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1. INTRODUÇÃO

Brasília, capital da República Federativa do Brasil, julho de 2011. Após almoçar, por volta de uma
hora da tarde, um advogado se dirige a uma qui-tanda de frutas, ponto conhecido do Setor Bancário
Sul, para consumir uma porção de abacaxi. Ao sentar-se, o advogado é interpelado por um menino –
com não mais de 10 anos de idade, franzino, afrodescendente, com o rosto sujo da poeira vermelha
do cerrado, vestido com camisa do Flamengo e calção azul – aparentemente muito pobre.

O menino está vendendo tiras de gomas de mascar, com 12 unidades em cada, fabricadas no Brasil,
sabor hortelã e tutti-frutti. O advogado se compadece com a situação do menino e adquire, por
acaso, duas tiras de chiclete, ao preço de 2 reais. Coincidentemente, ou não, o mesmo preço da
porção de frutas. Enquanto o advogado consome a sua fatia de abacaxi, olha para o lado e verifica
estar sentado, próximo a ele, o mesmo menino que lhe vendeu os chicletes. Estava consumindo uma
fatia de melancia – comprada, provavelmente, com os dois reais que recebeu do advogado pelas
duas tiras de gomas de mascar – talvez a sua primeira refeição naquele dia.

A tributação, incidente sobre o consumo das fatias de abacaxi e de melancia, foi de pelo menos
21,78%,1 ou seja, mais de 25% do valor das frutas correspondia a tributos. Ambos – o menino pobre
e o advogado, com renda mensal superior a 10 salários mínimos – sofreram a mesma tributação,
ainda que o menino não demonstrasse o menor sinal de capacidade contributiva.

Essa pequena ilustração demonstra uma das consequências de um sistema tributário incoerente,
que, dentre outros fatores, privilegia a tributação do consumo em detrimento da tributação da renda e
do patrimônio, o que contribui para que o Brasil seja um dos países mais desiguais do mundo.2

Segundo o Observatório da Equidade, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o
sistema tributário brasileiro é injusto em razão de cinco fatores: (1) o sistema tributário é regressivo;
(2) o retorno social é baixo em relação a carga tributária; (3) a estrutura tributária desestimula a
produção de bens e serviços, interferindo na geração de emprego e renda; (4) as competências
tributárias são mal distribuídas entre os membros da Federação; e (5) inexiste cidadania tributária.3

Essas características do sistema tributário brasileiro, todas relacionadas entre si, são também um
reflexo de questões mal resolvidas no âmbito dos estudos a respeito do direito tributário brasileiro,
mais precisamente: a falta de compreensão acerca do conceito de matriz tributária, que é uma das
circunstâncias decorrentes da carência de uma estrutura dogmático-tributária mínima4 e que também
está relacionada com o fato de o sistema tributário brasileiro não possuir uma teoria econômica de
tributação bem definida e observada.
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A compreensão do conceito de matriz tributária é pressuposto fundamental para a concepção e
desenvolvimento de um sistema tributário eficiente e deve ser compreendido por ocasião da
elaboração de qualquer proposta de reforma tributária, que de fato objetive o desenvolvimento
econômico e social do Estado.

As falhas do sistema tributário brasileiro são graves. Um de seus reflexos é a má distribuição da
carga tributária sobre o contribuinte, ilustrada nos primeiros parágrafos desta introdução. Os projetos
de reforma tributária, todavia, não estariam preocupados em resolver o que parece ser o problema
fundamental do sistema tributário brasileiro – que interfere diretamente na desigualdade social – a
sua regressividade, reflexo da inobservância da matriz tributária.

Neste trabalho, buscar-se-á contribuir com a delimitação da matriz tributária brasileira, cujo conceito
parece decorrer da Constituição de 1988, documento que inaugura a República Federativa do Brasil.
O esclarecimento acerca da matriz tributária brasileira teria a finalidade de contribuir com a
possibilidade de se identificarem as falhas do sistema tributário nacional em vigor e, assim, contribuir
na formulação de uma reforma tributária eficiente.
2. O QUE É MATRIZ TRIBUTÁRIA?

Matriz tributária é uma expressão com vários sentidos, mas de modo geral podem ser observadas
pelo menos duas vinculações àquela expressão. A primeira estaria relacionada com a “regra-matriz
de incidência tributária”, cunhada por Paulo de Barros Carvalho. A segunda, diria respeito ao
conjunto de tributos que o Estado tem competência para instituir.

A utilização do termo matriz tributária, no sentido de regra-matriz tributária5 – ou regra-matriz de
incidência ou, ainda, regra-matriz de incidência tributária – não diria respeito à concepção de sistema
tributário em sentido amplo e geral, perspectiva a ser verificada por ocasião de uma proposta de
reforma tributária, por exemplo, que partiria da análise da tributação em vigor em determinado tempo
e lugar.

