não incidirá nas exportações, garantida a manutenção e o aproveitamento do 

imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; 

V - integrará sua própria base de cálculo. 

§ 7º Relativamente ao imposto previsto no inciso VIII, considera-se prestação de serviço 

toda e qualquer operação que não constitua circulação ou transmissão de bens.” (NR) 

“Seção IV-A 

DO IMPOSTO DE COMPETÊNCIA CONJUNTA DOS  

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 155-A. Compete conjuntamente aos Estados e ao Distrito Federal, mediante 

instituição por lei complementar, o imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

§ 1º O imposto previsto neste artigo: 

I - será não-cumulativo, nos termos da lei complementar; 

II - relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero, isenção, não-

incidência e imunidade, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 

operações ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário na lei complementar; 
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III - incidirá também sobre: 

a) as importações de bem, mercadoria ou serviço, por pessoa física ou jurídica, ainda 

que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade, cabendo o 

imposto ao Estado de destino da mercadoria, bem ou serviço, nos termos da lei complementar; 

b) o valor total da operação ou prestação, quando as mercadorias forem fornecidas ou 

os serviços forem prestados de forma conexa, adicionada ou conjunta, com serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

IV - não incidirá sobre: 

a) as exportações de mercadorias ou serviços, garantida a manutenção e o 

aproveitamento do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; 

b) o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º; 

c) as prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 

§ 2º As alíquotas do imposto serão definidas da seguinte forma: 

I - resolução do Senado Federal, de iniciativa de um terço dos Senadores ou de um terço 

dos Governadores, aprovada por três quintos de seus membros, estabelecerá as alíquotas do 

imposto, definindo também a alíquota padrão aplicável a todas as hipóteses não sujeitas a outra 

alíquota; 

II - resolução do Senado Federal, aprovada pela maioria de seus membros, definirá o 

enquadramento de mercadorias e serviços nas alíquotas diferentes da alíquota padrão, 

exclusivamente mediante aprovação ou rejeição das proposições do órgão de que trata o § 7º; 

III - o órgão de que trata o § 7o poderá reduzir e restabelecer a alíquota aplicável a 

determinada mercadoria ou serviço, observadas as alíquotas do inciso I; 

IV - as alíquotas das mercadorias e serviços poderão ser diferenciadas em função de 

quantidade e de tipo de consumo; 

V - a lei complementar definirá as mercadorias e serviços que poderão ter sua alíquota 

aumentada ou reduzida por lei estadual, bem como os limites e condições para essas alterações, 

não se aplicando nesse caso o disposto nos incisos I a III. 

§ 3º Relativamente a operações e prestações interestaduais, nos termos de lei 

complementar: 

I - o imposto pertencerá ao Estado de destino da mercadoria ou serviço, salvo em relação 

à parcela de que trata o inciso II; 
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II - a parcela do imposto equivalente à incidência de dois por cento sobre o valor da base 

de cálculo do imposto pertencerá ao Estado de origem da mercadoria ou serviço, salvo nos 

casos de: 

a) operações e prestações sujeitas a uma incidência inferior à prevista neste inciso, 

hipótese na qual o imposto pertencerá integralmente ao Estado de origem; 

b) operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 

derivados, e energia elétrica, hipótese na qual o imposto pertencerá integralmente ao Estado de 

destino; 

III - poderá ser estabelecida a exigência integral do imposto pelo Estado de origem, 

hipótese na qual: 

a) o Estado de origem ficará obrigado a transferir o montante equivalente ao valor do 

imposto de que trata o inciso I ao Estado de destino, por meio de uma câmara de compensação 

entre as unidades federadas; 

b) poderá ser estabelecida a destinação de um percentual da arrecadação total do imposto 

do Estado à câmara de compensação para liquidar as obrigações do Estado relativas a operações 

e prestações interestaduais. 

§ 4º As isenções ou quaisquer incentivos ou benefícios fiscais vinculados ao imposto 

serão definidos: 

I - pelo órgão de que trata o § 7º, desde que uniformes em todo território nacional; 

II - na lei complementar, para atendimento ao disposto no art. 146, III, “d”, e para 

hipóteses relacionadas a regimes aduaneiros não compreendidos no regime geral. 

§ 5º O imposto terá regulamentação única, sendo vedada a adoção de norma estadual, 

ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo. 

