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RESUMO 

 

FIGUEIREDO, Vanessa Tavares. Unificação dos tributos incidentes sobre o consumo sob 

a perspectiva do pacto federativo. 2020. 235 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

O objetivo desta dissertação consiste em examinar a possibilidade jurídica da unificação 

dos tributos que recaem sobre o consumo, diante da limitação material à reforma da 

Constituição de 1988 que veda a propositura de emenda constitucional tendente a abolir a 

forma federativa de Estado. Para isso, parte-se de uma abordagem ampla para a 

compreensão da forma como propostas de natureza econômica podem ser implementadas 

no sistema jurídico brasileiro. Constata-se que o constituinte derivado pode comutar dados 

com outros sistemas sociais por meio da abertura sistêmica do Direito para os inputs, desde 

que observados os limites formais e materiais do próprio sistema jurídico. Em seguida, 

analisa-se o significado de tributação do consumo, as suas características e os tributos do 

sistema tributário nacional que recaem sobre esta base. Ademais, investiga-se a origem do 

federalismo, as características basilares da forma federativa do Estado brasileiro e como 

ela determina a distribuição de rendas tributárias. Verifica-se que a inalterabilidade da 

forma federativa do Estado brasileiro condiciona a reforma constitucional tributária à 

verificação de distorções no sistema em vigor e à ausência de forma menos gravosa para a 

sua correção, diante da vocação de permanência da Constituição. Nesse compasso, passa-

se ao exame das distorções do atual modelo de tributação do consumo no Brasil e das 

possíveis formas de sua correção, o que leva à conclusão de que a reforma tributária é 

necessária para corrigi-las. Nesse cenário, constata-se que o pacto federativo da 

Constituição de 1988 impõe a manutenção do federalismo cooperativo e da autonomia 

administrativa, política e financeira dos entes, o que se traduz na necessidade de 

manutenção do equilíbrio entre a outorga de competências tributárias às três esferas da 

federação e a repartição de receitas. Com isso, tem-se que a unificação dos tributos sobre o 

consumo se compatibiliza com a forma federativa se acompanhada da redistribuição das 

demais competências entre os entes federados ou se realizada por meio da outorga de 

competência comum à União, Estados-membro, Distrito Federal e munícipios, com a 

adoção de ajustes normativos que afastem as distorções verificadas no atual sistema 

tributário. Por fim, analisa-se as duas principais propostas de Emenda à Constituição que 

versam sobre a reforma da tributação do consumo para identificar os pontos em que elas se 

aproximam e se afastam do pacto federativo, de acordo com os parâmetros construídos ao 

longo do trabalho. 

 

Palavras-chave: Pacto federativo. Federalismo fiscal. Tributação do consumo. Reforma 

tributária. Cláusula pétrea. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  
FIGUEIREDO, Vanessa Tavares. Unification of taxes on consumption from the 

perspective of the federative pact. 2020. 235 f. Dissertation (Master) - Law School, 

University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

This dissertation aims to examine the legal possibility of the unification of taxes that fall 

on consumption, given the material limitation to the reform of the Brazilian Constitution of 

1988 that prohibits the proposition of constitutional amendment tending to abolish the 

federative form of State. For this purpose, the analysis is initially based on a broad 

approach to understanding how economic proposals can be implemented in the Brazilian 

legal system. It verifies that the derived constituent can exchange data with other social 

systems through the systemic opening of law to inputs, provided that the formal and 

material limits of the legal system are observed. Moreover, it examines the meaning of 

consumption taxation, its characteristics and the taxes of the Brazilian tax system that fall 

on this basis. In addition, it investigates the origin of federalism, the essential 

characteristics of the federative form of the Brazilian State and how it determines the 

distribution of tax revenues. It is verified that the inalterability of the federative form of the 

