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RESUMO 

 

 
A Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 60, § 4º, consagra as 

denominadas cláusulas pétreas, e entre elas, destaca-se a forma federativa do 

Estado. Os entes que integram a federação brasileira devem conviver 

equilibradamente, sem conflito de atribuições. Uma das características do Estado 

Federado é a autonomia político-administrativa que tem como um dos seus objetivos 

a busca pelo equilíbrio, essencial para a manutenção da democracia. Dada à 

importância do princípio do pacto federativo que irradia seus efeitos sobre todo o 

ordenamento constitucional, há que se observar a Proposta de Emenda 

Constitucional n.233/2008, que tem por objetivo alterar o Sistema Tributário 

Nacional. A referida PEC no seu artigo 155-A prevê uma competência conjunta para 

instituir o ICMS, que até então é de competência dos Estados e do Distrito Federal. 

A extração da competência dos Estados e do Distrito para instituir tal tributo, retira 

dos entes a autonomia constitucionalmente assegurada, com sério risco de redução 

da arrecadação tributária tornando os entes periféricos dependentes do poder 

central, o que contraria o princípio federativo. 

 
 

Palavras-chave: Pacto Federativo. Reforma Tributária. ICMS. Competência 

Tributária. Estados-membros. 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The Constitution of the Federative Republic of Brazil, in its Article 60, paragraph 4, 

enshrines the so-called entrenched clauses, and among them, one of great 

importance is the Federative form of State. The entities that integrate the Brazilian 

federation should live balanced, with no conflict of duties. One of the hallmarks of the 

federal state is the political and administrative autonomy, which has as one of its 

goals the search for balance, essential to democracy. Given the importance of the 

principle of the federative pact, which radiates its effects over the entire constitutional 

order, the Proposal for Constitutional Amendment n.233/2008, which aims to amend 

the National Tax System, must be noted. The referred proposal, in its Article 155-A, 

provides a joint responsibility to establish the ICMS, which so far is a competence of 

the States and the Federal District. The withdrawal of the competence of the States 

and the Federal District to establish such tax cut of the autonomy constitutionally 

guaranteed to these entities, making them dependent on the central power. 

 

 

Keywords: Federactive Pact. Tax Reform. ICMS. Tax Jurisdiction. Member-States. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho tem como finalidade analisar a forma Federativa de 

Estado e a Proposta de Emenda Constitucional nº. 233/2008, que prevê uma 

competência conjunta para a instituição do ICMS/IVA.  

Tem como objetivo institucional: produzir uma Monografia para a obtenção 

do grau de Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI; geral: 

analisar, com base principalmente, na doutrina e legislação pertinente a 

Organização do Estado Brasileiro, o Sistema Tributário Nacional, bem como a 

Proposta de Emenda Constitucional nº. 233/2008, do ponto de vista jurídico; 

específico: verificar os efeitos político-jurídicos da PEC 233/2008 tendo como 

pressupostos, os princípios caracterizadores da forma federativa de Estado.   

Para tanto, inicia-se o Capítulo 1, conceituando a federação como forma 

visível de organização do estado, que consagra a existência de duas ou mais ordens 

jurídicas distintas que se apresentam incidindo simultaneamente sobre o mesmo 

território de maneira harmônica, confirmando sua relação intrínseca com a 

democracia. 

No capítulo 2, faz-se um estudo geral sobre a repartição da competência 

tributária juridicamente delimitada, ligando tal instituto ao modelo de Estado Federal 

que prevê entre outros requisitos, a autonomia dos entes federados para instituir 

tributos, a fim de prover os recursos necessários para a manutenção de seu 

governo. 

No capítulo 3, com base na Forma Federativa de Estado e na competência 

tributária constitucionalmente delimitada para cada ente federado, faz-se uma 

abordagem sobre os aspectos da Proposta de Emenda Constitucional n.233/2008 

que altera o Sistema Tributário Constitucional, prevendo uma competência conjunta 

para instituir o ICMS, que é atualmente de competência dos Estados e do Distrito 

Federal. 

O relatório de pesquisa se encerra com as considerações finais, nas quais 

são apresentados argumentos conclusivos destacados, seguidos da estimulação à 

continuidade dos estudos sobre o princípio federativo e a proposta de emenda 

constitucional tendente a abolir clausula pétrea. 
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Para a presente monografia foram levantadas as seguintes hipóteses: 
 

 Tratando o Federalismo de uma forma de Estado, protegido por cláusula 

pétrea, é correto afirmar que, os entes que compõem a federação gozam 

de autonomia, constitucionalmente assegurada; 

 Diante da competência tributária outorgada aos entes federados, estes 

instituem tributos a fim de prover os recursos necessários para seu 

governo; 

 A tentativa de mitigar a competência tributária dos entes federados fere a 

cláusula pétrea do pacto federativo, promovendo a ruptura do Estado 

Federado. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que na Fase de Investigação, 

foi utilizado o Método Indutivo, na Fase de Tratamento de Dados, o Método 

Cartesiano e o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia é 

composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa foram acionadas as Técnicas do Referente, 

da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

1 O PRINCÍPIO FEDERATIVO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 

A federação como forma de Estado pressupõe a descentralização de poder, 

desta forma, cada ente federado é dotado de autonomia. Diante disso, no decorrer 

deste capítulo verificar-se-á que entre outros requisitos, a autonomia é 

imprescindível para a manutenção do Estado Federal.  

Através da autonomia os entes federados promovem seu governo. Para tal, 

dependem, no entanto, de recursos financeiros. O que será analisado em capítulo 

oportuno. Aqui há que se destacar a relação intrínseca da autonomia dos entes para 

a manutenção do Estado Federal.  

 

 

1.1 CONCEITO DE FEDERAÇÃO 
 

 

Federação, que vem do latim foedus, foederis, significa aliança, associação, 

união.1 A maneira como se exerce o poder político dentro de um território é 

designado forma de Estado. 

Quando ocorre a repartição, a divisão do espaço territorial, gerando diversas 

organizações governamentais, distribuídas por regiões, tem-se uma forma de Estado 

composto, denominada Estado federal ou Federação de Estados. 

O centro do conceito de Estado federal reside exatamente na repartição 

regional de poderes autônomos. Neste sentido distingue-se da forma de Estado 

Unitário, que possui um centro de poder que se estende pelo território e população 

controlando desta maneira as coletividades regionais e locais.2

Para Sahid Maluf, a Federação “é uma união mais íntima, perpétua e 

indissolúvel, de províncias que passam a constituir uma só pessoa de direito público 

internacional”.3

                                            
1 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 12. ed. amp. 
atual. São Paulo: Malheiros, 1999, p.89. 
2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. atual. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p.99. 
3 MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 25. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1999, p.43. 
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A Federação, é uma pluralidade de Estados dentro da unidade que é o 

Estado Federal, como bem expende Uadi Lammêgo Bulos: 
 
Trata-se de uma unidade dentro da diversidade. A unidade é ela, a 
federação, enquanto a diversidade é inerente às partes que a 
compõem, isto é, os Estados, com seus caracteres próprios. A 
federação, portanto, é um pluribus in unum, ou seja, uma pluralidade 
de Estados dentro da unidade que é o Estado Federal.4

 
Leda Pereira Mota e Celso Spitzcovsky discorrem sobre a forma federativa 

de Estado, no seguinte sentido: 
 
É a forma de Estado que consagra a existência de duas ou mais 
ordens jurídicas distintas, que incidem, simultaneamente sobre o 
mesmo território, sem que se possa falar em hierarquia entre elas, 
mas sim, em campos diferentes de atuação.5

 
Entende-se que, num Estado Federado, os cidadãos estão submetidos a 

duas ordens jurídicas distintas, assim, a central e a periférica. Isso implica dizer que 

sobre o mesmo território incidem dois poderes políticos distintos, cada qual atuando 

de acordo com as competências que a Constituição Federal lhes outorgou.  

No Brasil, por exemplo, a repartição de competências se dá entre o Poder 

Central, denominado União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

A Federação prevê uma forma de descentralização política garantida pela 

Constituição como instrumento de gerência do próprio Estado. Assim, transfere-se a 

competência de um órgão para outro. Essa retirada pode ser política ou 

administrativa.6

É a descentralização política uma das principais características do Estado 

Federal, que tem como um de seus objetivos a busca do equilíbrio, essencial para a 

manutenção da democracia, ou seja, concedendo a cada ente federado o poder de 

auto-organização e normatização própria, auto-governo e auto-administração, 

conforme previsto pela Constituição Federal. 

Desfrutando os Estados-membros de autonomia constitucional e legislativa, 

há que se observar às diretrizes maiores fixadas pela Constituição Federal. A 

                                            
4 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 2. ed. rev.atual. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p.721. 
5 MOTA, Leda Pereira; SPITZCOVSKY, Celso. Curso de direito constitucional. 6. ed. 
atual. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p.92. 
6 MOTTA, Sylvio; DOUGLAS, William. Direito Constitucional: teoria, jurisprudência e 1000 
questões: 16. ed. rev. amp.São Paulo: Elsevier, 2005, p.219. 

 



 15

autonomia constitucional dos entes federativos não é absoluta. Neste sentido 

colaciona-se o seguinte entendimento: 
 
[...] a autonomia constitucional dos Estados-Membros não é absoluta, 
mas relativa. A Constituição Federal, como já acenamos, limita a 
faculdade constituinte dos mesmos, mediante a repartição de 
competências entre a ordem jurídica parcial central (a União) e as 
ordens jurídicas parciais periféricas (os Estados federados). Os 
Estados federados devem, necessariamente, observar estas 
competências. As Constituições dos Estados-Membros, no entanto, 
entram em vigor com total prescindência do aval, do placet, da 
União.7  
 

Para que se tenha um Estado Federado há se destacar a importância da 

perfeita harmonia que deve coexistir entre a União e os entes federativos. Nesse 

sentido afirma Bulos: 
 
Pelo princípio da indissolubilidade do pacto ou vínculo federativo 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios não podem ser 
separados do Estado Federal, abrindo mão de suas respectivas 
autonomias para formar centros independentes de poder. Ao 
contrário, devem coexistir de modo harmônico, solidário e pacífico, 
sob pena de intervenção federal (CF, arts. 34e s.).8

 
 O vinculo federativo é indissolúvel e vem afirmado no art.1º da Constituição 

Federal e no art. 60, §4º, I do mesmo diploma, que o define como cláusula pétrea, 

tida como a impossibilidade de sofrer qualquer ato tendente a modificá-la.9

Roque Antônio Carazza, ao tratar da indissolubilidade da Federação, afirma 

que os Estados devem ter sua integralidade territorial respeitada: 
 
Como corolário disto, os Estados-Membros devem ter respeitada sua 
integridade territorial. Com efeito, não podem, sem seu expresso 
consentimento, exteriorizado na forma constitucionalmente prevista, 
sofrer qualquer tipo de alteração em sua base territorial, Aliás, seria 
rematado contra-senso admitir que os Estados federados, que se 
uniram numa Federação justamente para terem preservadas suas 
personalidades políticas, pudessem, à sua revelia, ser divididos, 
desmembrados, incorporados a outros etc.10

                                            
7 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. amp. 
atual.São Paulo: Malheiros, 2003, p.125. 
8 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p.724. 
9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/publicacoes/constituicao1988.html/CF1988.p
df> . Acesso em: 27 out. 2008. 
10 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário, p.130-131. 
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 O princípio da indissolubilidade do Estado Federal tem por fim a 

unidade nacional e a necessidade de descentralização. Assim, não existe em nosso 

ordenamento jurídico nenhuma possibilidade do direito de secessão, e qualquer 

tentativa nesse sentido implicaria na quebra na forma federativa de Estado. 

 

 

1.1.1 Histórico da Federação 
 
 
A forma federativa de Estado tem origem norte-americana, datada de 1787. 

A proclamação da independência das treze colônias britânicas da América, em 

1776, deu origem a um novo Estado soberano, usufruindo de liberdade e 

independência.  

Foi por meio de um tratado internacional, denominado Artigos de 

Confederação, que os Estados resolveram formar, a Confederação dos Estados 

Americanos. Um pacto, que visava à proteção, contra as constantes ameaças da 

antiga metrópole inglesa. Era possível denunciar o pacto confederativo a qualquer 

tempo, consagrando-se desta forma, o direito de retirada, de separação, de 

secessão do pacto. 

A previsão da possibilidade do direito de secessão, aumentava as ameaças 

perante ataques britânicos. Buscando neste sentido, uma solução para tal problema, 

os Estados Confederados, reuniram-se na cidade de Filadélfia, onde estruturaram as 

bases para a Federação norte-americana. 

 Nesta nova forma de Estado, não mais seria possível o direito de secessão. 

Cada Estado abriria mão de parte de sua soberania para um órgão principal, 

responsável pela centralização e unificação, tornando os Estados Unidos da 

América, autônomos entre si dentro do pacto federativo.11

Nos Estados Unidos a formação da federação se deu de fora para dentro, ou 

seja, Estados soberanos cedendo parte de sua soberania. Nestes termos, ensina de 

Pedro Lenza: 
 

                                            
11 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 3. ed. atual. ampl. São Paulo: 
LTr,2002, p.165. 
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Dizem os autores, então, que a formação da federação dos EUA se 
deu através de um movimento centrípeto, de fora para dentro, ou 
seja, Estados soberanos cedendo parcela de sua soberania. 
Veremos que no Brasil a formação se deu através de um movimento 
centrífugo, do centro para fora, ou seja, um Estado unitário 
centralizado descentralizando-se. Em decorrência dessa razão 
histórica conseguimos entender por que os Estados norte-
americanos têm autonomia muito maior que os Estados-Membros 
brasileiros.12

 
Assim, em 1787, fundiram-se os treze Estados americanos constituindo a 

primeira Federação de que se ouviu falar. Com a Constituição Americana, ocorreu 

expressiva revolução na forma da organização geográfica do poder do Estado. 

Como visto, na federação americana, os Estados independentes abriram 

mão de parte de sua soberania para formar o Estado Federado. No Brasil ocorreu o 

inverso.  