§ 6º Cabe à lei complementar: 

I - definir fatos geradores e contribuintes; 

II - definir a base de cálculo, de modo que o próprio imposto a integre; 

III - fixar, inclusive para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento 

responsável, o local das operações e prestações; 

IV - disciplinar o regime de compensação do imposto; 

V - assegurar o aproveitamento do crédito do imposto; 

VI - dispor sobre substituição tributária; 

VII - dispor sobre regimes especiais ou simplificados de tributação, inclusive para 

atendimento ao disposto no art. 146, III, “d”; 

VIII - disciplinar o processo administrativo fiscal; 
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IX - dispor sobre as competências e o funcionamento do órgão de que trata o § 7º, 

definindo o regime de aprovação das matérias; 

X - dispor sobre as sanções aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal e seus agentes, 

por descumprimento das normas que disciplinam o exercício da competência do imposto, 

especialmente do disposto nos §§ 3º a 5º; 

XI - dispor sobre o processo administrativo de apuração do descumprimento das normas 

que disciplinam o exercício da competência do imposto pelos Estados e Distrito Federal e seus 

agentes, bem como definir órgão que deverá processar e efetuar o julgamento administrativo. 

§ 7º Compete a órgão colegiado, presidido por representante da União, sem direito a 

voto, e integrado por representante de cada Estado e do Distrito Federal: 

I - editar a regulamentação de que trata o § 5º; 

II - autorizar a transação e a concessão de anistia, remissão e moratória, observado o 

disposto no art. 150, § 6º; 

III - estabelecer critérios para a concessão de parcelamento de débitos fiscais; 

IV - fixar as formas e os prazos de recolhimento do imposto; 

V - estabelecer critérios e procedimentos de controle e fiscalização extraterritorial; 

VI - exercer outras atribuições definidas em lei complementar. 

§ 8º O descumprimento das normas que disciplinam o exercício da competência do 

imposto sujeitará, na forma e gradação previstas na lei complementar, a: 

I - no caso dos Estados e do Distrito Federal, multas, retenção dos recursos oriundos das 

transferências constitucionais e sequestro de receitas; 

II - no caso dos agentes públicos dos Estados e do Distrito Federal, multas, suspensão 

dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao 

erário, sem prejuízo da ação penal cabível.” (NR) 

“Seção VI 

DA REPARTIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do 

imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 

rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem 

e mantiverem.” (NR) 

“Art. 158. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Parágrafo único. ................................................................................................................ 

I - três quartos, nos termos de lei complementar; 
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............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 159. A União destinará: 

I - do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os incisos III, IV e VIII do 

art. 153: 

a) trinta e oito inteiros e oito décimos por cento, ao financiamento da seguridade social; 

b) seis inteiros e sete décimos por cento, nos termos do art. 239; 

c) o percentual definido em lei complementar para: 

1. o pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e 

seus derivados e derivados de petróleo, o financiamento de projetos ambientais relacionados 

com a indústria do petróleo e do gás, e o financiamento de programas de infra-estrutura de 

transportes; 

2. o financiamento da educação básica, nos termos do art. 212, §§ 5º e 6º; 

II - do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os incisos III, IV, VII e 

VIII, do art. 153 e dos impostos instituídos nos termos do inciso I do art. 154: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de Participação dos Estados 

e do Distrito Federal; 

b) ao Fundo de Participação dos Municípios: 

1. vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento; 

2. um por cento, a ser entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; 

c) quatro inteiros e oito décimos por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional, segundo diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para aplicação 

em áreas menos desenvolvidas do País, assegurada a destinação de, no mínimo, noventa e cinco 

por cento desses recursos para aplicação nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 

d) um inteiro e oito décimos por cento ao Fundo de Equalização de Receitas, para 

entrega aos Estados e ao Distrito Federal. 

§ 1º Para efeito de cálculo das destinações estabelecidas neste artigo, excluir-se-á a 

parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157 e 158, I. 

§ 2º Para efeito de cálculo das destinações a que se refere o inciso II do caput deste 

artigo, excluir-se-ão da arrecadação dos impostos as destinações de que trata o inciso I do caput 

deste artigo. 

§ 3º Do montante de recursos de que trata o inciso II, “d”, que cabe a cada Estado, 

setenta e cinco por cento serão entregues diretamente ao próprio Estado e vinte e cinco por 
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cento aos respectivos Municípios, observados os critérios a que se refere o art. 158, parágrafo 

único. 