Brazilian State conditions the constitutional tax reform to the verification of distortions in 

the system in force and the absence of less severe form for its correction, due to the 

vocation of continuity of the Constitution. Accordingly, it examines the distortions of the 

current model of consumption taxation in Brazil and the possible ways of its correction, 

which leads to the conclusion that a tax reform is necessary to correct them. In this 

scenario, it realizes that the federative pact of the 1988 Constitution imposes the 

maintenance of cooperative federalism and the administrative, political and financial 

autonomy of the entities, which translates into the need to maintain the balance between 

the granting of tax powers to the three spheres of the federation and the tax revenue 

sharing. Thus, the unification of taxes on consumption is compatible with the federative 

form if accompanied by the redistribution of other competencies among federated entities 

or if carried out through the granting of common competencies to the Union, Member 

States, Federal District and municipalities, with the adoption of normative adjustments that 

remove the distortions verified in the current tax system. Finally, it analyzes the two main 

proposals of Amendment to the Constitution that deal with the consumption tax reform, to 

identify the points where they approach and move away from the federative pact, 

according to the parameters built along this paper. 

 

Keywords: Federative pact. Fiscal federalism. Consumption tax. Tax reform. Immutable 

clause. 
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INTRODUÇÃO 

 

A substituição dos tributos que incidem sobre mercadorias e serviços por um 

tributo único de base ampla, destinado a gravar a renda consumida, costuma ser 

apresentada como uma possível solução para reduzir a complexidade do Sistema Tributário 

Nacional e, consequentemente, torná-lo mais transparente, eficiente e estável, com vistas à 

atração de investimentos e ao fomento do crescimento econômico. 

Apesar dos obstáculos de diversas ordens que tendem a ser enfrentados por 

propostas com tal aspiração, como resistências de ordem política, o presente trabalho se 

propõe a analisar o aspecto mais controverso da reforma tributária: a compatibilidade 

jurídica da unificação dos tributos incidentes sobre o consumo com a forma federativa do 

Estado brasileiro. 

A Constituição Federal de 1988 discrimina analiticamente as competências 

tributárias e especifica as pessoas políticas autorizadas a exercê-las, assegurando, assim, 

fontes originárias de receitas aos entes que integram a federação brasileira. Além disso, a 

Constituição determina a repartição de receitas tributárias, atribuindo fontes derivadas aos 

entes periféricos, como medida de realização do federalismo cooperativo. 

De tal modo, a discriminação de rendas tributárias confere autonomia financeira aos 

entes federados, sem a qual não seria possível o exercício das respectivas autonomias 

política e administrativa, elementos estes essenciais à forma federativa de Estado. 

A elevação da discriminação de rendas tributárias ao altiplano constitucional 

determina a sua rigidez modificativa, uma vez que os dispositivos constitucionais somente 

podem ser alterados por emenda, o que exige quórum qualificado e votação em dois turnos 

nas duas Casas do Congresso Nacional, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88). 

Além do rigoroso requisito formal para a sua modificação, a Constituição veda 

expressamente a propositura de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa 

de Estado. Desse modo, qualquer reforma da discriminação de rendas tributárias deve se 

conformar aos requisitos formais e materiais exigidos para a aprovação de emenda à 

Constituição. 
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Nesse contexto, deve-se avaliar quais os limites que o pacto federativo impõe à 

alteração das competências tributárias e da repartição de receitas para a reforma da 

tributação do consumo. É sobre esta limitação material que se assenta o problema 

enfrentado por este trabalho, cuja resposta científica impõe a resolução dos seguintes 

questionamentos fundamentais:  

1) O sistema jurídico pode ser informado por um modelo de tributação proposto 

pelas ciências econômicas? Ou haveria razões jurídicas para adotar arranjo 

distinto? 

2) O que significa tributação do consumo e como ela está configurada atualmente 

no Sistema Tributário Nacional? 

3) Há conceito unívoco de federação e de federalismo? O que caracterizaria a 

forma federativa adotada pela Constituição de 1988? 

4) Quais razões podem servir de justificativa para a ampla reforma da tributação 

do consumo diante da vocação de permanência da Constituição Federal de 

1988? 

5) Quais os limites que o pacto federativo impõe à reforma da tributação do 

consumo? 