A federação brasileira formou-se de dentro pra fora, pois tínhamos um 

Estado unitário que se descentralizou para formar unidades autônomas.  

 

 

1.1.2 Federação brasileira 
 
 
 

A Federação no Brasil surge provisoriamente, através do decreto n.1, de 

15.11.1889, que também instituiu a forma republicana de governo. Foi com a 

primeira Constituição Republicana, de 1891, que em seu art.1º estabeleceu: 
 
Art 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o 
regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de 
novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel 
das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.13

 
Posteriormente, as Constituições mantiveram a forma federativa de Estado, 

no entanto, “não se pode deixar de registrar o entendimento de alguns, segundo o 

                                            
12 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado, p.165. 
13 BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República Federativa do Brasil de 1891. 
Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/Republica/Leis1891vIp
980/parte-indiceb.pdf#page=7>. Acesso em: 27 out. 2008.    

 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/Republica/Leis1891vIp980/parte-indiceb.pdf#page=7
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/Republica/Leis1891vIp980/parte-indiceb.pdf#page=7
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qual, nas Constituições de 1937 e de 1967, bem como durante a vigência da 

Emenda n. 1/69, tivemos no Brasil somente uma Federação de fachada”.14

A Constituição de 1967 sofreu forte influência da Carta de 1937, que se 

preocupou amplamente com a segurança nacional e deu mais poderes à União e ao 

Presidente da República.15  

Nesse período, ocorreu grande centralização político-administrativa, o que 

certamente vai contra todos os princípios de um Estado Federado. Por isso, diz-se 

que a forma federativa de Estado nas Constituições de 1937 e 1967, foi apenas de 

fachada. 

 

 

1.1.3 A Federação na Constituição de 1988 
 
 

 
A luta pela conquista de um Estado Democrático de Direito teve início assim 

que se instalou o golpe de1964 e após o AI 5, que foi uma verdadeira expressão do 

autoritarismo na história do Brasil. 

Em 1984 multidões saíram às ruas em prol da eleição direta do Presidente 

da República, interpretando o sentimento da Nação em busca do equilíbrio da vida 

nacional. Lançou-se então a candidatura de Tancredo Neves, à Presidência da 

República, em campanha propunha uma Nova República, e desta forma proclamava 

em seu discurso: 
 
A Nova República pressupõe uma fase de transição, com início a 15 
de março de 1985, na qual serão feitas, com prudência e moderação, 
as mudanças necessárias: na legislação opressiva, nas formas falsas 
de representação e na estrutura federal, fase que se definirá pela 
eliminação dos resíduos autoritários, e o que é mais importante pelo 
início, decidido e corajoso, das transformações de cunho social, 
administrativo, econômico e político que requer a sociedade 
brasileira. E, assim, finalmente, a Nova República será iluminada 
pelo futuro Poder Constituinte, que, eleito em 1986, substituirá as 
malogradas instituições atuais por uma Constituição que situe o 
Brasil no seu tempo, prepare o Estado e a Nação para os dias de 
amanhã.16

 

                                            
14 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado, p.74. 
15 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p.87. 
16 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p.88-89. 
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Tancredo Neves contava com todo o apoio da população. Sua eleição em 

15.1.1985, foi por isso saudada como o início de um novo período na história das 

instituições políticas brasileiras, que haveria de ser democrática e social, a 

concretizar-se pela Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, que 

convocaria assim que assumisse a Presidência da República.  

Sua morte, antes de assumir a Presidência, comoveu todo o país. As 

esperanças do povo foram levadas. Assim, com a morte de Tancredo Neves, 

assumiu o Vice-Presidente, José Sarney, que mesmo estando do lado as forças 

autoritárias, deu continuidade às promessas de Tancredo. 

José Sarney enviou ao Congresso Nacional proposta de emenda 

constitucional convocando a Assembléia Nacional Constituinte. Aprovada como EC 

n.26 e convocara também os Membros do Senado e da Câmara de Deputados para 

se reunirem em Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana.  

Dispôs que ainda que a Assembléia fosse instalada sob a Presidência do 

Supremo Tribunal Federal, e que a Constituição, seria promulgada, depois da 

aprovação de seu texto em dois turnos de votação e discussão, pela maioria 

absoluta dos membros. 

Ao convocar os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

a rigor, o que fez foi convocar não uma Assembléia, mas um Congresso 

Constituinte.17

A Constituição resultou num texto avançado, moderno e com relevante 

importância para o constitucionalismo brasileiro. William Douglas e Sylvio Motta 

discorrem a respeito das inovações: 
 
A nossa atual Constituição coroou o processo de redemocratização 
do país. Elevou o Brasil á categoria de Estado Democrático de 
Direito, inaugurando um novo regime político: a democracia 
participativa ou semidireta; ampliou, de modo significativo, o rol de 
direitos fundamentais, dedicando-lhes, mesmo, um título inteiro; 
reduziu a competência do Poder Executivo, aumentando 
proporcionalmente as do Legislativo e do Judiciário; promoveu uma 
valorização sem precedentes na autonomia dos Estados e 
Municípios da Federação; reorganizou o Sistema Tributário Nacional; 
disciplinou os princípios norteadores da Administração Pública e 
unificou o regime de vinculação dos servidores públicos civis, entre 
outras inovações.18

                                            
17 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p.88-89. 
18 MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da; DOUGLAS, William. Direito constitucional: teoria, 
jurisprudência e 1000 questões, p.30. 
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Como verificado, a Constituição de 1988 dando a devida importância ao 

Sistema Federativo disciplinou logo em seu art.1º que: “A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito [...]”.19

Desta feita, a Federação é integrada por três ordens jurídicas diferentes: 

Federal, Estadual, Municipal e Distrito Federal, que acumula a competência Estadual 

e Municipal. 

 Por sua vez, o artigo 18 da CRFB ao tratar da organização do Estado 

brasileiro, dispõe que, a organização político-administrativa da República Federativa 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, existindo entre 

eles autonomia nos termos da constituição.  

A Constituição destacou os entes que integram a estrutura federativa 

brasileira, os componentes do Estado Federado, ou seja, as diversas esferas de 

exercício do poder político, todos autônomos nos termos da Constituição. 

 

 

1.1.4 Características comuns a toda Federação  
 

 
 Cada Estado Federado apresenta características muito próprias, inerentes 

às suas realidades locais. No entanto, encontram-se pontos em comum assim 

destacados: 
 

 descentralização política: a própria constituição 
estabelece núcleos de poder político, estabelecendo 
autonomia para os referidos entes; 

 constituição rígida como base jurídica: fundamental a 
existência de uma constituição rígida no sentido de 
garantir a distribuição de competências entre os entes 
autônomos, surgindo, então, uma verdadeira 
estabilidade institucional; 

 inexistência do direito de secessão: não se permite, 
uma vez criado o pacto federativo, o direito de separação, 
de retirada. Tanto é que, só a título de exemplo, no Brasil, 
a CF/88 estabeleceu em seu art.34, I, que a tentativa de 
retirada ensejará a decretação da intervenção federal no 
Estado “rebelante”. Eis o princípio da indissolubilidade 

                                            
19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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da vinculo federativo, lembrando, inclusive, que a forma 
federativa de Estado é um dos limites materiais ao poder 
de emenda, na medida em que, de acordo com o art.60,§ 
4º, I, não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado; 

 soberania do Estado Federal: a partir do momento em 
que os Estados  ingressam na Federação perdem a 
soberania, passando a ser autônomos. Os entes 
federativos são, portanto, autônomos entre si, de acordo 
com as regras constitucionalmente previstas, nos limites 
de sua competência; a soberania, por seu turno, é 
característica do todo, do “País”, do Estado Federal, no 
caso do Brasil, a República Federativa do Brasil; 

 auto-organização dos Estados-membros: através da 
elaboração das constituições estaduais( vide art.25 da 
CF/88); 

 órgão representativo dos Estados-Membros: no Brasil, 
de acordo com o art.46, a representação dá-se através 
do Senado Federal; 

 guardião do Constituição: no Brasil, o STF.20 
  

Essas características apontam claramente uma forma de Estado Federado, 

e “a ausência de características poderá significar a falta de amadurecimento da 

experiência federal, a resistência de tradições que dificultam a implantação de um 

federalismo racionalizado”.21

A forma federativa de estado pode estar ameaçada na medida em que 

diminuídas suas características. Existem alguns requisitos que devem ser 

observados a fim de manter a forma de estado: rigidez constitucional e a existência 

de controle de constitucionalidade.  

Douglas e Motta sustentam que a rigidez constitucional e o controle de 

constitucionalidade não bastarão para manter a federação.  A rigidez torna mais 

difícil, porém, não impossível à alteração do texto constitucional ao mesmo para 

controle de constitucionalidade, uma vez que, observadas as formalidades para a 

alteração da constituição, vier a resultar de algum modo danos aos requisitos para 

federação. Entendem então, que há a necessidade de se estabelecer cláusulas 

pétreas que protejam os requisitos do estado federado.22

Não é raro ver o pacto federativo ser afrontado. Um exemplo é a repartição 

tributária, em que cada vez mais se afirma predominância da União em face dos 

                                            
20 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado, p.166. 
21 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 4. ed. rev. atual. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p.471. 
22 MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da; DOUGLAS, William. Direito constitucional: teoria, 
jurisprudência e 1000 questões, p.228. 
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Estados federados. A opção do Governo Federal pela criação de contribuições 

sociais (onde não é feita repartição) ao invés de impostos, os quais teriam que ser 

repartidos com os demais entes, é um bom exemplo da afronta. Cria-se desta forma 

uma situação de dependência dos Estados em relação ao poder central. 

 William Douglas e Sylvio Motta, concluem seu entendimento de maneira 

brilhante: 
 
A questão é que toda injustiça tem seu momento de derrame. A 
injustiça cresce e perdura apenas até o momento em que o 
injustiçado, tomando consciência da servidão, rebela-se. Se o 
dominador não é capaz de abdicar da opressão em favor da paz e da 
tranqüilidade, ele - mais cedo ou mais tarde - perde tanto a paz 
quanto o poder. 

 
 Tais características que integram a federação brasileira se organizam, com 

base no princípio que os entes federados devem conviver em equilíbrio e harmonia 

sem conflito de atribuições, para que não se perca a paz. 

 

 

1.2 FEDERAÇÃO COMO FORMA DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 
 
 

A organização do Estado Federal apresenta uma estrutura complexa, quanto 

sua construção político-jurídico. O ordenamento jurídico dentro de um Estado 

Federado comporta mais de um ordenamento jurídico, como é o caso do Brasil, que 

contém um ordenamento próprio da União, um destinado aos Estados-Membros e 

outro destinado ao Distrito Federal, que acumula a competência Estadual e 

Municipal. 

A Federação possui um ordenamento central e sua decisão, legislação ou 

jurisdição aplicam-se em âmbito nacional, incidindo no território e na população. 

No ensinamento de Raul Machado Horta: 
 
Os ordenamentos dos Estados-Membros, com suas regras e 
decisões administrativas, legislativas e judiciais, são ordenamentos 
parciais e intra-estatais. Os ordenamentos jurídico-políticos dos 
Estados são plurais, correspondendo ao número de Estados que 
compuserem o Estado federal. O ordenamento da Federação ou da 
União, vale dizer, do governo Federal, é unitário. Assegurar a 
coexistência entre esses múltiplos ordenamentos, o da Federação, 
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que é central, e dos Estados-Membros, que são parciais, é a função 
da Constituição Federal (...).23         
 

A coexistência entre os ordenamentos jurídico-políticos dos Estados e o 

ordenamento da União ainda que sob a influência do constituinte, permanece em 

convívio harmonioso.24

Tendo em vista a supremacia da Constituição Federal brasileira, todas as 

normas jurídicas só terão validade se estiverem em conformidade com aquela. A 

Constituição Federal é a lei suprema do Estado, há que ser sempre observada 

respeitando seus princípios sob pena de ser declarada inconstitucional. 

 

 

1.2.1 Repartição de competências 
 
 
A repartição de competências é requisito próprio da forma Federativa de 

Estado, e está condicionada a determinar os graus de centralização e 

descentralização do poder federal. 

O tipo histórico de federação determina os limites da repartição regional e 

local de poderes. ”Numas a descentralização é mais acentuada, dando-se aos 

Estados federados competências mais amplas, como nos Estados Unidos. Noutras a 

área de competência da União é mais dilatada”.25

A Constituição Federal de 1988 adota um sistema complexo de repartição de 

competências, buscando o equilíbrio federativo através da distribuição de 

competência permitindo desta forma, que o ente federado possa emitir decisões 

dentro da esfera que lhe é atribuída pela Carta Magna. 

Para José Afonso da Silva:  
 
Competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade 
ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. 
Competências são as diversas modalidades de poder de que se 
servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções.26

 

                                            
23 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional, p.305-306. 
24 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional, p.308. 
25 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p.475. 
26 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p.477. 
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 A classificação das competências pode ser feita em dois grupos com suas 

respectivas subclasses, quais sejam: a) competência material que se subdivide em 

exclusiva e comum, cumulativa ou paralela; b) competência legislativa, subdividida 

em exclusiva, privativa, concorrente e suplementar. 

Podem ainda tais competências serem classificadas quanto à forma, 

conteúdo, extensão e origem. 

No que diz respeito à forma, a competência será: a) enumerada ou 

expressa, quando assim dispuser claramente a própria Constituição à determinada 

entidade; b) reservada ou remanescente e residual, compreende-se neste sentido 

toda a matéria que não fora atribuída a um determinado ente federativo, cabe dizer, 

que se reputam sinônimos as expressões reservada e remanescente, que quer dizer 

a competência que sobra a um ente federativo após a enumeração da competência 

de outro; c) implícita ou resultante, são aquelas que decorrem da natureza do ente, 

ao se referir à pratica de atos necessários ao exercício de seus poderes. 

Quanto ao conteúdo, a competência diferencia-se em econômica, social, 

político-administrativa, financeira e tributária.   