§ 4º A União entregará vinte e nove por cento da destinação de que trata o inciso I, “c”, 

1, do caput deste artigo, a Estados, Distrito Federal e Municípios, para aplicação em infra-

estrutura de transportes, distribuindo-se, na forma da lei, setenta e cinco por cento aos Estados 

e Distrito Federal e vinte e cinco por cento aos Municípios.” (NR) 

“Art. 160. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

§ 1º A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem 

a entrega de recursos: 

I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; 

II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. 

§ 2º A vedação prevista neste artigo não impede a União de efetuar a retenção de 

transferência na hipótese de que trata o art. 155-A, § 8º, I.” (NR) 

“Art. 161. .......................................................................................................................... 

I - estabelecer os critérios de repartição das receitas para fins do disposto no art. 158, 

parágrafo único, I; 

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, II, “a”, “b” 

e “d”, especialmente sobre seus critérios de rateio, objetivando promover o equilíbrio 

socioeconômico entre Estados e entre Municípios; 

....................................................................................................................................................... 

IV - estabelecer normas para a aplicação e distribuição dos recursos do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Regional, os quais observarão a seguinte destinação: 

a) no mínimo sessenta por cento do total dos recursos para aplicação em programas de 

financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 

b) aplicação em programas voltados ao desenvolvimento econômico e social das áreas 

menos desenvolvidas do País; 

c) transferências a fundos de desenvolvimento dos Estados e do Distrito Federal, para 

aplicação em investimentos em infra-estrutura e incentivos ao setor produtivo, além de outras 

finalidades estabelecidas na lei complementar. 

§ 1º O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos 

a que alude o inciso II. 

§ 2º Na aplicação dos recursos de que trata o inciso IV do caput deste artigo, será 

observado tratamento diferenciado e favorecido ao semiárido da Região Nordeste. 
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§ 3º No caso das Regiões que contem com organismos regionais, a que se refere o art. 

43, § 1º, II, os recursos destinados nos termos do inciso IV, “a” e “b”, do caput deste artigo 

serão aplicados segundo as diretrizes estabelecidas pelos respectivos organismos regionais. 

§ 4º Os recursos recebidos pelos Estados e pelo Distrito Federal nos termos do inciso 

IV, “c”, do caput não serão considerados na apuração da base de cálculo das vinculações 

constitucionais.” (NR) 

“Art. 167. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 

195, I e II, §§ 8º e 12, e da destinação de que trata o § 13, I, do mesmo artigo, para a realização 

de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que 

trata o art. 201. 

....................................................................................................................................................... 

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se 

referem os arts. 155, 155-A e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, II, para 

a prestação de garantia ou contra garantia à União e para pagamento de débitos para com esta.” 

(NR) 

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da destinação estabelecida no art. 159, I, “a”, e 

das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 

sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 

título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 

....................................................................................................................................................... 

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que 

tratam os incisos I e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei 

complementar. 

§ 12. Nos termos de lei, a agroindústria, o produtor rural pessoa física ou jurídica, o 

consórcio simplificado de produtores rurais, a cooperativa de produção rural e a associação 

desportiva podem ficar sujeitos a contribuição sobre a receita, o faturamento ou o resultado de 

seus negócios, em substituição à contribuição de que trata o inciso I do caput, hipótese na qual 

não se aplica o disposto no art. 149, § 2º, I. 
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§ 13. Lei poderá estabelecer a substituição parcial da contribuição incidente na forma 

do inciso I do caput deste artigo por um aumento da alíquota do imposto a que se refere o art. 

153, VIII, hipótese na qual: 

I - percentual do produto da arrecadação do imposto a que se refere o art. 153, VIII, será 

destinado ao financiamento da previdência social; 

II - os recursos destinados nos termos do inciso I não se sujeitarão ao disposto no art. 

159.” (NR) 

“Art. 198. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

§ 2º .................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a 

que se referem os arts. 155 e 155-A e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, II, “a” e 

“d”, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, II, “b”, 1, e 

“d”, e § 3º. 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 212. .......................................................................................................................... 

§ 1º Para efeito do cálculo previsto neste artigo: 

I - a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada 

receita do governo que a transferir; 

II - são deduzidas da arrecadação dos impostos da União a que se refere o inciso I do 

art. 159 as destinações de que trata o referido inciso. 

....................................................................................................................................................... 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a destinação 

de que trata o art. 159, I, “c”, 2. 

§ 6º As cotas estaduais e municipais da destinação a que se refere o § 5º serão 

distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino.” (NR) 

“Art. 239. A arrecadação decorrente da contribuição das pessoas jurídicas de direito 

público, de que trata a Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, e a destinação 
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estabelecida no art. 159, I, “b”, financiarão, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro 

desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo. 

