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➢ Debates atuais que afetam os Municípios:

o Reforma Tributária

o Reforma Financeira (da Federação e do Orçamento)

o Dinheiro novo fruto do leilão da cessão onerosa



Propostas de Reforma Tributária



Propostas de Reforma Tributária

• PEC 45/19: Câmara, Deputado Baleia Rossi (Bernard 
Appy)

• PEC 110/19: Senado, Ex-Deputado Hauly;

• Rumores da Proposta do Governo Federal

• Proposta IPEA

• Proposta Sindifisco

• Proposta Brasil 200



• Proposta de Emenda Constitucional 45/2019 da
Câmara dos Deputados:

– Projeto Bernard Appy/Deputado Baleia Rossi 
(PMDB-SP)

– Aprovada na CCJ

– Em debate na Comissão Especial.



➢ A PEC 45 cria e extingue tributos:

o IBS – Imposto sobre Bens e Serviços com arrecadação fatiada
entre União, Estados e Municípios.

• Extinção de IPI + PIS + Cofins + CIDE + ICMS + ISS;

• Alíquota única, sem seletividade;

• Princípio do destino;

• Vedação de incentivos fiscais;

• Benefícios para baixa renda através da despesa pública e
não de alíquotas diferenciadas.

Proposta Appy – PEC 45



• Imposto Seletivo:

– Apenas com função extrafiscal, isto é não
arrecadatória, para desestimular o consumor de
certos bens e serviços (cigarros, bebidas alcoólicas
etc.).

▪ Como ficarão os Municípios nesta proposta?

Proposta Appy – PEC 45



➢ Proposta de Emenda Constitucional 110/2019 do Senado
Federal:

o (Substitutivo à PEC 293/04, Emenda Hauly)



➢ Extinção de tributos, consolidando as bases tributáveis do consumo
em dois novos impostos:

o Imposto sobre bens e serviços (IBS), nos moldes de um IVA;
com as seguintes características:
• Arrecadação estadual (parcela municipal); legislação federal;
• Superfisco nacional, unificando em todos os níveis

federativos;
• Princípio do destino;
• Alíquotas homogêneas em todo o país;
• Vedação de incentivos fiscais;
• Benefício para baixa renda através do gastos público e não

da redução da receita.

Proposta Hauly – PEC 110



➢ Imposto específico sobre alguns bens e serviços (Imposto Seletivo):
o Combustíveis;.
o Cigarros;
o Energia Elétrica
o Telecomunicações;
o Automóveis;
o Bebidas alcoólicas e não alcoólicas

• Enfim, seria uma excise tax com função arrecadatória.

Proposta Hauly – PEC 110



➢ Extinção da CSLL, sendo sua base incorporada ao IRPJ;

➢ Transferência do ITCMD da competência estadual para a federal, com a
arrecadação integralmente destinada aos Municípios;

➢ Ampliação da base de incidência do IPVA para incluir aeronaves e
embarcações, com a arrecadação integralmente destinada aos Municípios;

➢ Autorização de criação de adicional do IBS para financiar a previdência
social;

➢ Criação de fundos estadual e municipal para reduzir a disparidade da
receita per capita entre os Estados e Municípios, com recursos destinados a
investimentos em infraestrutura.

▪ Como ficarão os Municípios nesta proposta?

Proposta Hauly – PEC 110



➢ Rumores da Reforma a ser proposta pela Secretaria da Receita
Federal:

o IVA Federal (Pis + Cofins + IPI)
o Criar a possibilidade de adesão dos Estados ao sistema de IVA

Federal, criando um IVA Dual
o Desonerar a folha de salários e criar tributação sobre transações

financeiras (será?)
o Reduzir a alíquota do IRPJ
o Acabar com o regime de lucro presumido do IRPJ
o Tributar a distribuição dos dividendos
o Acabar com os descontos do IRPF

▪ Como ficarão os Municípios nesta proposta?



➢ Proposta IPEA, apenas sobre o consumo:

o IVA Dual:

• União: CFC – Contribuição Especial sobre o Consumo (Pis + 
Cofins)

• Estados: IVV – Imposto sobre Vendas no Varejo (estadual e 
municipal)

• Como ficarão os Municípios nesta proposta dual?