Quanto à extensão, entende-se aqui a participação de um ou mais ente na 

esfera da normatividade, classificada em: a) exclusiva, atribuída a um ente com a 

exclusão dos outros; b) privativa, atribuída a uma entidade podendo ser delegada a 

outra; c) comum, significa a faculdade que os entes federativos tem de legislar ou 

praticar atos em determinada esfera no mesmo pé de igualdade; d) concorrente, 

possibilidade de um mesmo assunto ser tratado por mais de um ente federativo; e) 

suplementar, significa o poder de elaborar normas gerais que supram a ausência 

destas . 

No que diz respeito à origem, têm-se a competência: a) originária, quando 

desde o princípio já estava destinada a uma entidade; b) delegada, quando uma 

entidade recebe a competência por delegação de outra, que a detêm 

originariamente.27  

 A repartição de competências entre as entidades componentes do Estado 

Federal tem um princípio que a norteia, o princípio da predominância do interesse. 

No ensinamento de Alexandre de Moraes: 
 

                                            
27 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 477-480. 
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Assim, pelo princípio da predominância do interesse, á União caberá 
aquelas matérias e questões de predominância do interesse geral, ao 
passo que aos Estados referem-se as matérias de predominante 
interesse regional e aos municípios concernem os assuntos de 
interesse local. Em relação ao Distrito Federal, por expressa 
disposição constitucional (CF, art.32, §1º), acumulam-se, em regra, 
as competências estaduais e municipais, com a exceção prevista no 
art. 22, XVII, da Constituição.28

 
 

No Estado moderno se torna cada vez mais difícil estremar o que é 

competência nacional, do que seja competência regional. Determinados problemas 

nem sempre são de interesse nacional, por não afetarem a Nação como um todo, 

mas não são particulares de um Estado, por abrangerem dois ou mais deles. 

Podem-se ressaltar aqui os problemas como da Amazônia, os do Vale do São 

Francisco e do Vale do Paraná-Uruguai, que são problemas que afetam a 

Federação brasileira.29

Neste sentindo é que se adotam técnicas de repartição de competência com 

a finalidade de solucionar tais problemas. Incumbindo a União de diretrizes gerais e 

aos Estados a competência suplementar. 

 

 

1.3 O PRINCÍPIO FEDERATIVO E SUA RELAÇÃO COM O SISTEMA 
TRIBUTÁRIO 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo primeiro dispõe que o Brasil é 

uma República Federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal.   

Neste sentido afirma Carazza, que a federação brasileira é indissolúvel, ”isto 

de modo algum causa o desaparecimento dos Estados que a compõem, nem lhes 

retira a autonomia que a Carta Magna lhes outorgou”30, visto que se o Estado 

Federal é indivisível, os Estados-membros também o são. 

                                            
28 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional: 19. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2006, 
p.270. 
29 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p.476. 
30 CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. rev. ampl.  
atual.São Paulo: Malheiros, 2003, p.130. 
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A Constituição Federal outorgou aos entes federados autonomia, no entanto, 

não deve ser confundida com soberania. Para tal, se faz necessário uma distinção 

entre os dois institutos.  

Diz-se que a soberania é a faculdade que num ordenamento jurídico, 

aparece como suprema. Tem soberania quem possui poder supremo, absoluto e 

que não reconhece nenhum outro poder acima de si. A soberania é inerente do 

próprio Estado. 

Segundo o entendimento de Vecchio e Bluntschli: 
 
A soberania, como qualidade jurídica do imperium, é apanágio 
exclusivo do Estado. Se ele não tivesse um efetivo predomínio sobre 
as pessoas que o compõem, deixaria de ser Estado. Daí concluirmos 
que a soberania é inerente à própria natureza do Estado (Giorgio Del 
Vecchio). Ou, como queria Bluntschli, “o Estado é a encarnação e a 
personificação do poder nacional”. Este poder, considerado na sua 
força e majestade supremas, se chama soberania”. E continuava 
este incomparável mestre: ”[...] a soberania supõe o Estado, não 
podendo estar nem fora, nem acima dele.31

 
  A soberania é una, originária, indivisível e inalienável. Una, porque num 

mesmo Estado só pode haver uma soberania. Originária, porque ela tem sua própria 

fonte. Indivisível, porque, fracionada, desaparece. E inalienável, pois não é passível 

de renúncia, ou seja, o Estado não pode renunciá-la.32

  No dizer de José Afonso da Silva, “Estado Federal é o todo, dotado de 

personalidade jurídica de Direito Público Internacional”33 , é o único titular da 

soberania. Os Estados federados são titulares da autonomia, no entanto, aquela 

compreendida como governo próprio dentro do estabelecido pela própria 

Constituição Federal. 

Por sua vez, “autonomia é à margem de discrição que uma pessoa goza 

para decidir sobre os seus negócios, mas sempre delimitada essa margem pelo 

próprio direito. A autonomia é uma margem de liberdade, na forma da lei”.34

A autonomia federativa está vinculada a dois elementos básicos: a) na 

existência de órgãos governamentais próprios; b) na posse de competências 

exclusivas, um mínimo, que não seja reduzido. 
                                            
31 Vecchio e Bluntschli apud CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional 
tributário, p.114. 
32 CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário, p.115.  
33 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p.100. 
34 MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da; DOUGLAS, William. Direito constitucional: teoria, 
jurisprudência e 1000 questões, p.229. 
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Foi para evitar possíveis atritos que o Constituinte delimitou as competências 

dos entes federativos. União e Estados só podem exercer suas atividades nos 

campos que lhes foram reservados. Assim, a União não pode invadir os limites da 

competência dos Estados, nem estes poderão adentrar em assuntos federais35. Não 

pode haver violação da competência atribuída aos entes federados, há então que 

serem respeitadas as delimitações estabelecidas pela Constituição Federal. 

Geraldo Ataliba sustenta o seguinte entendimento: 
 
Federação implica igualdade jurídica entre a União e os Estados, 
traduzida num documento (constitucional) rígido, cuja principal 
fundação é discriminar competências de cada qual, de modo a não 
ensejar violação da autonomia recíproca por qualquer das partes.36

 
 Sendo autônomo, o Estado deve prover as necessidades de seu governo e 

administração sem sofrer intervenção dos demais entes federativos. “Para isso, a 

Constituição federal conferiu a todos o direito de regular suas despesas e, de instituir 

e arrecadar, em caráter privativo e exclusivo, os tributos que os atenderão”.37

  Neste sentido, a fim de prover as necessidades de seu governo e 

administração, o Estado, para alcançar seus objetivos, precisa de recursos 

financeiros e desenvolve atividade para obter, gerir e aplicar tais recursos.38  

A autonomia político-administrativa dos entes da federação (art.18 da 

CRFB)39 se solidifica com a autonomia financeira, assegurada pela partilha das 

competências tributárias, isto é, do poder juridicamente delimitado, conferida às 

pessoas políticas para instituírem tributos, a fim de se manterem financeiramente, 

sem que haja qualquer dependência econômica entre si.  

 

 

1.4 SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO 
 

                                            
35  ATALIBA apud CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário, 
p.86. 
36 CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário, p.86. 
37 CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário, p.86. 
38 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p.47-48. 
39 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/publicacoes/constituicao1988.html/CF1988.p
df> . Acesso em: 27 out. 2008. 
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Sistema. Do grego sytema, traz o sentido de método e revela um conjunto 

de regras e princípios sobre uma determinada matéria, tendo relações entre si, 

formando um conjunto de doutrinas que contribuem desta forma para a realização 

de um fim. 

A expressão tributário, por sua vez, vem de tributo, que é expressão 

genérica, abrangendo diversas espécies de imposições fiscais. 

Consiste o Sistema Tributário Nacional num complexo de regras e princípios 

normativos que norteiam o Direito Tributário Nacional. 

O Sistema Tributário Constitucional está separado por dois grupos de 

normas, as permissivas e as proibitivas, assim entendidas respectivamente como 

competência ou poder para instituir tributos e as limitações ao poder de tributar. É o 

Sistema Constitucional que discrimina as espécies de tributos e determina de quem 

é a titularidade para instituí-los.40

A Constituição Federal dedicou um capítulo inteiro para tratar do Sistema 

Tributário. O capítulo I denominado Sistema Tributário Nacional, trata a respeito do 

Direito Tributário, dividido em seis seções. No entanto, a última seção apesar de 

estar no tópico de Direito Tributário, tem natureza de Direito Financeiro, uma vez 

que se refere à repartição de receitas. Tal é a divisão: 
 

 Princípios Gerais (arts. 145-149); 

 Limitações do Poder de Tributar (arts. 150-152); 

 Impostos da União (arts. 153-154); 

 Impostos dos Estados e Distrito Federal (art.155); 

 Impostos dos Municípios (art.156); 

 Repartição das Receitas Tributárias (arts. 157-162).  
 
No Brasil só a partir da Emenda Constitucional n.18, de 1965 é que se pode 

falar em sistema tributário, analisando-se a palavra sistema, em sentido amplo no 

plano constitucional como ora visto.  

Hugo de Brito Machado, leciona que na vigência da Constituição anterior, os 

Estados-membros e os Municípios eram inferiorizados no sistema tributário, 

podendo desta forma afirmar-se que a Emenda n.18 aboliu, indiretamente, a própria 
                                            
40 MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da; DOUGLAS, William. Direito constitucional: teoria, 
jurisprudência e 1000 questões, p.679. 

 



 29

Federação, devido tamanha era a centralização dos tributos. Foi com a Constituição 

de 1988 que os Estados-membros e os Municípios tiveram uma participação maior 

na distribuição do produto da arrecadação de impostos federais.41

O Sistema Tributário Nacional, previsto no capítulo I do seu Titulo VI, tem 

por objetivo estabelecer regras gerais de tributação. Os sistemas tributários podem 

ser classificados em rígidos e flexíveis, racionais e históricos. 
 
Rígidos são os sistemas nos quais o legislador ordinário de quase 
nenhuma opção dispõe, visto como a Constituição estabelece o 
disciplinamento completo, traçando todas as normas essenciais do 
sistema. 
 
Flexíveis são aqueles sistemas nos quais o legislador ordinário goza 
de faculdades amplas, podendo inclusive alterar a própria 
discriminação de rendas. 
 
Racionais são os sistemas elaborados à luz dos princípios ditados 
pela Ciência das Finanças e tendo em vista determinados objetivos 
políticos. 
 
 Históricos são aqueles resultantes da instituição de tributos sem 
prévio planejamento. Os tributos são instituídos de forma casuística, 
sem qualquer preocupação com o todo. A rigor, não devem ser 
considerados sistemas, posto que a este conceito não 
correspondem.42

 
O Sistema Tributário brasileiro é caracterizado pela sua rigidez e 

racionalidade. O legislador não tem liberdade discricionária, devido à rigidez da 

estrutura federal prevista no texto constitucional. 

É a Constituição Federal que norteia todo o sistema tributário e em 

observância ao princípio do pacto federativo é dado aos entes da federação o poder 

juridicamente delimitado para que estes exerçam atividades financeiras com a 

finalidade de obter, gerir e aplicar estes recursos sem a intervenção dos demais 

entes. A intervenção destes implicaria numa dependência a qual resultaria numa 

nova forma de Estado, o Unitário.  

 

 

 

 

                                            
41 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p.269. 
42 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p.270. 
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1.5 A FORMA FEDERATIVA DO ESTADO BRASILEIRO COMO CLÁUSULA 
PÉTREA 

 

 

A indissolubilidade da Federação, afirmada no artigo 1º da Constituição 

Federal, vem disposta no artigo 60, §4º, I do mesmo diploma. Neste sentido proibi-

se, expressamente a proposta de emenda constitucional tendente a abolir, isto é, 

mitigar, reduzir a forma federativa do Estado. 

Não podem ser propostos no Congresso Nacional, temas que são 

irreformáveis, ou seja, temas que não podem ser objeto de Emenda à Constituição, 

tais como: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, 

a separação de Poderes, os direitos e garantias individuais. 

Raul Machado Horta afirma que a abolição não se resume apenas às formas 

grosseiras, mas também aquelas dissimuladas, senão vejamos:  

 
“Se não podem ser objeto de emenda, para aboli-las – e a abolição 
não se circunscreve às formas grosseiras e ostensivas, mas também 
alcança as formas oblíquas, dissimuladas e ladeantes-, as matérias 
irreformáveis são poderão constituir objeto de proposta de revisão”.43

 
As limitações materiais previstas no artigo 60, §4º da CRFB, são explícitas, 

no entanto, existem outras limitações materiais irradiadas nas regras constitucionais, 

denominadas de limitações implícitas. No dizer de Raul Machado Horta, tem-se que: 
 
Integram essa categoria os fundamentos do Estado Democrático de 
Direito (. 1º, I a V), o povo como fonte de poder (art.1º, parágrafo 
único), os objetivos fundamentais da República Federativa (art.3º, I a 
IV), os princípios das relações internacionais (art.4º, I a X, parágrafo 
único), os Direitos sociais (art.6º), a definição de nacionalidade 
brasileira (art.12. I, a, b, e c, II, a e b) a autonomia dos Estados 
Federados (art.25), a autonomia dos Municípios (arts. 29; 30, I, II e 
III), a organização bicameral do Poder Legislativo (art.44), a 
inviolabilidade dos Deputados e Senadores (art.53), as garantias dos 
Juízes (art.95, I, II e III), a permanência institucional do Ministério 
Publico (art.127) e de suas garantias (art.128, I, a, b, e c), as 
limitações do Poder de Tributar (art.150, I, II e III, a, e b, IV, V e VI, a-
d, art.151) e os princípios da Ordem Econômica (art.170, I a IX, 
parágrafo único).44

 

                                            
43 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional, p.88. 
44 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional, p. 88. 
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A autonomia dos Estados e dos Municípios bem como a organização 

bicameral do Poder Legislativo são princípios que estão sob o manto da dupla 

limitação quando poder de reforma, a que surge da forma federativa de Estado 

(art.60, §4º, I, CRFB), nesta se incluindo a composição plural da República 

Federativa (art.18, CRFB), a qual é objeto de limitação material explícita e a que 

decorre da limitação implícita, por conclusão extraída do enunciado da regra 

explícita. 