............................................................................................................................................” (NR) 

Art. 2º Os artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a seguir 

enumerados passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 60. ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por vinte por 

cento dos recursos a que se referem os incisos I e III do art. 155; o art. 155-A; os incisos II, III 

e IV do caput do art. 158; e as alíneas “a”, “b”, 1, e “d”, do inciso II do caput do art. 159, todos 

da Constituição, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao 

número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, 

matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos 

nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição; 

....................................................................................................................................................... 

§ 5º .................................................................................................................................... 

I - no caso do imposto e das transferências constantes do art. 155-A; do inciso IV do 

caput do art. 158; e das alíneas “a”, “b”, 1, e “d”, dos incisos II do caput do art. 159 da 

Constituição: 

....................................................................................................................................................... 

II - no caso dos impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do art. 

155; e dos incisos II e III do caput do art. 158 da Constituição: 

............................................................................................................................................” (NR) 

“Art. 76. ............................................................................................................................ 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não alterará a base de cálculo das destinações a 

que se referem os arts. 153, § 5o; 157; 158, I e II; e 159, I, “c”, 2, e II, da Constituição. 

§ 2º Para efeito do cálculo das deduções de que trata o art. 212, § 1o, II, da Constituição, 

considerar-se-ão, durante a vigência deste artigo, oitenta por cento da destinação a que se refere 

o art. 159, I, “c”, 2, da Constituição.” (NR) 

Art. 3º O imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição vigerá até 31 de dezembro 

do sétimo ano subsequente ao da promulgação desta Emenda e observará as regras estabelecidas 

na Constituição anteriores à presente Emenda, bem como o seguinte: 

I - a alíquota do imposto nas operações e prestações interestaduais e nas operações e 

prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudeste, destinadas às Regiões Norte, Nordeste e 
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Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, serão, respectivamente, em cada um dos seguintes 

anos subsequentes ao da promulgação desta Emenda: 

a) onze por cento e seis inteiros e cinco décimos por cento, no segundo ano; 

b) dez por cento e seis por cento, no terceiro ano; 

c) oito por cento e cinco por cento, no quarto ano; 

d) seis por cento e quatro por cento, no quinto ano; 

e) quatro por cento e três por cento, no sexto ano; 

f) dois por cento e dois por cento, no sétimo ano; 

II - lei complementar poderá disciplinar, relativamente às operações e prestações 

interestaduais, observada adequação das alíquotas previstas no inciso I, a aplicação das regras 

previstas no § 3º do art. 155-A da Constituição; 

III - quanto ao direito à apropriação do crédito fiscal relativo a mercadorias destinadas 

ao ativo permanente, observado o disposto na Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 

1996, dar-se-á, a partir de 1º de janeiro de cada um dos seguintes anos subsequentes ao da 

promulgação desta Emenda: 

a) em quarenta e quatro meses, do segundo ano; 

b) em quarenta meses, do terceiro ano; 

c) em trinta e dois meses, do quarto ano; 

d) em vinte e quatro meses, do quinto ano; 

e) em dezesseis meses, do sexto ano; 

f) em oito meses, do sétimo ano. 

Parágrafo único. Em relação aos créditos fiscais de que trata o inciso III do caput deste 

artigo, relativos a mercadorias adquiridas em exercícios anteriores, a cada mudança de prazo, a 

apropriação do crédito passará a ser efetuada à razão do novo prazo estabelecido, na forma a 

ser disciplinada na lei complementar. 

Art. 4º As vedações do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição não se aplicam ao imposto 

a que se refere o seu art. 155-A, até o prazo de dois anos contados do início da sua exigência. 

Parágrafo único. Durante o prazo de que trata o caput, a norma que implique majoração 

do imposto somente produzirá efeitos depois de decorridos trinta dias de sua publicação. 

Art. 5º Lei complementar definirá fonte e montante adicional de recursos a serem 

destinados ao Fundo de Equalização de Receitas de que trata o art. 159, II, “d”, da Constituição. 

§ 1º Do início de sua vigência até o oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta 

Emenda, o Fundo de Equalização de Receitas deverá ter seus recursos distribuídos de forma 

decrescente por critérios vinculados às exportações e de forma crescente para compensar a 
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eventual redução de arrecadação dos Estados e do Distrito Federal em decorrência de alterações 

introduzidas por esta Emenda em relação ao imposto a que se refere o art. 155, II, da 

Constituição e à substituição deste pelo imposto de que trata o seu art. 155-A. 