➢ Reforma Solidária – SINDIFISCO

o Tributar mais a renda e o patrimônio

o Tributar menos o consumo

o Implementar o IGFortunas

o Desonerar a folha de salários e tributar as transações financeiras

o Criar tributação ambiental

o Revisar a partilha dos tributos
▪ Como ficarão os Municípios?



➢ Proposta grupo Brasil 200:

o Extinguir todos os tributos e cobrar um imposto único,
cumulativo, incidindo sobre a movimentação financeira.

▪ Como ficarão os municípios nesta proposta?



➢ A unificação de tributos pode até simplificar, mas não torna mais
justo e nem menos regressivo. Pode ocasionar apenas a mudança
de nomenclatura.]

➢ Não se tem a exata dimensão sobre a carga tributária, se
aumentará ou diminuirá.

➢ Possível violação à cláusula pétrea do federalismo: queremos
mais poder nos Estados ou na União?

➢ Como ficarão as receitas municipais? Só transferências
intergovernamentais?

➢ Uniformidade de alíquotas pode gerar problemas em face das
peculiaridades de cada segmento ou regionais.
➢ Não será possível apoiar os produtores locais?

Críticas a todos os projetos de Reforma Tributária



➢ Federalismo no STF:
o “Pilares da autonomia dos entes políticos” (STF, RE 591.033, Min. 

Ellen Gracie);
o “Consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um

Estado de Direito” (STF, ADI 4228, Min. Alexandre de Moraes);
o “Não pode emenda constitucional suspendê-la[s] ou afastá-la[s],

porque, se o fizer, ofenderá o pacto federativo, enfraquecendo-o,
pelo que é tendente a aboli-lo” (STF, ADI-MC 926-5, voto do
Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 6/5/94).

o Não se trata dos Municípios.

➢ Transições longas (10 anos) são arriscadas: 02 mandatos e meio.

➢ Imposto único: aumento do uso de criptomoedas (Bitcoins e outras)

Críticas a todos os projetos de Reforma Tributária



• Consequências da adoção do IBS:

➢ Fortíssimo aumento da carga tributária para alguns setores, em especial o
de serviços, que engloba atividades como educação e saúde;

➢ Somado à tributação dos dividendos pelo IR, o impacto será quase
confiscatório.

➢ O setor de serviços usa intensivamente mão de obra, que não gera créditos.
Ou seja, carga tributária ainda mais fortemente sentida, havendo risco
de aumento de desemprego.

➢ Serviços prestados a pessoas físicas que também não recebem créditos nas
operações de consumo. Logo, haverá aumento exponencial do custo e
sem a possibilidade de repasse em cadeia.

➢ Tudo indica que disparará a carga tributária atual, de 33% do PIB.

➢ Alternativa para debate: estabelecer desde logo a possibilidade de
adoção de um sistema de crédito presumido para as empresas que
utilizem mão de obra intensiva.

Críticas a todos os projetos de Reforma Tributária



• Consequências da adoção do IBS:

➢ Sobre a alegada simplificação:

▪ A longo (10 anos), médio e curto prazo a vida das empresas se tornará
um inferno, pois terão que conviver com o sistema atual e o que estiver
em implantação gradual;

▪ Há o risco de a nova sistemática, durante sua implantação, se tornar
mais um tributo no sistema, sem a extinção dos atuais;

▪ Criação do Superfisco Nacional terá que ser implantado, abrangendo
as atuais máquinas arrecadatórias da União, Estados e Municípios
(Exemplo: Obtenção de Certidão Negativa de Débitos);

▪ Aspectos processuais: Centralização? Descentralização?

Críticas a todos os projetos de Reforma Tributária



Consequências da adoção do IBS:

➢ Segurança jurídica

▪Não basta a aprovação da reforma constitucional, sendo necessária a
aprovação de:

✓Leis complementares;
✓Leis ordinárias;
✓Decretos;
✓Portarias;
✓Circulares;
✓Instruções normativas;
✓Formulários;
✓Etc.