Ao percorrer as limitações materiais explícitas e após fazer uma identificação 

do conteúdo de cada uma, verifica-se que a forma federativa de Estado, abrange 

desde a estrutura da República Federativa (art.18, CRFB) até as limitações ao poder 

de tributar.  

Neste sentido ensina Raul Machado Horta: 
 
A forma Federativa de Estado, por exemplo, abrange desde a 
estrutura da República Federativa (art.18), percorre a repartição de 
competências, nas modalidades da competência geral da União 
(art.21), da competência privativa da União (art.22), da competência 
comum (art.23) e da legislação concorrente da União, dos Estados, 
do Distrito Federal (art.24), a auto-organização constitucional dos 
Estados Federados (art.25), a competência autonômica dos 
Municípios na organização própria, na legislação de interesse local, 
na suplementação da legislação federal e estadual, na instituição e 
arrecadação dos tributos de sua competência e aplicação de suas 
rendas (arts.29 e 30,I,II e III), a intervenção federal nos Estados e no 
Distrito Federal(art.34), a intervenção dos Estados nos 
Municípios(art.35), alcança a organização bicameral do Poder 
Legislativo, de forma a assegurar ao Senado a representação igual 
dos Estados e do Distrito Federal(arts.44 e 46) e à Câmera dos 
Deputados a representação do povo(art.45), a existência do Poder 
Judiciário Federal( art.102), a repartição da competência tributária 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios( 
art.145) e as vedações dirigidas à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, inscritas nas limitações do poder de 
tributar.45

 
As limitações explícitas se estendem em limitações implícitas mediante um 

entendimento que decorrem das limitações materiais. “É proibida a abolição direta e 

ostensiva, como a abolição dissimulada, indireta e disfarçada”.46

Essas limitações materiais ao poder de reforma são denominadas cláusulas 

pétreas, que nos fornecem a idéia de algo que é indissolúvel. O princípio da 

                                            
45 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional, p. 90. 
46 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional, p.115. 
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indissolubilidade tem duas finalidades: a unidade nacional e a necessidade 

descentralizadora.  
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2 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS 
 

 

A relação entre os entes federados há que ser uma relação harmônica. 

Neste sentido, é que a Constituição Federal, com a finalidade de promover o 

equilíbrio entre os entes outorgou competências a todos estes. Assim, o objeto de 

verificação deste capítulo, é a competência tributária. 

A Constituição Federal atribuiu aos entes federados o poder de instituir 

tributos, para que, com o produto de sua arrecadação os entes promovam o seu 

governo sem depender ou dependendo o mínimo possível, do poder central.  

Assim, para que haja harmonia entre os entes, deve ser respeitada a 

autonomia e a competência de cada um, o contrário, estremeceria as bases do 

Estado Federal, assunto que será explorado no capítulo seguinte. 

 

 

2.1 COMPETÊNCIA GERAL DOS ENTES FEDERADOS 
 

 

2.1.1 Conceito  
 

 

A Constituição Federal, com a finalidade de distribuir o exercício do poder 

estatal, fixou critérios para distribuir competência entre os membros da federação. 

Com propriedade excogita Uadi Lammêgo Bulos: 
 
Competências federativas são parcelas de poder atribuídas, pela 
soberania do Estado Federal, aos entes políticos, permitindo-lhes 
tomar decisões, no exercício regular de suas atividades, dentro do 
círculo pré-traçado pela Constituição da República.47

 
Fala-se em competências no plural tendo em vista que cada ente federado 

desempenha tarefas diferenciadas, agrupadas em várias classes. Ressaltam-se aqui 

as competências exclusiva, privativa, comum, concorrente, e suplementar. 

                                            
47 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p.764. 
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Desta forma a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuam 

dentro das limitações constitucionais, exercendo atribuições legislativas e 

administrativas.  

Essas atribuições devem ser exercidas em harmonia buscando a 

manutenção do pacto federativo, pois um ente federado não pode invadir o campo 

da competência do outro. A Constituição com o fito de evitar essa invasão, atribuiu 

matérias inerentes a cada ente. 

 

 

2.1.2 Técnica de repartição de competências federativas 
 
 

No ensinamento de Uadi Lammêgo Bulos, a repartição de competências 

consiste numa distribuição de encargos a cada unidade federada: 
 
Repartição ou divisão de competências é a técnica pela qual o 
constituinte distribui, com base na natureza e no tipo histórico de 
federação, os encargos de cada unidade federada, preservando-lhes 
a autonomia política no âmbito do Estado Federal.48

 
A técnica de repartição de competências tem respaldo no princípio da 

predominância do interesse, para que se tenha uma divisão imparcial. Neste sentido, 

verifica-se que “o princípio da predominância do interesse objetiva nortear a 

repartição de competências das entidades políticas, tomando como base a natureza 

do interesse afeto a cada uma delas”.49

No Brasil o princípio concretiza-se pela seguinte forma: 
 

 à União compete as matérias de interesse  nacional (CRFB,art.21); 

 aos Estados-membros compete as matérias de interesse regional 

(CRFB,art.25,§1º); 

 aos Municípios compete as matérias de interesse local (CRFB,art.30,I);e 

 ao Distrito Federal compete as matérias de interesse regional e local (CRFB, 

art.32, §1º) . 
 

Aliada ao princípio da predominância do interesse, divide-se as técnicas de 

repartição competências, na Constituição Federal, da seguinte forma:  
                                            
48 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p.765. 
49 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p.765. 
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 técnica dos poderes enumerados-aplicada à União (arts. 

21e22) e aos Municípios (art.30); 
 técnica dos poderes remanescentes-aplicada aos Estados 

(art.25, §1º); 
 técnica da reserva especial de competência-aplicada ao 

Distrito Federal (art.32, §1º); 
 técnica da delegação legislativa-lei complementar federal 

pode autorizar os Estados a legislar sobre assuntos correlatos 
à competência privativa da União (art.22, parágrafo único); 

 técnica da atuação administrativa paralela-aplicada, 
simultaneamente, a todos os entes federativos (art.24); 

 técnica da atuação legislativa concorrente-aplicada à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal (art.24); 

 técnica da atuação exclusiva-aplicada ao Município 
(art.30,I);  

 técnica da atuação suplementar-aplicada ao Município 
(art.30, II); e 

 técnica da atuação residual-aplicada à União (arts.145 a 
162).50 

Dividem-se ainda as competências em dois grupos: competência 

administrativa e competência legislativa.  

A Competência administrativa está subdividida em: exclusiva, que pode ser 

enumerada (CRFB, art.21) ou remanescente (CRFB, art.25, §1º); comum (CRFB, 

art.23); decorrente, que se encontra implícita na constituição; e por fim a 

competência originária (CRFB, art.30). 

Para Bulos a competência administrativa “é a capacidade do ente político 

gerir, organizar, manter e executar negócios e encargos próprios, dentro dos limites 

previstos na Constituição Federal”.51

Dentro das técnicas de repartição de competências, tem-se: a) competência 

exclusiva: é indelegável, ou seja, não é passível de transferência de uma entidade 

para outra; b) competência enumerada: aquela prevista, expressamente na 

Constituição Federal, destaca-se aqui que as competências exclusiva e privativa são 

desta espécie; c) competência remanescente: aquela que resta após o constituinte 

enumerar a competência de outra; d) competência comum: cabe a todas as 

entidades político-administrativas ao mesmo tempo; e) competência decorrente: vem 

inserida implicitamente na Constituição e decorre de uma competência expressa; e  

f) competência originária, diz-se que é aquela instituída a favor de um determinado 

ente federativo.  

                                            
50 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p.766. 
51 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p. 766-767. 
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Por seu turno a competência legislativa, “é a capacidade do ente político 

estabelecer normas imperativas, gerais e abstratas, com base nos limites estatuídos 

na Constituição Federal”.52 Resta classificada em privativa (CRFB, art.22), 

concorrente (CRFB, art.24), suplementar (CRFB, 24, §§1º a 4º), residual (CRFB, 

art.154, I) e delegada (CRFB, arts. 22, parágrafo único, e 23, parágrafo único). 

Em observância aos limites constitucionais preestabelecidos, os entes 

políticos podem instituir tributos, e sua competência para tal, classifica-se em: a) 

competência privativa: aquela que possibilita que seu titular transfira parte do poder 

para outro ente, para que este execute tarefas; b) competência concorrente: é 

aquela que mais de um ente federado legisla sobre determinada matéria, restando à 

União legislar sobre as normas gerais; c) competência suplementar: é aquela em 

que os Estados e o Distrito Federal, produzem melhorias legislativas nas matérias 

de interesse regional; d) competência residual: é aquela que sobra após distribuição 

pelo constituinte aos demais entes federados; e) competência delegada: passível de 

transferência de uma entidade para a outra; e f) competência originária, elaborada a 

favor de ente determinado.53

A repartição de competências é característica essencial do Estado federal. A 

federação é, portanto, uma técnica para distribuir o poder, que organiza as 

competências constitucionais de maneira uniforme, buscando um equilíbrio entre os 

entes federados. 

Não é diferente o entendimento de Raul Machado Horta, ao discorrer sobre 

a importância da repartição de competências no Estado Federal, quando afirma que 

deve haver um equilíbrio na dosagem das atribuições de competência:  
 
A repartição de competências, responsável pela definição 
constitucional do campo próprio de cada ordenamento, poderá 
acentuar a centralização, concentrando na Federação ou União a 
maior soma de poderes, ou conduzir à descentralização, reduzindo 
os poderes federais e ampliando os poderes estaduais, ou ainda, 
afastando-se das soluções extremas, dosar as competências 
federais e estaduais, de modo a instaurar na Constituição Federal o 
equilíbrio entre o ordenamento central e os ordenamentos parciais. 
No primeiro caso, a centralização de poderes configura o federalismo 
centrípeto; no segundo, a descentralização conduz ao federalismo 
centrífugo, e, no terceiro, o equilíbrio na dosagem das atribuições 

                                            
52 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p.767-768. 
53 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p.766-768. 
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conferidas aos ordenamentos implantará o federalismo de 
equilíbrio.54

 
A repartição constitucional de competências ao lado de outros institutos que 

caracterizam a forma federativa de Estado, a coluna que sustenta todo núcleo do 

Estado Federal. 

 

 

2.2 COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIA 
 
 

2.2.1 Conceito  
 

 

A Constituição Federal ao consagrar o princípio federativo (CRFB, art.60, § 

4º, I), delimitou entre as pessoas Políticas o poder de tributar. 

No Brasil a repartição do poder tributário é realizada entre a União, os 

Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios. “Ao poder tributário 

juridicamente delimitado e, sendo o caso, dividido dá-se o nome de competência 

tributária”.55

Para Carazza com fundamento no princípio da legalidade, a competência 

tributária é a aptidão in abstracto, para criar tributos por meio de lei:  
 
No Brasil, por injunção do principio da legalidade, os tributos são 
criados, in abstracto, por meio de lei (artigo 150, inciso I da 
Constituição Federal), que deve descrever todos os elementos 
essenciais da norma jurídica tributária. Consideram-se elementos 
essenciais da norma jurídica tributária os que, de algum modo, 
influem no na e no quantum do tributo: a saber: a hipótese de 
incidência do tributo, seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua base 
de calculo e sua alíquota. Estes elementos essenciais só podem ser 
veiculados por meio de lei.56

 
A Constituição Federal atribuiu competência tributária às pessoas jurídicas 

de Direito Público, dotadas de poder legislativo, posto que tal competência somente 

pode ser exercida através de lei. 

                                            
54 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional, p.342. 
55 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p.50. 
56 CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário, p.437. 
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É prerrogativa do Estado Federal a garantida de autonomia, com delimitação 

equilibrada de suas atribuições, para que haja convivência harmônica entre os entes 

federados. “A delimitação das competências da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal é reclamo impostergável dos princípios federativo e da 

autonomia municipal e distrital, que nosso ordenamento jurídico consagrou”.57

A soberania do Estado lhe permite tributar. No entanto, a relação de 

tributação não é uma relação de poder, mas sim, uma relação jurídica, que está 

sujeita às normas ás quais se submetem aos contribuintes e ao Estado.58

Por força de dispositivos constitucionais não há que se falar então em poder 

tributário, mas em competência tributária. A tributação estatal não age livremente, 

age dentro dos limites do direito positivo. “A competência tributária subordina-se às 

normas constitucionais, que, como é pacífico, são de grau superior às de nível legal, 

que prevêem as concretas obrigações tributárias”.59

A Constituição Federal ao atribuir competência tributária aos entes 

federados, designou a estes competência legislativa plena, com as devidas 

ressalvas das limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos 

Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e em 

observância ao que dispõe o Código Tributário Nacional (CNT, art.6º). 

Partindo deste pressuposto, a Constituição Federal além de atribuir aos 

Estados competência para instituir um tributo, conferiu a estes também a 

competência plena para legislar sobre os mesmos, no entanto, com as devidas 

observações dos limites impostos pela Constituição Federal e Estadual. 

Segundo este entendimento um ente que institui determinado tributo, pode 

também aumentar ou reduzir sua carga tributária, bem como, deixar de tributar 

através de isenções jurídicas.  

A competência tributária não é passível de sofrer modificações, alienações 

ou renúncia de forma expressiva por seu titular.  No entanto, com base na lei, existe 

a possibilidade para que o ente deixe de exercitar sua competência tributária ou que 

o faça em parte ou ainda que venha a perdoar um débito tributário ou permitir que 

este seja pago em parcelas. Tudo com base em lei. 

                                            
57 CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário, p.433. 
58 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p.63. 
59 CARAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, p.435. 

 



 39

Exercida a competência tributária, esta se esgota na lei. Uma vez editada a 

lei passaremos a falar em capacidade tributária ativa, ou seja, o direito de arrecadar 

o tributo após a ocorrência do fato oponível.60

Nota-se que a Constituição Federal determina de forma expressa o titular da 

competência tributária, outorgando a estes o poder juridicamente delimitado para 

instituir tributos. Tal competência não pode ser delegada. 