Para a resolução dessas desafiadoras questões, serão fixados no Capítulo 1 os 

pressupostos teóricos para o desenvolvimento do tema. Analisar-se-á a estrutura sistêmica 

do Direito e a sua independência operacional em relação a outras ciências sociais. A partir 

dessas premissas, será estudada a forma pela qual o sistema jurídico comuta dados e 

informações com outros campos científicos, o que permitirá compreender as formas pelas 

quais as ciências econômicas informam o Direito. Ao final do Capítulo, demonstrar-se-á 

como a rigidez do sistema limita a implementação destes influxos, embora não o impeça 

por completo. 

No Capítulo 2, a pesquisa voltar-se-á aos elementos da tributação do consumo, 

analisando as características desta base tributária, bem como as suas vantagens e 

desvantagens em relação às funções arrecadatória, distributiva e alocativa dos tributos. Em 

seguida, analisar-se-á o modelo de tributação do consumo adotado pela Constituição 

Federal de 1988, mediante a identificação dos tributos que recaem sobre esta base 

tributária e as suas características. 
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Aproximando-se do tema central proposto, no Capítulo 3, serão objeto de pesquisa 

o(s) significado(s) e a(s) forma(s) de realização do federalismo fiscal, analisando as suas 

características, classificações e princípios norteadores. Buscar-se-á a definição de termos 

como pacto federativo, descentralização, autonomia, dentre outros, que fornecerão os 

substratos teóricos para o desenvolvimento do tema. Pretende-se, a partir da leitura 

sistêmica da Constituição Federal de 1988 e dos conceitos gerais que informam o 

federalismo fiscal pátrio, identificar as diretrizes adotadas pela Carta Magna, que 

configuram os traços distintivos do seu pacto federativo, especialmente quanto à 

abrangência e limites da autonomia dos entes federados. 

Após identificadas as diretrizes gerais do federalismo fiscal pátrio e analisadas as 

especificidades da tributação do consumo, buscar-se-á identificar as limitações impostas 

pelo pacto federativo às alterações dos dispositivos constitucionais que outorgam 

competências tributárias e determinam a repartição de receitas. Adotar-se-á como premissa 

teórica a vocação de permanência da Constituição, o que impõe como critério para a 

cogitação da reforma tributária a existência de distorções no Sistema Tributário Nacional e 

a necessidade de corrigi-las por emenda constitucional.  

Assim, no Capítulo 4, serão aplicados os critérios fixados no Capítulo anterior, de 

modo a identificar as distorções relacionadas aos tributos que recaem sobre o consumo. 

Serão investigadas as possíveis formas de correção dessas distorções, como a possibilidade 

de adaptação do sistema às novas realidades econômicas, por meio da atualização 

interpretativa dos termos empregados na Constituição. Analisar-se-á, inclusive, se a 

correção das distorções e da complexidade do sistema tributário exige uma reforma 

profunda da Constituição Federal, como propugnado pelos defensores da unificação dos 

tributos sobre o consumo, ou se reformas pontuais na legislação infraconstitucional 

alcançariam os efeitos pretendidos pelos reformistas, afastando os riscos inerentes à 

reforma constitucional, como instabilidades política, jurídica e econômica. Nesta 

perspectiva, será avaliado se ajustes nas “leis nacionais” poderia produzir os efeitos 

pretendidos com a reforma da tributação sobre o consumo. 

Todas essas considerações fornecem subsídios para a construção dos limites à 

reforma da tributação do consumo, que será desenvolvida no Capítulo 5. Nesta etapa do 

trabalho, serão confrontados os limites impostos pela forma federativa com os aspectos 

necessários à unificação dos tributos incidentes sobre o consumo. Desse modo, serão 

estabelecidas as diretrizes que servirão de base para a etapa final do estudo, desenvolvidas 
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no Capítulo 6, com o exame da adequação das principais propostas de reforma tributária à 

forma federativa estabelecida na Constituição Federal de 1988. 

O presente trabalho consubstancia-se, portanto, na identificação dos limites 

constitucionais para a reforma da tributação do consumo e na análise da compatibilidade 

das principais propostas com o pacto federativo adotado pela Constituição de 1988. 

A pesquisa será desenvolvida no âmbito do Direito constitucional, tributário e 

financeiro, embora sejam considerados dados de cunho econômico, para o exame da 

funcionalidade do sistema tributário. 