➢Bastante concreta a possibilidade de surgirem dúvidas e ampla judicialização
em face da vasta gama de novos conceitos jurídicos a serem alterados em todo
esse conjunto normativo.

Críticas a todos os projetos de Reforma Tributária



o Consequências da adoção do IBS:

➢ Segurança jurídica

▪ Como ficarão as empresas de pequeno porte que possuem comando
constitucional para receber tratamento favorecido (art. 170, IX)?

▪ O Simples passará a ser um regime tributário favorecido apenas
para fins de Imposto sobre a Renda, uma vez que o IBS possui
alíquota única?

➢Isso aponta, mais uma vez, para adoção de um IVA dual, com múltiplas
alíquotas.

Críticas a todos os projetos de Reforma Tributária



➢ Sugestão para encaminhamento das Reformas Tributárias

➢ Reformas infraconstitucionais

➢ Pressuposto: Imposto bom é imposto velho



Propostas de Reforma Financeira



Propostas de Reforma Financeira

• Extinção de Municípios:
• Cálculo errado, pois não levou em conta as transferências

obrigatórias, que não são esmolas.

• Proposta autoritária, pois não leva em conta as populações
locais.

• Pode ocorrer, através de consulta popular: plebiscitos,
referendos...

• Extinção do Plano Plurianual e adoção de Orçamento
Plurianual
• Redução da capacidade de planejamento público, em todos os

níveis da Federação.

• Reforço do Poder Executivo, pois o controle por parte do
Legislativo se tornará mais espaçado no tempo.



Propostas de Reforma Financeira

• Transformar o piso de investimento em saúde e educação
em teto, criando uma espécie de conta corrente anual.

• Unificar os percentuais de investimentos em saúde e
educação.

• Extinguir todos os Fundos Especiais que não forem
confirmados pelo Legislativo, de modo específico, por meio
de lei complementar.

• Cessar todos os avais e socorros da União para os
Estados e Municípios.



Propostas de Reforma Financeira

• Dar mais recursos para Estados e Municípios:

• Do salário educação

• Todavia, 60% já pertencem aos Estados e Municípios.

• Dos royalties do petróleo, minério e energia hidroelétrica

• Porém, isso já não funciona assim, através de legislação

específica?

• 60% dos royalties decorrentes da exploração de petróleo;

• 75% dos royalties decorrentes da exploração de recursos

minerais e

• 65% dos royalties decorrentes da exploração de hidroenergia.



Recursos Novos: Cessão Onerosa do Petróleo

• Transferência de recursos da cessão onerosa do petróleo

para Estados e Municípios. Lei 13.885/19:

• Estados confrontantes às jazidas: 3% do montante total;

• Estados: 15%, conforme estabelece a Lei 13.885/19;

• Municípios: 15%, conforme FPM.

• Gastos com previdência dos servidores e investimentos.

• Expectativa: R$ 106,5 bilhões. Realizado: R$ 70 bilhões.

• Necessários ajustes na Lei Orçamentária Anual para revisão das

receitas;

• Revisão do Plano de investimentos, se esta for a opção.



• Em apertada síntese:
• Ameaças na arrecadação municipal em face das Propostas de

Reforma Tributária.

• Preocupações com a Proposta de Reforma Financeira:

• Em face da ameaça de extinção coativa de Municípios;

• Pela cessação dos avais e socorros financeiros da União;

• Pela explosão de demandas em saúde e educação, por parte da
população;

• Pela possibilidade de extinção dos Fundos;

• Pela redução da capacidade de planejamento municipal.

• Júbilo pelos recursos novos, em razão da divisão dos recursos do

leilão da cessão onerosa do petróleo e de parcela do salário

educação.



• Para pensar, em face do tema central da exposição
(Direito Financeiro, República e Direitos Fundamentais):

• Com a equação financeira proposta, é possível aos Municípios

amparar a população que bate na porta dos Prefeitos e

Vereadores, em busca de direitos fundamentais, como saúde e

educação, e ainda dar tratamento isonômico entre as pessoas,

fundamento da República?
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