 

 

2.2.2 Técnica de repartição da competência tributária  
 
 

Os entes federados possuem diversas competências, entre elas, a 

competência tributária, que ocupa posição de grande relevância dentro desta forma 

de Estado. Competência tributária é a aptidão para criar tributos por meio de lei. 

A criação de tributos é atividade exclusivamente legislativa ao passo que a 

mera arrecadação é tarefa administrativa. A Constituição Federal outorga aos entes 

federados, à competência para que estes exerçam a atividade legislativa e 

administrativa. “Noutro falar, a competência tributária é a habilitação ou, se 

preferirmos, a faculdade potencial que a Constituição confere a determinadas 

pessoas [...] para que, por meio de lei, tributem”.61  

Vigora em nosso sistema tributário o regime das competências privativa, 

comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária. 

Desta forma, Denari afirma que a “Competência privativa é aquela atribuída 

exclusivamente a um dos entes políticos, para instituir tributos discriminados na 

Constituição, como, por exemplo, a competência da União para instituir IPI, IR e 

empréstimo compulsório”.62

De acordo com o art.153 da Constituição Federal63, destacam-se os 

seguintes impostos atribuídos privativamente à União: 
 

 importação de produtos estrangeiros (II); 

  exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (IE); 
                                            
60 CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário, p.440-441. 
61 CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário, p.439. 
62 DENARI, Zelmo. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 40-41. 
63 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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 renda e proventos de qualquer natureza (IR); 

 produtos industrializados (IPI); 

 operações de credito, cambio e seguro, ou relativos títulos ou valores                

mobiliários     (IOF); 

 propriedade territorial rural (ITR); 

 grandes fortunas, nos termos de lei complementar (IGF). 
 
Inclui-se ainda na competência privativa da União, o poder juridicamente 

delimitado para instituir o empréstimo compulsório (art.148, da CRFB) e as 

contribuições especiais (CRFB, art.149, caput). 

No mesmo sentido, o art. 155 da Constituição Federal atribui aos Estados e 

ao Distrito Federal, competências privativas para instituir os seguintes impostos: 
 

 transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos                

(ITCM); 

 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 (ICMS); 

 propriedade de veículos automotores (IPVA). 
 

Aos Municípios conforme art.156 do diploma em estudo, competem de forma 

privativa os seguintes impostos: 
 

 propriedade predial e territorial urbana (IPTU); 

 transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição 

(ITBI); 

 serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155,ii, 

definidos em lei complementar (ISS). 
 

Por sua vez, a competência tributária comum é atribuída a todos os entes da 

federação. No dizer de Zelmo Denari: 
 
A competência comum é atribuída aos três entes políticos 
indistintamente, de tal modo que todos possam exercitá-la, uma vez 
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configurados determinados pressupostos legais. Nesta detida 
hipótese, portanto, as contribuições sociais alinham-se entre os 
tributos de competência comum.64

 
A competência tributária comum é então aquela passível a todos os entes 

federados, desde que estes prestem um serviço público específico, ou seja, 

vinculado.  

Ao que toca a competência cumulativa, é o ensinamento de Eduardo de 

Moraes Sabbag: 
A competência cumulativa ou múltipla, prevista no art. 147 da Cf, 
prende-se ao poder legiferante de instituição de impostos pela União, 
nos Territórios Federais, e pelo Distrito Federal, em sua base 
territorial. [...] Compete à União, nos Territórios, os impostos federais, 
estaduais e os municipais, desde que, com relação a estes últimos, 
os Territórios não sejam divididos em municípios (. v.g.,o caso antigo 
do arquipélago de Fernando de Noronha).65

 
Em qualquer caso nos Territórios Federais, a União deve instituir os 

impostos federais e municipais. Os impostos municipais serão de competência da 

União caso não haja a divisão destes territórios em município, no entanto, ocorrendo 

tal divisão, caberão aos próprios municípios os respectivos impostos municipais.  

Cabe ressaltar a competência residual atribuída com exclusividade à União, 

via lei complementar e que sua instituição não pode resultar em impostos de caráter 

cumulativo.   

Por seu turno, conforme preceitua Sabbag, “a competência extraordinária é 

o poder de instituição, pela União, por lei ordinária federal, do imposto extraordinário 

de guerra (IEG), conforme se depreende do art.154, II da CRFB c/c o art.76 do 

CTN”.66

O imposto extraordinário de guerra-IEG, poderá ser instituído em caso de 

guerra ou à sua iminência, com a finalidade de gerar receitas extras à manutenção 

das forças armadas. 

É importante ressaltar que o fato gerador do referido tributo, não será a 

guerra e também não poderá conter nele a materialidade de tributo diverso de 

imposto. Dessa forma, conforme disposto no art.154, inciso II, CRFB, o IEG poderá, 

estando ou não compreendido no campo da competência da União, conter fato 

                                            
64 DENARI, Zelmo. Curso de direito tributário, p.41. 
65 SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Premier Máxima, 
2008, p.79. 
66 SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário, p.84. 
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gerador de qualquer imposto ou até mesmo um fato gerador novo, pois não há 

limitação quanto à sua estrutura de incidência.  

Nesse caso verifica-se uma permissão expressa da Constituição Federal 

para a bitributação e para o bis in idem, tendo a ampla liberdade de escolha do fato 

oponível para o IEG.67

Tal imposto é de caráter provisório, assim, uma vez cessados os motivos 

que deram causa a sua criação tal tributo se extinguirá. 

A atribuição de competência para criar imposto implica numa forma de limitar 

o poder de tributar, pois ao se determinar quais são os impostos que pode ser criado 

pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios, a Constituição Federal 

delimita o campo fático que pode servir de suporte para esses impostos.68 Assim, se 

define o âmbito constitucional de cada tributo. 

 

 

 2.3 OS IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA ESTADUAL 
 
 

A Constituição Federal atribuiu competência aos Estados e ao Distrito 

Federal para instituir tributos. Nesse sentido, compete aos Estados e ao Distrito 

Federal instituir os seguintes impostos: imposto sobre transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCM); imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação (ICMS); e o imposto sobre propriedade de 

veículos automotores (IPVA). Uma vez mencionados, passamos a analisar cada um 

deles. 

 

 

 

 

 

 

                                            
67 SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário, p.84. 
68 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p.291. 
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2.3.1 Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens 
ou direitos - ITCMD 

 

 

O ITCMD é um dos impostos mais antigos da história da tributação, exigido 

na Roma sob a forma de vigésima sobre as heranças e doações.  

O imposto de transmissão causa mortis e o imposto de transmissão causa 

vivos pertenciam à competência dos Estados até a CRFB/88. Assim, com a 

promulgação da atual Constituição houve uma bipartição da competência: a 

transmissão decorrente de causa mortis ou não oneroso entre as pessoas de bens 

móveis e imóveis, ficou para a competência Estadual ao passo que a transmissão 

inter vivos e de caráter oneroso de bens imóveis passou a ser de competência dos 

Municípios. 

São sujeitos passivos o herdeiro ou legatário (transmissão causa mortis), e 

partes adstritas à doação (doador ou donatário), conforme previsão em lei.69

Conforme dispõe o art. 35 do Código Tributário Nacional - CTN, o fato 

gerador do referido tributo é a transmissão, por causa mortis ou por doação, de 

quaisquer bens ou direitos. 

A base de cálculo do ITCMD não poderia ser outra senão o valor de 

mercado dos bens transmitidos.70 Assim, o art.38 do CTN dispõe que a base de 

cálculo do imposto, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 

A função do imposto sobre heranças e doações é fiscal e tem por fim gerar 

recursos financeiros para o Estado e o Distrito Federal. 

 

 

2.3.2 Imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA 
 
 

Disciplinado no inciso III do artigo 155 da Constituição Federal, o IPVA é 

imposto estadual, no entanto, o Código Tributário Nacional não faz menção a tal 

tributo. 

                                            
69 SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário, p.418-419. 
70 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 1. ed. São Paulo: Método, 
2007, p. 533. 
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A Lei Complementar definirá as normas gerais atinentes ao fato gerador, 

base de cálculo e contribuintes. Não existem normais gerais relativas ao IPVA, 

cabendo aos Estados e ao Distrito Federal exercerem a competência legislativa 

plena (art.24, §3º, da CRFB). 

Quanto ao fato gerador deste imposto, conforme visto, não há norma 

nacional que defina seu fato gerador, base de cálculo e contribuintes do IPVA. Desta 

forma a hipótese de incidência será “a de encontrar-se alguém na situação de 

proprietário de veículo automotor na data em que a lei considera efetivamente 

verificado o fato gerador do tributo (normalmente o dia 1º de janeiro de cada 

exercício financeiro)”.71

Já se discutiu a possibilidade de considerar fato gerador do tributo a 

propriedade de embarcações e aeronaves, em função da expressão genérica 

utilizada no texto constitucional, “veículos automotores”. A atual posição do STF é no 

sentido de que, o campo de incidência do IPVA não abrange embarcações e 

aeronaves. 

. 

 

2.3.3 Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
prestações de serviços – ICMS 
 

 

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 155 a competência para os 

Estados e o Distrito Federal instituir tal tributo. O artigo 4º da Lei Complementar nº. 

87/96 combinado com o artigo 155, §2º, XII, “a”, da CRFB estabelece o sujeito 

passivo da obrigação tributária: pessoas que pratiquem operações relativas à 

circulação de mercadorias; importadores de bens de qualquer natureza; prestadores 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e prestadores de serviços de 

comunicação.    

O presente tributo tem como fato gerador a circulação de mercadoria ou 

prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de 

comunicação, ainda que iniciados no exterior (art.155, II, da CRFB/88). 

O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é relativo a 

operações no tocante à circulação de mercadorias. Neste sentido, o fato gerador 

                                            
71 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado, p.563. 
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indica quaisquer atos ou negócios que independem da natureza jurídica específica 

de cada um deles, que resultam a circulação de mercadorias, entendidas a 

circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo.72

Neste sentido é o entendimento de Sabbag: 
 
Circulação: é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera 
movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai 
da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro. 
Exemplo: na saída de bens para o mostruário não se paga ICMS, 
pois não havendo mudança de titularidade; o mesmo fato ocorre na 
mera movimentação física de bens entre matriz e filial.   
Mercadorias: o conceito de MERCADORIA é fundamental ao estudo 
do fato gerador deste imposto: mercadoria=latim merx: coisa que se 
constitui objeto de uma venda (sentido lato sensu). Todavia, a 
Constituição define implicitamente mercadoria em seu sentido estrito, 
e somente nesse conceito estrito deve ser ela considerada na 
formatação do fato gerador do ICMS (Art.110 do CTN).73

 
Mercadoria “são bens móveis que podem ser comercializados, devendo 

haver intuito de obtenção de lucro com a movimentação jurídica do bem”.74 

Ressalta-se que tal atividade deve ser habitual, assim, a mera saída de bens do 

ativo fixo ou imobilizado de uma empresa não configura circulação de mercadorias, 

apenas eventual circulação de bens desgastados pelo uso. 

No dizer de Vittorio Cassone, mercadoria para fins de ICMS, está 

relacionada com a expressão “ato de mercancia” assim entendido aquilo que é 

objeto de comércio.75 Desta forma a mercadoria é caracterizada pela destinação que 

a ela se dá. 

 

 

2.3.4 A competência dos Estados para instituir o ICMS 
  

 

A decisão do poder constituinte originário ao outorgar a competência aos 

Estados e ao Distrito Federal para instituir o ICMS, previa a importância de dotar os 

Estados de competência que lhe provesse recursos necessários para a sua 

                                            
72 SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário, p.390. 
73 SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário, p.390. 
74 SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário, p.391. 
75 MARTINS, Ives Granda da Silva. Curso de direito tributário. 9. ed. rev. atual. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p.679. 
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manutenção financeira, o que seria fundamental para a autonomia desses entes 

federados e, portanto, um imperativo para a Federação. 
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3 PEC 233/2008 E A ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA 
INSTITUIR O ICMS 
 
 

A proposta de emenda à Constituição Federal tendente a abolir a forma 

federativa de Estado, não será objeto de deliberação pelo Congresso Nacional. 

Neste sentido, a PEC que por via implícita ou explícita atentar contra cláusula 

pétrea, há que ser declarada inconstitucional. 

Diante desta breve explanação verificar-se-á, por seu turno, no terceiro e 

último capítulo deste trabalho o conteúdo da PEC 233/2008 que prevê uma 

competência conjunta para instituir o ICMS/IVA que até então, é de competência 

privativa dos Estados e do Distrito Federal. O que verifica-se preliminarmente, é a 

retirada da competência do ente federado, e sua conseqüência é a análise deste 

trabalho.  

 

 

3.1 A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 233/2008 
 

 

O Sistema Tributário Nacional na forma como instituído pela Constituição 

Federal de 1988, apresenta-se como um conjunto harmônico de normas abrangido 

pelos princípios mais caros à ordem constitucional, assim como ás tendências 

contemporâneas do direito internacional. 

A discussão sobre o tema da necessidade da reforma tributária parece estar 

longe dessa realidade, olvidando que a maior parte do problema da alta carga 

tributária no Brasil surge no campo da legislação infraconstitucional. No entanto, o 

que se verifica hoje, é a ausência em nosso país de um projeto sólido de reforma 

tributária, e uma efetiva redistribuição da carga fiscal, com a observância dos 

princípios norteadores constitucionais, aplicáveis á matéria. 

Há tanto nas propostas de emendas à Constituição Federal, quanto nas 

sucessivas alterações da legislação infraconstitucional, falta de comprometimento 

com a concepção sistemática do Direito Tributário. 