Calcado nestas premissas é que se pretende identificar os limites teóricos inerentes 

à forma federativa do sistema tributário brasileiro, a partir das características delineadas 

pela Constituição e dos efeitos pretendidos pelas normas constitucionais, com vistas à 

fixação de critérios de validade para a unificação dos tributos sobre o consumo. 
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CONCLUSÃO 

 

O Direito é um sistema autônomo em relação aos demais campos científicos e 

opera segundo os seus próprios critérios, representando, assim, uma razão per se para a 

adequação da conduta. No entanto, no aspecto cognitivo, o sistema jurídico transaciona 

informações com o ambiente que lhe é externo, o que ocorre com a inserção de leis e de 

outras fontes normativas no sistema (input) e com a produção de decisões que resultam da 

aplicação das normas (output). 

Nesse contexto, cumpre ao legislador, por meio da abertura cognitiva do sistema 

jurídico para o input, avaliar a necessidade de ajustes no Direito positivo a partir dos 

interesses da sociedade no momento histórico em que se insere, a exemplo das 

recomendações de ordem econômica que militam a favor da unificação dos tributos sobre o 

consumo. 

A introjeção dos interesses sociais externos ao sistema jurídico exige que eles sejam 

compatíveis com os limites impostos pelo próprio sistema. Ou seja, o legislador deve 

considerar os argumentos econômicos que respaldam a reformulação da tributação do 

consumo, mas também precisa aferir a compatibilidade das propostas de reforma tributária 

com as normas do próprio sistema jurídico. 

Dessa maneira, a demanda por uma reforma da tributação do consumo com base 

nos influxos fornecidos pelas ciências econômicas deve ser avaliada à luz das limitações 

impostas pelo rígido Sistema Tributário Nacional. 

A discriminação de rendas do sistema brasileiro adota critério empírico para a 

determinação dos fatos que atraem a incidência tributária. Assim, o núcleo material de toda 

hipótese de incidência tributária deve indicar uma ação (verbo) sobre um objeto que 

corresponde ao signo de riqueza eleito pelo legislador, como, por exemplo “auferir renda”, 

“prestar serviço”, “ser proprietário”, dentre outros. Desta forma, as diferentes 

materialidades não se sobrepõem sob o aspecto estritamente jurídico. 

No entanto, sob a perspectiva econômica, todo tributo recai sobre a renda. Assim, 

as diversas materialidades previstas nas hipóteses de incidência tributária capturam 

parcelas da renda nos diversos momentos em que ela se manifesta. 
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A classificação econômica distingue os tributos de acordo com os diferentes 

momentos em que eles recaem sobre renda. Nesse sentido, os tributos gravam a renda 

produzida, a renda distribuída, a renda poupada ou a renda consumida. Portanto, quando se 

fala em tributação do consumo, quer-se com isto referir aos tributos que gravam a renda no 

momento do consumo. 

Embora seja economicamente mais eficiente instituir um único tributo para cada 

momento de manifestação da renda, há razões que explicam a existência, no Brasil, de 

mais de uma exação tributária sobre uma mesma base econômica, como a adoção da forma 

federativa de Estado, que exige a atribuição de autonomia financeira a todos os entes. 

 No sistema tributário brasileiro, a tributação do consumo abarca diversas 

materialidades e espécies tributárias, compreendendo tributos como o ISS, ICMS, IPI, PIS 

e Cofins. O modelo eleito pelo constituinte é caracterizado pela repartição rígida de 

competências sobre materialidades que gravam o consumo, distribuídas às três esferas de 

poder. A tributação do consumo no sistema brasileiro também é caracterizada pela adoção 

da não cumulatividade, pela previsão de tributos fiscais e extrafiscais, pelo equilíbrio entre 

a vinculação e a desvinculação das suas receitas e pela adoção mista do princípio da 

origem e do destino. 

De tal modo, concluiu-se que os limites constitucionais para a reforma desse 

modelo de tributação do consumo devem ser investigados à luz do federalismo fiscal 

adotado pela Constituição Federal de 1988. 

