
Tema: REFORMA TRIBUTÁRIA e ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
O palestrante ressalta as três linhas de sua fala: a questão do Estado Federado; a tendência 
de centralização do Estado, repercutindo em perda da categoria fiscal nos estados; e a defesa 
corporativa. 
Cita que o melhor momento para que ocorra a reforma tributária é agora, devido a arrecadação 
estar em alta e o grande clamor popular. A importância da reforma está na necessidade e 
oportunidade de se rever o pacto federativo, de revisão geral do Sistema tributário e se buscar 
a redução da carga tributária. 
A PEC 233/2008 de iniciativa do Governo Federal está pronta para ser votada a qualquer 
momento. A PEC reduz de seis para quatro os impostos indiretos. É uma proposta tímida. 
Destacou que se houvesse uma reorganização do art. 145 da CF/88 já haveria um grande 
avanço. 
Referiu-se ao inciso I, do § 4º do art. 60 da CF/88, como uma cláusula pétrea que deve ser 
respeitada. Ressaltou o pacto federativo, que fortalecido na constituição de 1988 veio, 
posteriormente, a enfraquecer-se com a sede de tributação da União, que avançou com os 
tributos: PIS/PASEP, Confins, CNLL, CIDE, CPMF e IOF. 
Fez uma projeção na qual com o IVA Federal a União ficaria com algo em torno de 93,20% da 
Arrecadação Tributária, enquanto estados ficariam com 4,26% e municípios com 2,54%, 
comprometendo gravemente o sistema federativo brasileiro. A centralização tributária nas 
mãos da união afeta diretamente a autonomia dos estados. 
A PEC precisaria ter um fundo de equalização justo, um fundo de desenvolvimento econômico. 
O Governo Federal, para se justificar, usa o argumento que o sistema tributário é muito 
complexo, citando o ICMS como exemplo, no entanto, o IPI também possui um sistema 
complexo. 
Citou que é importante haver várias alíquotas, em razão do aspecto social do tributo, pois traz 
seletividade. 
Na proposta do Governo não há redução na tributação, pois não há quantificação. Cria o IVA 
Federal com base de tributação amplificada, o que é um perigo. 
As sugestões são: organizar o sistema e modificar as competências tributárias, sendo que para 
a união ficariam o imposto de renda, as movimentações financeiras e os tributos regulatórios, 
para os municípios os tributos sobre o patrimônio – IPTU, IPVA e ITCMD, e para os estados o 
tributo sobre o consumo – IVA Estadual. 
Finalizou sua palestra, comentando rapidamente sobre a Administração Tributária Autônoma. 
Destacou a PEC 186, que trata da carreira do Auditor Fiscal. Afirmou que o Fisco tem que ser 
uma carreira de Estado e não de Governo. 
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