Giuliana Lenza trata das inúmeras propostas de emenda à Constituição 

Federal, incidentes ao que toca ao sistema tributário nacional: 
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Mais de 40% do numero total de propostas de emendas à 
Constituição, apresentadas desde a sua promulgação, tratam, de 
alguma forma, da alteração da distribuição da competência tributária 
ou da repartição da receita decorrente de seu exercício, seja com o 
fim de promover maior aporte de verbas aos entes periféricos,seja, 
embora em menor número, para promover a centralização da 
arrecadação fiscal.76

 
 Embasadas na defesa de interesses regionais, normalmente essas 

emendas interferem na estrutura federal do Estado, razão maior pela qual se deve 

analisar sua pertinência em face da Constituição Federal, tendo como pressupostos 

o conhecimento e a atenção às normas que compõem o sistema constitucional 

tributário. 

A polêmica que se travou em torno da reforma tributária, principalmente ao 

que tange o ICMS e o combate à guerra fiscal, vem se arrastando desde a década 

de 90 quando da apresentação da primeira proposta de emenda constitucional, a 

PEC 175/95.  

Neste sentido não é diferente o entendimento de Ricardo Lodi Ribeiro: 
 
Desde a apresentação da primeira proposta de Reforma Tributária 
pelo Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 
que deu origem à PEC 175, até a PEC paralela à EC 42/2003, que 
para ser aprovada teve que passar ao largo da questão, deixando 
para um momento posterior, há uma grande preocupação, ate certo 
ponto louvável, em evitar a guerra fiscal entre os Estados, cada vez 
mais ousados na concessão de incentivos numa disputa fratricida 
pela instalação de empresas estrangeiras em seus territórios, muitas 
vezes utilizando de expedientes inconstitucionais como a concessão 
de financiamentos pelo Estado, cujos recursos não são entregues ao 
contribuinte, mas compensados com tributos estaduais. Na verdade, 
trata-se de isenções condicionadas concedidas de convênio.77  
 

A guerra fiscal não é assunto recente muito pelo contrário, vem se 

agravando desde a década de 90, quando a proposta de emenda constitucional 

n.175/95 já tratava de resolver o problema, no entanto, sem sucesso.   

 Dada à relevância da alteração do sistema nacional tributário, o Executivo 

Federal, viu-se diante da necessidade de tentar resolver novamente o problema.  

                                            
76  RIBEIRO apud LENZA, Giuliana Maria Delfino Pinheiro. Reforma tributária e o princípio 
federativo. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 51, 
jan./fev.2003.  
77  RIBEIRO apud ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. A nova proposta de reforma 
tributária e o pacto federativo. Revista de Estudos Tributários, Porto Alegre, v.10, n.61, 
p.57, maio/jun. 2008. 

 



 49

O próprio Ministério da Fazenda reconhece o insucesso das tentativas de 

reformas anteriores: 
 
O insucesso de tentativas anteriores de implementação de reformas 
no sistema tributário nacional gerou certo ceticismo por parte de 
alguns segmentos da sociedade sobre a possibilidade de aprovação 
de uma proposta. O momento atual é, contudo, mais favorável à 
tramitação da Reforma Tributária. 
A diferença mais importante é que estamos hoje passando por um 
período de crescimento econômico, que tem impacto positivo sobre a 
arrecadação. Este ambiente reduz as resistências à Reforma e 
permite à União reduzir a carga tributária e compensar eventuais 
prejuízos dos entes federados sem desequilibrar as contas 
públicas.78

Diante deste cenário o Poder executivo apresentou em 28 de fevereiro de 

2008, nova Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que recebeu o nº233, tendo 

como objetivo, a alteração do Sistema tributário nacional. 

A PEC n.233/2008 apresentada ao Congresso Nacional tem seis objetivos 

principais, conforme informa a Fazenda Nacional: 
 

 simplificar o sistema tanto no âmbito dos tributos federais 
quanto do ICMS, eliminando tributos e reduzindo e 
desburocratizando a legislação tributária; 

 acabar com a guerra fiscal entre os Estados, com 
impactos positivos para o investimento e a eficiência 
econômica; 

 implementar medidas de desoneração tributária, 
principalmente nas incidências mais prejudiciais ao 
desenvolvimento; 

 corrigir as distorções dos tributos sobre bens e serviços 
que prejudicam o investimento, a competitividade das 
empresas nacionais e o crescimento; 

 aperfeiçoar a política de desenvolvimento regional, 
medida que isoladamente já é importante, mas que ganha 
destaque no contexto da reforma tributária como condição 
para o fim da guerra fiscal; 

 melhorar a qualidade das relações federativas, 
ampliando a solidariedade fiscal entre a União e os entes 
federados, corrigindo distorções e dando inicio a um 
processo de aprimoramento do federalismo fiscal no 
Brasil.79 

 
Desta forma, passamos a analisar alguns dos principais objetivos da reforma 

tributária. 

                                            
78 BRASIL. Ministério da Fazenda. Reforma tributária. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-
Tributaria.pdf>. Acesso em: 03 out.2008. 
79 BRASIL. Ministério da Fazenda. Reforma tributária.  
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3.1.1Simplificação dos tributos nacionais 
 
 

No âmbito dos tributos federais a principal mudança prevista é a extinção de 

cinco tributos e a criação de um novo Imposto sobre o Valor adicionado (IVA-F), 

mantendo neutra a arrecadação.  

Assim, seriam extintas a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - Cofins, a Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, a 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, incidente sobre as operações 

realizadas com combustíveis CIDE - Combustíveis e a Contribuição sobre a folha 

para o Salário Educação, cuja receita seria suprida pelo Imposto sobre o Valor 

agregado - IVA-F. Está ainda previsto a extinção da Contribuição Social sobre o 

Lucro Liquido - CSLL, que seria incorporada pelo imposto de renda das pessoas 

jurídicas - IRPJ. 

Foi considerada ainda a possibilidade de incorporar o IPI ao IVA-F, no 

entanto, o IPI será mantido por simplificar e reduzir o número de alíquotas do IVA-F. 

O IPI teria ainda uma simplificação expressiva e seria mantido apenas por suas 

funções regulatórias: tributação seletiva, com alíquotas elevadas, de fumo e bebidas; 

utilização como instrumento de política industrial, como é o caso da Lei de 

Informática; e utilização como instrumento de política regional, através da 

manutenção dos benefícios existente para a Zona Franca de Manaus.    

 

 

3.1.2 Simplificação do ICMS - criação do IVA  
 
 

A medida de simplificação proposta consiste na unificação das 27 

legislações Estaduais do ICMS em uma única lei Federal. Prevê a extinção do atual 

ICMS e a criação de um “Novo ICMS”, também chamado de IVA-E, que nas 

transações interestaduais seria devido no Estado de destino dos bens e serviços, 

atribuindo ao Estado de origem 2% sobre o valor da base de cálculo, com exceção 
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das operações com petróleo, seus derivados e energia elétrica, hipótese em que a 

totalidade do imposto caberia ao Estado de Origem.80  

Segundo o Governo Federal, a tributação considerando o destino evitaria a 

guerra fiscal: 
 
Para justificar a tributação no destino, o Ministério da Fazenda 
argumenta que a guerra fiscal gera enorme insegurança para os 
investidores (que não sabem se seus concorrentes receberão 
benefícios que comprometem sua capacidade de competir e 
sobreviver no mercado) e que essa guerra implica ainda outros 
problemas, como a concessão de benefícios que favorecem as 
importações em detrimento da produção nacional. Isso porque, 
quando uma empresa importa um produto, todo o ICMS é devido ao 
Estado onde está a empresa, e o benefício pode alcançar 100% do 
imposto, mas, quando o mesmo produto é comprado de outro 
Estado, parcela do ICMS fica no Estado de origem, o que, em 
comparação, é pior para o Estado de destino.81   
 

A proposta de reforma tributária cria dois fundos, com o objetivo de 

compensar os Estados pelo fim da guerra fiscal: o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Regional - FNDR e o Fundo de Equalização de Receitas - FER. 

O FNDR destina-se a investimentos de infra-estrutura, qualificação de mão-

de-obra e ações de desenvolvimento dos Estados, com ênfase nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste e também nas áreas menos desenvolvidas da região Sul e 

Sudeste. 

Quanto ao FER que seria regulamentado por lei complementar, objetiva a 

proteção dos Estados para que nenhum deles seja prejudicado pela reforma. 

Conforme proposta, os recursos do FER seriam utilizados para compensar os 

Estados-membros pela desoneração das exportações e também para equalizar os 

efeitos da reforma tributária. 

Neste sentido, para impedir nova guerra fiscal, o Governo utilizar-se-ia do 

FER para impedir que novos incentivos fiscais venham a ser concedidos, haveria 

uma suspensão das transferências do Fundo de Participação dos Estados - FPE, do 

                                            
80 ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. A nova proposta de reforma tributária e o pacto 
federativo, p.60. 
81 ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. A nova proposta de reforma tributária e o pacto 
federativo, p.60. 
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FER e dos recursos da política de desenvolvimento regional aos Estados que 

viessem a conceder benefícios em desacordo com as normas constitucionais.82

Os Estados continuariam cobrando o ICMS, no entanto, com alíquotas 

nacionalmente uniformes estabelecidas nos seguintes termos: 
 

 o Senado define quais serão as alíquotas aplicáveis ( 
provavelmente 4 ou 5 alíquotas); 

 o Confaz propõe o enquadramento dos bens e serviços 
entre as diversas alíquotas 

 o Senado aprova ou rejeita a proposta do Confaz.83 
 

Com o modelo proposto, entende o Ministério da Fazenda que estaria 

estabelecido um equilíbrio entre a preocupação do Confaz que é a preservação da 

receita e a do Senado, com o não-aumento da carga tributária. 

A proposta prevê que os Estados poderiam fixar para um número limitado de 

bens e serviços, alíquotas diferenciadas, ajustando desta forma suas receitas para 

baixo ou para cima. “Este mecanismo permitira equacionar o problema de produtos 

com elevada participação nas receitas e alíquotas muito diferenciadas entre os 

Estados, como é o caso do óleo diesel, cuja alíquota varia de 12% a 25%”. 84. A 

tentativa é evitar o nivelamento das alíquotas pelo topo. 

 

 

3.1.3 Fim da Guerra Fiscal 
 
 

O Ministério da Fazenda afirma que um dos principais objetivos da proposta 

de reforma tributária é acabar com a guerra fiscal entre os Estados, cujo impacto 

negativo implica no crescimento. 

Para isso prevê uma modificação de cobrança do ICMS fazendo com que o 

mesmo seja devido ao Estado de destino. No entanto, essa mudança aconteceria 

gradativamente, por duas razões: 
 

 a adoção da cobrança no destino tem forte impacto na 
distribuição de receitas entre os Estados, e uma transição 

                                            
82 ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. A nova proposta de reforma tributária e o pacto 
federativo, p.61. 
83 BRASIL. Ministério da Fazenda. Reforma tributária. 
84 BRASIL. Ministério da Fazenda. Reforma tributária.  
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brusca dificulta muito a montagem de um sistema 
confiável; 

 a desativação imediata dos benefícios já concedidos no 
âmbito da guerra fiscal é quase impossível de ser 
implementada, em função da dificuldade de extinguir 
abruptamente os compromissos assumidos por diversos 
Estados com as empresas.85 

 
De forma gradual a alíquota seria reduzida na origem aos poucos e o 

processo estaria completo no oitavo ano após a aprovação da reforma, com a 

criação do novo ICMS - IVA. Caso o novo ICMS fosse criado de imediato, a proposta 

teria que prever como os benefícios que já foram concedidos seriam recepcionados 

no novo imposto, o que geraria um atrito entre os Estados aumentando no limite um 

impasse sobre a reforma.86

Com a finalidade de estimular a fiscalização, a proposta é que no novo 

ICMS-IVA, seja mantida uma alíquota de 2% nas transações interestaduais. 

 

 

3.2 O REGIME ATUAL DO ICMS E A IMPORTÂNCIA DESTE IMPOSTO PARA AS 
FINANÇAS ESTADUAIS 
 
 

 
A Constituição Federal no seu art.155, II, atribui aos Estados e ao Distrito 

Federal a competência para instituir 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 iniciem no 

exterior. O ICMS com finalidade indiscutivelmente fiscal, é sem dúvida o imposto de 

maior arrecadação no Brasil e de fundamental importância para as finanças 

Estaduais. Como será demonstrado no decorrer deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 
                                            
85 BRASIL. Ministério da Fazenda. Reforma tributária. 
86 BRASIL. Ministério da Fazenda. Reforma tributária. 

 



 54

3.2.1 Histórico do ICMS 
 

 

A receita fundamental dos Estados-membros foi o imposto de vendas e 

consignações a partir de 1936, quando entrou em execução a discriminação de 

rendas da CRFB de 1934. 

A União criou em 1923 (Lei nº4. 625, de 31.12.1922), o “imposto sobre 

vendas mercantis”, em atenção às associações comerciais que pleiteavam um papel 

líquido e certo, com força cambial semelhante a das letras de câmbio e promissórias 

(Lei nº 2.044, de 1908), para facilitar o desconto no banco das faturas de vendas dos 

comerciantes e industriais, quando reconhecidos e assinados pelos compradores. 

Foi então instituída a emissão da duplicata da fatura para ser aceita pelos 

devedores em troca do imposto de 0,3% (Rs 3$ por conto de réis), com a ocorrência 

tanto nas vendas a prazo, quanto nas vendas à vista. 

Com a Constituição Federal de 1934 alargou-se tal imposto para as 

consignações e não apenas para as “vendas mercantis” da Lei de 1922, mas 

também para os produtores em geral, inclusive os agrícolas. 

Posteriormente com a transformação da Emenda nº18, pode-se dizer que o 

ICM é o mesmo IVC que concorria com cerca de ¾ partes da receita tributária dos 

Estados-membros. Só diferia do imposto de consumo e do imposto de indústrias e 

profissões sobre comerciantes e industriais pela denominação legal, pois os três 

incidiam na mesma realidade econômica, ou seja, a introdução da mercadoria no 

comércio. 