Em linhas gerais, o Estado federal é caracterizado pela descentralização do poder 

político em diversas unidades territoriais dotadas de autonomia, que formam um único 

Estado soberano. Os Estados federais adotam “formas” variadas para enfrentar os seus 

próprios desafios sociais e econômicos, muito embora todos tenham por objetivo a 

conciliação da diversidade regional com a unidade nacional. A forma particular adotada 

em cada federação corresponde ao seu “pacto federativo”. 

A autonomia dos entes federados compreende o poder de executar as atribuições 

que lhes competem (autonomia administrativa), a prerrogativa de decidir e legislar, nos 

limites da competência do ente (autonomia política), e a capacidade de obter recursos 

financeiros para a sua atuação administrativa e política (autonomia financeira). 
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Sem autonomia financeira não se cogita a autonomia política dos entes, tampouco a 

administrativa, dada a impossibilidade do exercício das atribuições constitucionais sem a 

disposição de recursos financeiros. 

Para se garantir a autonomia financeira aos entes federados, há duas formas 

principais de atribuição de rendas tributárias: a discriminação pela fonte e a discriminação 

pelo produto. A primeira é realizada pela outorga de competência tributária privativa ou 

comum. Já a segunda tem palco quando um ente político participa do produto da 

arrecadação de tributo instituído e cobrado por outro ente federado. 

Ambas as formas de discriminação de rendas tributárias são individualmente 

suficientes para se garantir a autonomia financeira, mas cada Estado federal elege o seu 

próprio modelo de discriminação de rendas. O sistema tributário brasileiro adota um 

sistema misto, que assegura fontes originárias de rendas tributárias a todas as esferas da 

federação, e fontes derivadas de transferência de rendas pela participação no produto da 

arrecadação, o que reflete o seu pacto federativo. 

A partir da análise das características do pacto federativo estabelecido pela 

Constituição de 1988, constatou-se que a inalterabilidade da forma federativa do Estado 

brasileiro, prevista no seu artigo 60, § 4º, inciso I, não torna imodificável a discriminação 

de rendas fixada pelo constituinte originário, mas impõe a manutenção da autonomia 

administrativa, política e financeira dos entes federados e o caráter cooperativo do 

federalismo. 

Tais aspectos fornecem balizas gerais sobre os limites constitucionais para a 

reforma da tributação do consumo, mas não oferece uma resposta apriorística sobre qual 

afetação da autonomia configuraria afronta à forma federativa de Estado, sendo necessária 

a análise das particularidades do funcionamento do sistema tributário e da proposta de 

reforma. 

Portanto, concluiu-se preliminarmente pela necessidade da adoção de uma premissa 

teórica que permitisse a construção de critérios intersubjetivamente controláveis para a 

análise de propostas concretas de unificação dos tributos sobre o consumo. 

Nesse sentido, adotou-se como premissa teórica a necessidade de se garantir a 

estabilidade da Constituição, diante da sua vocação de permanência. Com isso, aplicou-se 

como critérios para a avaliação de propostas concretas a existência de distorções no 



221 
 

sistema tributário em vigor que impactassem no pacto federativo e a inexistência de meios 

menos gravosos para a sua correção do que a reforma constitucional. 

Com isso, verificou-se que há diversos distúrbios ao pacto federativo relacionados 

aos tributos que recaem sobre o consumo no atual sistema tributário. Dentre eles, 

destacam-se o abuso de autonomia política dos entes federados no exercício de suas 

competências impositivas, que provoca, por exemplo, a guerra fiscal entre os Estados-

membros e entre os municípios; a dependência dos municípios por rendas derivadas; os 

desafios que a economia digital impõe ao funcionamento do sistema tributário, calcado em 

um paradigma de mercado de consumo que não mais reflete a integralidade das relações 

negociais; a complexidade do sistema e o alto custo de conformidade; e as limitações 

impostas à não cumulatividade, com efeitos nocivos sobre o ambiente de negócios.  

Diante de tais distorções, foram analisadas as possíveis formas jurídicas de sua 

correção, para afastar o tanto quanto possível a necessidade de reforma constitucional. 