§ 2º Em relação ao imposto de que trata o art. 155-A da Constituição, não serão 

consideradas reduções de arrecadação aquelas que sejam passíveis de recomposição, pelo 

próprio Estado ou Distrito Federal, mediante uso da faculdade prevista no art. 155-A, § 2º, V, 

da Constituição. 

§ 3º No período de que trata o § 1o, os Estados e o Distrito Federal que apresentarem 

redução da arrecadação do imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição em decorrência 

de alterações introduzidas por esta Emenda não receberão transferências do Fundo de 

Equalização de Receitas em valor inferior ao que receberam no primeiro ano subsequente ao da 

promulgação desta Emenda, considerando os valores recebidos nos termos do art. 159, II, da 

Constituição e do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como de 

eventuais auxílios financeiros prestados pela União para fomento às exportações. 

§ 4º Do nono ao décimo quinto ano subsequente ao da promulgação desta Emenda, os 

Estados e o Distrito Federal não receberão transferências do Fundo de Equalização de Receitas 

em montante inferior ao recebido no oitavo ano subsequente ao da promulgação desta Emenda. 

§ 5º Não terão direito aos recursos do Fundo de Equalização de Receitas o Distrito 

Federal e os Estados que não implementarem as medidas decorrentes do cumprimento no 

disposto o art. 37, XXII, da Constituição, concernentes à emissão eletrônica de documentos 

fiscais, à escrituração fiscal e contábil, por via de sistema público de escrituração digital, nos 

prazos definidos na lei complementar de que trata o caput deste artigo. 

§ 6º O Poder Executivo da União encaminhará projeto da lei complementar de que trata 

este artigo no prazo até de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda. 

§ 7º Até que entre em vigor a lei complementar de que trata este artigo, os recursos do 

Fundo de Equalização de Receitas serão distribuídos aos Estados e ao Distrito Federal 

proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados, sendo 

que a nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do 

total. 

Art. 6º Até a fixação por lei complementar dos percentuais de destinação a que se refere 

o art. 159, I, c, da Constituição, são fixados os seguintes percentuais: 

I - dois inteiros e cinco décimos por cento, em relação ao item 1; 

II - dois inteiros e três décimos por cento, em relação ao item 2. 
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§ 1º A soma dos percentuais a que se refere o caput deste artigo, quando fixados pela lei 

complementar, não poderá ultrapassar quatro inteiros e oito décimos por cento. 

§ 2º O percentual de que trata o inciso II do caput deste artigo deverá ser revisto, caso 

se verifique que restou inferior ao da razão entre a arrecadação da contribuição social do salário-

educação, no último exercício de sua vigência, e o somatório das arrecadações dos impostos de 

que trata o art. 153, III e IV, da Constituição, das contribuições sociais para o financiamento da 

seguridade social (Cofins), para o Programa de Integração Social (PIS) e sobre o lucro líquido 

(CSLL), da contribuição de que trata o art. 177, § 4º, da Constituição, e da própria contribuição 

social do salário-educação, hipótese em que deverá ser reajustado, por lei complementar, com 

vistas a observar o percentual verificado no último exercício de vigência da contribuição social 

do salário educação. 

Art. 7º O percentual da destinação de recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional, a que se refere o art. 159, II, “c”, da Constituição, será aumentado gradativamente até 

atingir o percentual estabelecido pela presente Emenda, nos seguintes termos, em cada um dos 

anos subsequentes ao da promulgação desta Emenda: 

I - quatro inteiros e dois décimos por cento, no segundo ano; 

II - quatro inteiros e três décimos por cento, no terceiro ano; 

III - quatro inteiros e quatro décimos por cento, no quarto ano; 

IV - quatro inteiros e cinco décimos por cento, no quinto ano; 

V - quatro inteiros e seis décimos por cento, no sexto ano; 

VI - quatro inteiros e sete décimos por cento, no sétimo ano; 

VII - quatro inteiros e oito décimos por cento, no oitavo ano. 