Com a finalidade de remediar a incerteza daquela realidade a emenda nº 18, 

inventou novas normas e formulou o fato gerador de maneira diferente, quase que 

confundindo o imposto de consumo com o IVC. O fato gerador do IVC, pela 

Constituição Federal de 1946, era o contrato de compra e venda e nele figuravam 

como vendedores, os comerciantes e produtores, inclusive industriais, e só eles.87

A Emenda nº 18 e a Emenda nº 1/69 atribuíram o fato gerador do ICMS o 

mesmo que o legislador ordinário havia fixado há muitos anos para o imposto de 

consumo, “que estes diplomas rebatizaram de imposto de produtos industrializados; 

o momento ou fato de a mercadoria sair do estabelecimento do contribuinte para o 

                                            
87 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. rev. Rio de 
Janeiro:Forense,2005, p.367. 
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negócio”.88 O IPI incide ainda na saída da alfândega ou depois do leilão das 

mercadorias importadas abandonadas, ocorre praticamente o mesmo com o ICM. 

Foi o Decreto Lei nº 406/68 que restabeleceu o inciso II do art.52 do Código 

Tributário Nacional, fazendo com que o ICM incidisse, sobre a entrada de 

mercadoria estrangeira no estabelecimento de quem a importou. 

 

 

3.2.2 O ICMS na Constituição Federal de 1988 
 
 

Antes da Constituição Federal de 1988 o tributo denominava-se ICM tendo 

em vista sua incidência apenas sobre a circulação de mercadorias. Com o advento 

da Constituição Federal de 1988, foram acrescidos ao seu corpo de incidência dois 

serviços, o de transporte interestadual e intermunicipal e o de comunicação. Tal 

tributo passou a ser denominado ICMS. 

A Constituição Federal em seu art.155, II estabeleceu aos Estados e ao 

Distrito Federal a competência tributária para instituir tal tributo. “Deve-se entender 

por competência tributária o poder outorgado pela Constituição Federal às pessoas 

políticas de criar, de instituir tributos em seu campo tributário constitucionalmente 

delimitado”.89

Através do exercício da autonomia político-administrativo 

constitucionalmente assegurado, os entes federados instituem e arrecadam 

impostos de sua competência para manterem-se financeiramente independentes ou 

então com dependência mínima da União. ”O certo é que sem autonomia não se 

pode falar em Estado-membro, pois ela configura seu elemento essencial”.90  

O ICMS representa para os Estados e o Distrito Federal, cerca de 80% da 

sua arrecadação91 e incide sobre a cadeia econômica produtiva, proporcionando a 

maior arrecadação entre todos os tributos existentes no Brasil. 

                                            
88 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro, p.367. 
89 KOCK. Deonísio. Comentários à lei complementar 87/96. atual. Florianópolis: OAB/SC 
Editora, 2006, p.23. 
90 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p.731. 
91 SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário, p.387. 
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O total de ICMS arrecadado pelos Estados representou no exercício de 

2001, a quantia de 93,62 bilhões de reais, ou 22,86% do total de tributos 

arrecadados no Brasil.92

Dados atuais comprovam o valor expressivo de tributos arrecadados pelos 

entes federados, em especial, o ICMS de competência dos Estados e do Distrito 

Federal. Vejamos a tabela93 das principais receitas tributárias:  

 

                      Principais receitas tributárias - Valores em R$ bilhões  
Valores Acumulados                                Jan-Ago/08        Jan-Dez 07         Jan-Dez 06 

Receita Federal  Valor     Var%*  Valor      Var%*  Valor     Var%* 
Imposto de renda total 126,8 24,1 160,1 16,64 137,3 10,95
Imposto de renda pessoa juridica 59,9 30,52 69,9 24,49 56,1 9,89
Imposto de renda retido na fonte 56,2 19,57 76,6 5,48 72,6 9,84
Imposto sobre produtos industrializados 25,3 22,17 33,8 19,97 28,2 6,84
Imposto sobre operações financeiras 13,2 165,49 7,8 5,45 6,8 11,23
Imposto de importação 10,3 33,27 12,3 22,11 10 10,44
CPMF 1,1 -95,31 36,5 13,72 32,1 9,77
Contribuição confins 78,4 20,37 102,5 10,99 92,3 5,17
CSLL 30,4 35,42 34,4 22,52 28,1 6,89
PIS/PASEP 20,5 19,54 26,7 10,16 24,3 10,08
Outras receitas 146,5 24,6 188,6 14,82 164,3 14,9
Total SRF e Previdência 452,6 18,64 602,8 15,18 523,4 10,26
ICMS Brasil** (Jan - Jul/08) 123,6 18,6 187,5 9,2 171,7 10,51
ICMS - São Paulo 42,2 21,38 63,2 9,36 57,8 13,31
ICMS – Rio de Janeiro 9,9 13,19 15,7 5,85 14,8 10,51
ICMS – Minas Gerais 13,3 23,33 19,3 13,6 17 8,8
INSS 99,9 16,58 140,4 13,68 123,5 13,91
Total das principais receitas - - 930,7 10,25 844,2 14,41

Fonte: Receita Federal, Ministério da Previdência Social, Secretaria da Fazenda e Valor Data. 
*Sobre o mesmo período do ano anterior **Provisório. 

 

O ICMS apresenta 27 diferentes legislações, uma para cada Estado e uma 

para o Distrito Federal, com diversas alíquotas e critérios de apuração. Dentro deste 

cenário de emaranhados de legislações tributárias, o que causa grande prejuízo são 

os altos custos burocráticos para as empresas apurarem e pagarem seus impostos. 

O caso no Brasil é preocupante, pois, ele é o recordista mundial em tempo 

despedido pelas empresas para o cumprimento das obrigações tributárias. 

Neste sentido Letícia Assumpção, discorre a respeito do estudo: 

                                            
92 ROSA, Dênerson Dias. Reforma tributária e a federalização do ICMS. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/x/10/50/1050/?email>. Acesso em: 10 out. 2008. 
93 Principais receitas tributárias. Valor econômico. Disponível em: 
<http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx>. Acesso em: 27 out.2008. 
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O caso é tão grave que um estudo do Banco Mundial, em parceria 
com a consultoria PrincewaterhouseCoopers, atribuiu ao Brasil um 
triste recorde: recordista mundial em tempo despedido pelas 
empresas para cumprimento das obrigações tributárias.As empresas 
brasileiras são as que dedicam mais tempo para ficar em dia com as 
obrigações tributárias, dentre um universo de 178 nações 
pesquisadas. O estudo revela que a pessoa jurídica brasileira gasta 
108,3 dias por ano e usa dois funcionários para cumprir com suas 
obrigações tributárias. Na média mundial, uma empresa dedica em 
média 56 dias por ano para atender à legislação, A conclusão é que 
no Brasil é gasto o dobro do tempo da média dos outros países com 
obrigações tributárias.94

 
Apesar de tantas legislações tratando de temas como, por exemplo o ICMS, 

é grande a falta de observância a preceitos constitucionais, o que coloca em risco a 

segurança jurídica do contribuinte.  

 Nesse sentindo o ensinamento de Kiyoshi Harada: 

 
 Examinando sob o prisma da segurança jurídica, o Sistema 
Tributário Nacional é um dos mais inseguros, imprevisíveis, 
contraditórios e caóticos, do mundo. De um lado, uma fantástica 
quantidade de princípios tributários modelados pelo legislador 
constituinte, conhecidos como limitações constitucionais ao poder de 
tributar, ou escudos de proteção dos contribuintes, que exigem a 
elaboração de normas jurídicas tributárias, de conformidade com os 
direitos fundamentais, repelindo a mera legalidade formal, 
distanciada daqueles direitos fundamentais. De outro lado, 
legislações de três níveis impositivos despejando, periodicamente, 
inúmeros instrumentos normativos das mais variadas espécies, 
agredindo vários desses princípios sem que os tribunais os repilam 
adequadamente e a tempo. 
Temos, pois, um sistema tributário estruturalmente viciado, por 
quebra do principio da hierarquia das leis e, funcionalmente viciado, 
por atuação insatisfatória do Poder judiciário, que está cada vez mais 
claudicando na sua missão de preservar a segurança do direito.95

 
É clara a necessidade de uma Reforma Tributária, no entanto, uma que 

promova a segurança para o contribuinte e que respeite os princípios e em especial 

que promova reestruturação da Federação Brasileira, buscando equacionar as 

competências para que se consolide efetivamente, o equilíbrio do Estado Federal. 

 

                                            
94 ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. A nova proposta de reforma tributária e o pacto 
federativo, p.58. 
95 HARADA, Kiyoshi. O legislador constituinte e o sistema tributário nacional. Revista 
Jurídica Consulex, n.281, p.49, set.2008. 
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3.3 A PEC 233/2008 E AS PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES NO REGIME DO ICMS 
 

 

Os problemas do Sistema Tributário Nacional não são de hoje, tanto é que 

desde a década de 90 com a Proposta de Emenda Constitucional nº. 175/95, 

tentam-se solucionar alguns deles. 

Sobre a reforma tributária, Hiyoshi Harada faz a seguinte afirmação: 
 
Enquanto o Governo Federal, que detém 60% do bolo tributário, for o 
condutor da reforma, como tem sido ao longo desses anos, jamais 
será possível a implantação de uma reforma justa e eqüitativa para 
os entes que compõem a Federação, nem para a sociedade.96

 
O autor afirma ainda, que “é preciso fortalecer o princípio federativo de freios 

e contrapesos, no sentido de que nenhum Poder pode fazer o que bem entender 

sem que os outros dois intervenham imediatamente”.97

Partindo do entendimento de Harada, dada a importância do fortalecimento 

do princípio federativo através de freios e contrapesos e o respeito recíproco entre 

os entes federados, o que pretende a PEC 233/08 quando em seu art.155-A, 

estabelece a competência conjunta para legislar sobre o ICMS - IVA? 

Vejamos o referido artigo da PEC 233/2008: 
 
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.98

 
O Governo Federal vinha tentando trazer para o seu domínio o Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Resolve agora, por meio de 

uma competência conjunta, de maneira danosa aos interesses dos Estados e 

Municípios, criar o Imposto sobre o Valor Adicionado – IVA Federal, de sua 

competência. 

                                            
96 HARADA, Kiyoshi. O legislador constituinte e o sistema tributário nacional, p.49. 
97 HARADA, Kiyoshi. O legislador constituinte e o sistema tributário nacional, p.49. 
98 BRASIL. Proposta de emenda constitucional nº. 233 de 28 de fevereiro de 2008. 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/540729.pdf>. Acesso em: 11 out. 
2008. 
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Como pode a PEC 233/2008 ser neutra como vem afirmando o Governo 

Federal, se “ela estabelece um fortalecimento do poder central, nunca 

experimentado no Estado brasileiro, nem mesmo durante o governo de Getúlio 

Vargas e no período da ditadura militar”.99

A detenção de fontes próprias de receita e o exercício do seu controle pelos 

respectivos titulares para que possam planejar a administração e fazer frente às 

despesas que lhe são atribuídas, é condição indispensável para a autonomia dos 

entes federados, característica principal do Estado Federal. Assim, “a distribuição da 

competência tributária toma, por essa razão, especial relevância para a manutenção 

e equilíbrio da federação”.100

A Federação Nacional do Fisco Estadual - FENAFISCO, afirma que a 

retirada da autonomia dos Estados para legislar sobre o ICMS, prejudica as finanças 

dos Estados, criando-se uma dependência maior deste para com a União: 
 
Tudo isto junto, ou seja, a superposição de um ou mais ente(s) 
federado(s) sobre os outros; a diminuição de autonomia financeira e 
autonomia fiscalizadora dos outros entes federados; nos força a 
concluir pela afirmação de que está provocando uma desarmonia 
entre os entes federados e isto implica, necessariamente, em 
descumprimento do princípio federativo, cláusula pétrea da 
Constituição Federal, ou seja, essa cobrança é inconstitucional.101

 
Conforme dispõe o caput do artigo 155-A da PEC 233/2008, a unificação do 

ICMS-IVA será feita por meio de lei complementar, que especificará todos os 

elementos do referido imposto não dando margens a complementação pelos 

Estados.  

Outro não é o entendimento da FENAFISCO: 
 
No que concerne à unificação da legislação e regulamento do ICMS, 
pode-se afirmar que isto implica, necessariamente na vedação de 
adoção de qualquer norma estadual sobre a matéria, o que, aliás, 
está escrito no texto da norma constitucional proposta. Depreende-
se, assim, que a autonomia dos estados membros desta federação 
está severamente reduzida, chegando alguns a afirmar que não mais 
existe autonomia. Em qualquer caso, fica claro o descumprimento do 

                                            
99 BRASIL. Federação nacional do fisco estadual. Nota técnica sobre a PEC 233/2008: 
reforma tributária, análise ponto aponto. Disponível em: 
<http://www.sindifiscope.org.br/PEC233NotaTecnicaFenafisco.pdf>. Acesso em: 11 
out.2008.  
100 LENZA, Giuliana Maria Delfino Pinheiro. Reforma tributária e o princípio federativo, p. 60. 
101 BRASIL. Federação nacional do fisco estadual. Nota técnica sobre a PEC 233/2008: 
reforma tributária, análise ponto aponto. 
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princípio do federalismo, que, é uma cláusula pétrea, portanto 
imutável. Na prática, poder-se-ia até afirmar que o ICMS estaria 
centralizado.102

 
O ICMS é sem dúvida, conforme demonstrado, a maior fonte de arrecadação 

dos Estados e do Distrito Federal. É o que garante a estrutura financeira dos 

respectivos entes federados, possibilitando-os de gerir a aplicar tal receita como 

exercício do seu poder garantido pela Constituição Federal.  

O desaparecimento desse tributo implicaria numa dependência dos entes 

federados para com a União, o que significaria uma corrosão do pacto federativo. 

 

 

3.4 O ICMS FEDERAL E O PRINCÍPIO FEDERATIVO 
 
 

O sistema constitucional brasileiro expressamente afirma que o princípio 

federativo, irradia seus efeitos sobre todo o ordenamento e especialmente sobre o 

tema da divisão da competência tributária e repartição das receitas, porque sobre 

elas repousa a autonomia dos entes federados. 

É diretamente da Constituição Federal que a União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal retiram a competência para instituir, arrecadar e administrar as 

respectivas receitas. Esse pressuposto é uma garantia indispensável para o 

exercício de sua autonomia. 