Assim, avaliou-se a possibilidade de evolução interpretativa das competências tributárias, a 

regulação por lei complementar e, por fim, a alteração constitucional, considerando a 

hipótese de mutação constitucional. 

Concluiu-se que as distorções do sistema tributário não são passíveis de correção 

por intermédio de evolução interpretativa, uma vez que os termos empregados pelas regras 

de competência tributária exprimem conceitos, cuja definição deve observar os 

significados incorporados pela Constituição, em respeito aos postulados constitucionais da 

legalidade e da segurança jurídica. 

Ademais, verificou-se que a edição de lei complementar corrige apenas 

parcialmente as distorções, mas não é suficiente para corrigir os principais distúrbios ao 

pacto federativo. 

Também foi considerada a possibilidade de mutação constitucional dos conceitos 

expressos pelas regras de competência tributária. Concluiu-se que ainda que tal hipótese 

seja adequada à rigidez do sistema tributário brasileiro, ela não serve à correção das 

distorções verificadas no atual sistema, especialmente em relação aos conflitos de 

competência na economia digital. 

Portanto, tem-se que a correção das distorções relacionadas à tributação do 

consumo no atual sistema exige a reforma de dispositivos constitucionais, o que torna 
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necessária a construção de limites concretos à unificação dos tributos sobre o consumo, 

com base nos limites gerais inferidos do pacto federativo brasileiro. 

Seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal de que a reforma tributária 

deve preservar o “núcleo essencial dos princípios e institutos” da forma federativa, e uma 

vez verificado que o pacto federativo adotado pela Constituição de 1988 compreende a 

manutenção da autonomia administrativa, política e financeira dos entes federados e o 

caráter cooperativo do federalismo, passou-se à análise das possíveis formas de unificação 

dos tributos sobre o consumo. 

Com isso, verificou-se, em tese, que a unificação dos tributos sobre o consumo em 

uma única competência privativa da União Federal afastaria integralmente a autonomia 

política dos Estados-membros e dos municípios sobre a referida base tributária e também 

os sujeitaria às oscilações do critério quantitativo fixado exclusivamente pela União 

Federal, o que também pode interferir nas respectivas autonomias financeiras, razão pela 

qual entendeu-se que tal proposta tenderia a ferir o pacto federativo. 

Não obstante, constatou-se que essa forma de unificação pode vir a se 

compatibilizar com o pacto federativo se acompanhada da redistribuição das competências 

sobre as demais bases tributárias, desde que o efeito compensatório da redistribuição de 

competências seja atestado por estudo financeiro prévio. 

Ademais, verificou-se que a outorga de competências comuns às três esferas da 

federação consubstancia uma alternativa para corrigir as distorções do atual modelo de 

tributação do consumo, pois ela mantém a autonomia administrativa, política e financeira 

dos entes federados, o que a torna compatível com a forma federativa do Estado brasileiro. 

Todavia, concluiu-se que a outorga de competências comuns somente se adequaria 

ao pacto federativo se implementados ajustes normativos para afastar a excessiva oneração 

da base tributária e para corrigir as distorções que atualmente interferem no pacto 

federativo, razão pela qual a reforma deveria abarcar os seguintes ajustes normativos: i) a 

imposição de limites ao critério quantitativo; ii) a adoção de mecanismos de equalização 

fiscal; iii) a manutenção da discriminação rígida de rendas; iv) a incidência não cumulativa 

do tributo; v) a adoção do princípio do destino; vi) a adoção de método unificado de 

recolhimento dos tributos sobre o consumo; e vii) a previsão de normas gerais do tributo 

por lei complementar. 
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A reforma da tributação do consumo também deve ter em conta a observância do 

princípio da capacidade contributiva, a imposição de limites à concessão de benefícios 

fiscais e a afetação de parte da arrecadação. 

Por fim, analisaram-se as Propostas de Emenda à Constituição nº 45, de 2019, e 

nº 110, de 2019, à luz dos critérios construídos ao longo do trabalho. Concluiu-se que 

ambas as propostas apresentam características adequadas à forma federativa do Estado 

brasileiro, assim como características que apontam tendência à sua abolição.  
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