§ 1º Até que seja editada a lei complementar que regulamenta o disposto no art. 161, IV, 

da Constituição, os recursos a que se refere o caput serão aplicados nas seguintes condições: 

I - setenta e dois inteiros e nove décimos por cento em programas de financiamento ao 

setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por meio de suas instituições 

financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, nos 

termos da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989; 

II - dezesseis inteiros e dois décimos por cento por meio do Fundo de Desenvolvimento 

do Nordeste, nos termos da Medida Provisória no 2.156-5, de 24 de agosto de 2001; 

III - dez inteiros e nove décimos por cento por meio do Fundo de Desenvolvimento da 

Amazônia, nos termos da Medida Provisória no 2.157-5, de 24 de agosto de 2001. 
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§ 2º O percentual mínimo de que trata o art. 161, IV, “a”, da Constituição será reduzido 

gradativamente até atingir o valor estabelecido na presente Emenda, nos seguintes termos, em 

cada um dos anos subsequentes ao da promulgação desta Emenda: 

I - oitenta por cento, no segundo ano; 

II - setenta e seis por cento, no terceiro ano; 

III - setenta e dois por cento, no quarto ano; 

IV - sessenta e oito por cento, no quinto ano; 

V - sessenta e quatro por cento, no sexto ano; 

VI - sessenta e dois por cento, no sétimo ano; 

VII - sessenta por cento, no oitavo ano. 

§ 3º A destinação mínima às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste dos recursos de 

que trata o art. 159, II, “c”, da Constituição será reduzida gradativamente até atingir o valor 

estabelecido na presente Emenda, nos seguintes termos, em cada um dos anos subsequentes ao 

da promulgação desta Emenda: 

I - noventa e nove por cento, no segundo ano; 

II - noventa e oito por cento, no terceiro ano; 

III - noventa e sete por cento, no quarto ano; 

IV - noventa e seis por cento, no quinto ano; 

V - noventa e cinco por cento, no sexto ano. 

§ 4º A referência à Região Nordeste nos dispositivos que tratam do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Regional inclui as áreas abrangidas pela regulamentação do art. 159, I, “c”, 

da Constituição, na redação anterior à presente Emenda. 

Art. 8º A contribuição para o salário-educação, de que trata o art. 212, § 5º, da 

Constituição, será extinta em 1o de janeiro do segundo ano subsequente ao da promulgação 

desta Emenda. 

Art. 9º Lei complementar poderá estabelecer limites e mecanismos de ajuste da carga 

tributária relativa aos impostos de que tratam os arts. 153, III e VIII, e 155-A, da Constituição 

relativamente aos exercícios em que forem implementadas as alterações introduzidas por esta 

Emenda. 

Art. 10. As unidades da Federação que vierem a instituir benefícios ou incentivos fiscais 

em desacordo com o previsto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição não terão direito, 

enquanto vigorar o benefício ou incentivo, à transferência de recursos: 

I - do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 

II - do Fundo de Equalização de Receitas; e 
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III - do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para os fundos de 

desenvolvimento dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 161, IV, “c”, da 

Constituição. 

Art. 11. Lei definirá reduções gradativas da alíquota da contribuição social de que trata 

o art. 195, I, da Constituição, a serem efetuadas do segundo ao sétimo ano subseqüente ao da 

promulgação desta Emenda. 

Parágrafo único. O Poder Executivo da União encaminhará projeto da lei de que trata 

este artigo no prazo de noventa dias da promulgação desta Emenda. 

Art. 12. As alterações introduzidas por esta Emenda produzirão efeitos: 

I - a partir de 1º de janeiro do segundo ano subsequente ao da promulgação desta 

Emenda, em relação às alterações dos arts. 146, 153, 157, 159, 167, 195, 198, 212 e 239 da 

Constituição e arts. 60 e 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

II - a partir de 1º de janeiro do oitavo ano subsequente ao da promulgação desta Emenda, 

em relação à introdução do art. 155-A da Constituição. 

§ 1º As remissões no texto da Constituição ao seu art. 159 que foram alteradas por esta 

Emenda mantêm seus efeitos até o prazo de que trata o inciso I do caput deste artigo. 

§ 2º As remissões no texto da Constituição ao seu art. 155, II, que foram alteradas por 

esta Emenda mantêm seus efeitos enquanto perdurar a exigência do imposto de que trata o 

referido dispositivo. 

Art. 13. Ficam revogados os seguintes dispositivos constitucionais: 

I - a partir de 1º de janeiro do segundo ano subsequente ao da promulgação desta 

Emenda: 

a) o § 3º do art. 155; 

b) os incisos I e II do art. 157; 

c) o § 4º do art. 177; 

d) as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e o inciso IV do art. 195; 

e) o § 4º do art. 239; 

f) o art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

II - a partir de 1º de janeiro do oitavo ano subsequente ao da promulgação desta Emenda: 

a) o inciso II e os §§ 2º, 4º e 5º do art. 155; 

b) o § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 14. Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 