No dizer de Giuliana Lenza: 
 
A atribuição dessa competência é pressuposto e garantia do 
exercício de sua autonomia enquanto entes federados, vez que a 
disponibilidade financeira é indispensável ao cumprimento das 
obrigações e prestação dos serviços que lhes são atribuídos pelo 
regime constitucional de regência, em razão da sua condição de 
pessoa política integrante da Federação Brasileira.103

 
A distribuição da competência tributária é à base de sustentação dos pilares 

da Federação. Para que se tenha um Estado Federado é necessário que haja uma 

técnica uniforme de distribuição do poder.  

No ensinamento de Bulos: 

                                            
102 BRASIL. Federação nacional do fisco estadual. Nota técnica sobre a PEC 233/2008: 
reforma tributária, análise ponto aponto. 
103 LENZA, Giuliana Maria Delfino Pinheiro. Reforma tributária e o principio federativo, p. 63. 
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É a federação, portanto, uma genuína técnica de distribuição de 
poder, destinada a coordenar competências constitucionais das 
pessoas políticas de Direito Público Interno, que, no Brasil, 
equivalem à União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, arts. 
1º e 18º).104

 
Uma técnica genuína implica numa divisão equilibrada de dois interesses: de 

um lado, a autonomia dos Estados da Federação para legislar sobre seus próprios 

tributos e por outro, o princípio da conduta amistosa dos entes da Federação. 

Neste sentido Konrad Hesse: 
 
O referido princípio da conduta amistosa dos entes da Federação 
revela-se pela fidelidade para com a Federação dos Estados em 
relação ao todo e a cada um deles, bem com o da União em relação 
aos Estados. Assim, seria inconstitucional uma iniciativa que ferisse 
essa fidelidade federativa, pois restaria rompido o dever de boa 
conduta que deve presidir as relações entre os integrantes da 
Federação, baseada na colaboração e cooperação recíprocas.105   
 

Destarte a Constituição Federal (art.60, §4º, I) impõe limitações formais e 

materiais à competência do Congresso Nacional para fazer emendas a Constituição. 

São as denominadas cláusulas pétreas, entre elas se encontra a “forma federativa” 

do Estado. Assim, uma emenda constitucional que de forma explícita ou mascarada, 

venha a abolir a forma federativa de Estado, seria considerada inconstitucional. 

Por seu turno, a PEC 233/2008 prevê a retirada da autonomia dos Estados e 

do Distrito Federal ferindo diretamente o pacto federativo. Neste sentido a Seção IV-

A da PEC trata, “Do Imposto de Competência Conjunta dos Estados e do Distrito 

Federal”, e traz a seguinte redação: 
 
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.106

 
Verifica-se aqui a criação de um novo ICMS-IVA, instituído conjuntamente, 

pelos Estados e o Distrito Federal, por lei complementar. 

É o entendimento da FENAFISCO:  
                                            
104 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, p.722. 
105  HESSE apud ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. A nova proposta de reforma 
tributária e o pacto federativo, p.63. 
106BRASIL. Proposta de emenda constitucional nº. 233 de 28 de fevereiro de 2008. 
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Este artigo, na verdade, cria um novo ICMS que será instituído 
CONJUNTAMENTE pelos Estados e o Distrito Federal. Com isto, 
põe-se a pá de cal sobre o federalismo brasileiro. Dispositivo que 
atenta frontalmente o princípio do federalismo. 
Observação Integrada: A proposta, por um lado, cria o IVA Federal 
amplo e disciplinado apenas por lei ordinária. Para o Novo ICMS, 
contudo, ela cria amarras na lei complementar, que devido à 
dificuldade de cumprimento dos requisitos contidos no art. 61, 
implicará em regulação de INICIATIVA ÚNICA DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA e isso inviabilizará o novo ICMS, tornando-o, 
rapidamente, obsoleto, dando margem a sua absorção pelo IVA F. 
O IVA Federal, que, aliás, já tem sido objeto de análises e 
experiências (laboratoriais) com a criação do SUPER SIMPLES, 
aparece assim como algoz e substituto do ICMS. 
Saliente-se que o SUPER SIMPLES está sendo questionado no STF, 
por diversas entidades, notadamente, a OAB, por ser inconstitucional 
e ferir o federalismo. 
Ressalte-se, por fim, a péssima articulação numeração tanto da 
Secção (Seção IV-A), quanto do artigo (Art. 155-A), comprovando-se 
esta péssima tendência, existente nos regulamentos do ICMS.107

 
Seguindo a verificação do artigo 155- A da PEC 233/2008, em análise aos 

seus parágrafos e incisos, dispõe:  
 
§1º O imposto previsto neste artigo: 
I - será não-cumulativo, nos termos da lei complementar; 

 
Para o IVA Federal é suficiente à lei ordinária, para o IVA Estadual tem que 

ser a 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; 
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: 

                                            
107 BRASIL. Federação nacional do fisco estadual. Nota técnica sobre a PEC 233/2008: 
reforma tributária, análise ponto a ponto.  
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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. 

 
Tais dispositivos, com singelas modificações, visam corrigir algumas 

distorções. O que se destaca é a previsão de uma alíquota zero para o Novo ICMS. 
 
§ 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. 
 

Em análise ao §2º do artigo em verificação, depreende-se que as alíquotas 

serão sempre fixadas e enquadradas pelo Senado com uma possibilidade de revisão 

pelo Super CONFAZ. Desta forma estaria excluída a iniciativa do Presidente da 

República para fixar alíquotas. 
 
§ 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; 
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; 
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O Governo Federal afirma que o imposto pertencerá ao Estado de destino,  

no entanto, o que consagra é um princípio misto:  
 
Embora o inciso I determine que o imposto pertencerá ao Estado de 
destino, o inciso II esclarece que 2% (dois por cento) do imposto 
sempre pertencerá ao Estado de origem e a letra “b” do inciso II 
determina que o imposto será do Estado de origem, caso a alíquota 
seja menor que 2% (dois por cento). 
Por outro lado, a letra “a” deste mesmo inciso II, em controversa 
redação, determina que o imposto nas operações com petróleo, 
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, e energia elétrica, o imposto pertencerá integralmente ao 
Estado de destino. 
Constitui-se, portanto, uma falácia a assertiva do Governo Federal 
que com esta Reforma Tributária implanta, definitivamente, o 
princípio do destino, porquanto consagra a adoção do princípio 
misto.108

 
Ainda em relação ao § 3º do art.150-A da PEC 233/2008 

 
§ 3o - Relativamente a operações e prestações interestaduais, nos 
termos de lei complementar: 
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. 

 
Resta evidenciada a afronta ao princípio federativo, pois privilegia o Estado 

de origem ao reter o imposto do Estado de destino circulando, no entanto ali, mesmo 

que por pouco tempo, a riqueza que é produzida no Estado de destino sem qualquer 

encargo financeiro e de como o Estado de destino de fato sua receita paga. 

Essa insegurança de como o Estado de destino terá sua receita, deixou-o 

em posição inferior ao Estado de origem. 

A proposta estabelece que caberá ao Super Confaz a definição das isenções 

ou qualquer incentivo fiscal. 
 
§ 4º - As isenções ou quaisquer incentivos ou benefícios fiscais 
vinculados ao imposto serão definidos: 
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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. 
 

No §5º deste artigo reverifica-se o atentado contra a autonomia dos entes 

federativos. 
 
§ 5o - O imposto terá regulamentação única, sendo vedada a adoção 
de norma estadual, ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo. 

 
O dispositivo reduz a autonomia dos Estados, limitando a casos simples e 

especialíssimos, fragilizando o pacto federativo. Esta vedação retira dos Estados à 

competência para legislar sobre o ICMS, afrontando a cláusula pétrea do 

federalismo. É o inicio da centralização do ICMS onde os Estados e o Distrito 

Federal não poderão legislar em absoluto sobre matéria não disciplinada em lei 

complementar. 

O § 6º em relação aos incisos I ao IX os mesmos foram transcrito da própria 

Constituição Federal, não apresentam inovações. Já o inciso IX, dispõe: 
 
§ 6o Cabe à lei complementar: 
IX - dispor sobre as competências e o funcionamento do órgão de 
que trata o § 7o, definindo o regime de aprovação das matérias; 

 
 Vincula à lei complementar à criação e funcionamento do Super CONFAZ, 

travando a administração do tributo estadual, resultando sua rápida substituição pelo 

IVA F. 
 
§ 6o - Cabe à lei complementar: 
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 o órgão que deverá processar e efetuar o 
julgamento administrativo. 

 
Desta forma as sanções a serem aplicadas aos Estados e ao Distrito Federal 

ou aqueles entes que agem em seu nome e que transgridam normas de 

competência do IVA Estadual, serão definidos em lei complementar. Com isto 

procura-se punir com rigor quem promover a guerra fiscal. 
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§ 7º - Compete ao 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. 

 
Questiona-se aqui a relação da União com o IVA Estadual. A Constituição 

Federal não prevê competência para a União participar deste órgão, a não ser como 

convidada e sem direito a voto. A intenção da União é inviabilizar imposto estadual, 

ferindo desta forma o pacto federativo. 
 
§ 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 seqüestro 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. 
 

Tal dispositivo procurou dar maior segurança de que os repasses serão 

realmente feitos pelos Estados que retiver na origem o imposto de outros Estados. 

Isso demonstra a fragilidade do sistema de cobrança na origem. 

Estas breves verificações a respeito do que prevê a PEC 233/2008 nos 

possibilitam concluir, que o texto reduz significativamente a competência dos 

Estados no que toca ao ICMS, atribuindo a União. Dessa forma, resta apenas aos 

Estados basicamente a capacidade tributária ativa, ou seja, o poder de arrecadar, 

fiscalizar e executar a legislação tributária. 

 É de se destacar que ao reduzir a competência tributária dos entes 

federados, a PEC está pondo em risco o equilíbrio do Estado Federal, afrontando 

diretamente cláusula pétrea prevista na Constituição Federal. 

A análise que se pode extrair de todo este trabalho acadêmico, cujo assunto 

não se pretendeu esgotar e que merece, outrossim, uma continuação da pesquisa 
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iniciada, verificou-se que, para a manutenção harmônica de um Estado Federal é 

necessária entre outros requisitos, a distribuição equilibrada da competência 

tributária, para que cada ente federado possa manter-se financeiramente sustentável 

a fim de prover suas necessidades, dependendo minimamente do poder central.    

O contrário, ou seja, a supressão de competências tributárias dos entes 

federados tende a aumentar a dependência, conduzindo a um centralismo não 

condizente com o espírito da federação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente monografia buscou analisar alguns aspectos da Reforma 

Tributária 233/2008 em face do Pacto Federativo: a competência conjunta para 

instituir o ICMS - IVA. 

É grande a relevância que a matéria apresenta por ter destaque à estrutura 

Federal do Estado, que restou ameaçada pela PEC 233/2008 ao prever a alteração 

do Sistema Tributário Nacional, sem a observância aos princípios mais caros a 

nossa Constituição, como o princípio federativo. Princípio este protegido por cláusula 

pétrea. 

Para que se pudessem estudar os vários temas suscitados, foram 

levantadas algumas hipóteses, quais sejam: 

 

 Tratando o Federalismo de uma forma de Estado, protegido por cláusula 

pétrea, é correto afirmar que, os entes que compõem a federação gozam 

de autonomia, constitucionalmente assegurada; 

 Diante da competência tributária outorgada aos entes federados, estes 

instituem tributos a fim de prover os recursos necessários para seu 

governo, o que se mostra imprescindível para a manutenção de sua 

autonomia; 

 A PEC 233/2008 ao tentar mitigar a competência tributária dos Estados 

fere a cláusula pétrea do pacto federativo, promovendo a ruptura do 

Estado Federal. 

 

Com análise ao artigo 60, § 4º, I da Constituição Federal, que dispõe que, 

não será admitida proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma 

federativa de Estado, constatou-se que, a abolição não se refere apenas a formas 

grosseiras, mas a toda e qualquer forma que, por via dissimulada, venha atentar 

contra o princípio federativo. 

Desta feita, o princípio da indissolubilidade que surge das cláusulas pétreas, 

tem por fim maior a proteção à unidade nacional bem como á necessidade 

descentralizadora, requisito este indispensável a esta forma de Estado.  
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A descentralização política que tem como um de seus objetivos a busca do 

equilíbrio, essencial para a manutenção da democracia, ou seja, concedendo a cada 

ente federado o poder de auto-organização e normatização própria, auto-governo e 

auto-administração, conforme previsto pela Constituição Federal. A autonomia é 

outro requisito essencial à federação. 

Frente a esta abordagem e em resposta à primeira hipótese, viu-se que 

restou confirmada, pois verificou-se que a autonomia conferida aos entes federados 

é requisito necessário para que estes promovam seu auto-governo, dentro do que foi 

delimitado pela Constituição Federal. 

No que se refere à segunda hipótese, esta também restou confirmada, pois 

a Forma Federativa de Estado prevê a competência tributária, ou seja, o poder 

juridicamente delimitado, conferido às pessoas políticas para instituírem tributos, a 

fim de se manterem financeiramente sem que haja dependência econômica do 

poder central. 

Por seu turno, a terceira hipótese viu-se confirmada, pois, a PEC 233/2008 

ao prever uma competência conjunta para instituir o ICMS/ IVA, retira dos Estados e 

do Distrito Federal a competência pra instituí-lo, cabendo a estes apenas a 

capacidade ativa, ou seja, o poder de arrecadar e fiscalizar tal tributo.  

As conseqüências resultantes da PEC é uma afronta direta ao Estado 

Federal, pois não admite-se, que os entes tornem-se submissos ao poder central. 

No entanto, sem recursos financeiros para custear seu governo, é isso que 

acarretará, ou seja, uma dependência dos entes federados para com o poder 

central, a União. 

Os entes federados devem deter fontes próprias de receita para que possam 

planejar e administrar seu governo. É condição indispensável para um Estado 

Federal. 
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