O termo matriz tributária, no primeiro sentido, não estaria relacionado com a observação do sistema
tributário como um todo, mas sim com a análise da norma jurídica que institui cada tributo
individualmente, ou seja, seria uma concepção restritiva daquela expressão.

A expressão matriz tributária, por outro lado, poderia ser entendida em um segundo sentido: conjunto
de tributos que o Estado tem competência para instituir ou, ainda, conjunto de tributos já instituídos
pelo Estado de acordo com a sua competência constitucional.

Nessa perspectiva, a matriz tributária brasileira decorreria da repartição de competências tributárias
atribuídas à União, Estados, Distrito Federal e Municípios pela Constituição de 1988. A matriz
tributária brasileira seria o conjunto de tributos que comporiam o sistema tributário nacional, ainda
que não tenham sido instituídos pelas entidades da Federação, de acordo com as suas respectivas
competências.6

Em síntese, a matriz tributária brasileira, no segundo sentido em que se poderia empregar o termo,
seria formada pelos tributos – já instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios – que
viessem a compor a receita derivada das entidades da Federação ou, ainda, os tributos que
compõem o sistema tributário nacional, mesmo que não instituídos.

Ambos os sentidos acima considerados não servem à proposta deste trabalho. O primeiro sentido
porque restrito a cada tributo individualmente, o segundo sentido porque inexato: matriz tributária não
pode ser considerada como sendo o sistema tributário em vigor, ou a ser instituído segundo as
competências constitucionais.

A matriz tributária é mais do que isso. Diz respeito à razão de ser do sistema tributário em vigor, é a
ideia que alicerça a construção do sistema tributário.7 Constatação que parece corroborada, ainda
que de forma oblíqua, por Valcir Gassen:

“Para que se possa compreender o sistema tributário vigente em uma determinada sociedade, há
que se ter uma compreensão adequada (ou suficiente) acerca de como esta determinada sociedade
se organiza em termos econômicos, jurídicos, culturais, políticos, sociais etc., pois, caso contrário, o
conhecimento elaborado acerca de um determinado sistema tributário padecerá dos limites
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intrínsecos à sua produção.

É necessário, portanto, observar que o sistema tributário vigente em um determinado Estado
mantém relação, entre outros fatores, com o produto interno bruto, com a renda per capita, com o
nível de corrupção existente, com a concentração ou distribuição das riquezas produzidas, com a
sonegação fiscal, com o nível de inclusão ou exclusão social, com a forma de Estado e com os
sistemas de governo.”8

Portanto, em um terceiro sentido, é possível concluir que a matriz tributária não é o sistema tributário,
mas a fonte desse sistema, a razão de ser do sistema, o motivo pelo qual se criou o sistema
tributário em vigor. Nas palavras de Valcir Gassen, a matriz tributária orienta a construção de um
sistema tributário, pois reflete uma gama de relações concretas, existentes entre homens situados
historicamente.9 A matriz tributária é subjacente ao direito tributário em vigor, é a base do sistema
tributário. Não se confunde, contudo, com o pacto tributário, que embasa a construção do Estado
moderno.
3. O PACTO TRIBUTÁRIO

O tributo10 faz parte do cotidiano da humanidade desde os primórdios da civilização.11 Enquanto na
Antiguidade o tributo era tido como uma imposição decorrente das guerras, dos vencedores sobre os
vencidos, e, na Idade Média, como contribuição exigida pelo senhor feudal, por conta das relações
de servidão e vassalagem, é com o surgimento da concepção de Estado que se começa a ter uma
noção de tributo parecida com a atual, porém insuficiente para que se pudesse cogitar sobre a
existência de um direito tributário.

Antes da Revolução Francesa, o rei, ou o príncipe, considerava o que atualmente seria o erário
público como sua propriedade, concentrando todo o poder em suas mãos, confundia-se o
governante com a própria figura do Estado. O poder era absoluto, metafísico, concepção que
justificava a cobrança de tributos conforme os interesses individuais do governante, que não eram,
necessariamente, os mesmos da coletividade.12

Na realidade, ainda que se pudesse falar na existência de tributos desde a Antiguidade, um direito
tributário só pode ser concebido a partir do momento em que é celebrado o pacto tributário, ocasião
em que o direito de propriedade passa a ser assegurado, ao povo, pelo Estado.

“Portanto, uma das principais características do Estado contemporâneo é a separação definitiva
desse da propriedade. Em algumas outras formas de organização estatal, todas as coisas, bem
como todas as pessoas, eram de propriedade do Estado. Estado e propriedade confundiam-se em
um espaço em que tudo, e todos, pertenciam ao Estado.

A cisão entre Estado e propriedade produziu nos Estados contemporâneos uma dependência
econômica desses em relação à sociedade. Uma dependência econômica do Estado em relação ao
patrimônio individualizado na sociedade. Neste sentido, o Estado, para que tenha os aportes
econômicos necessários para a sua mantença, precisa se apropriar da propriedade alheia, ou seja,
da propriedade de seus cidadãos.”13

A constatação de como o direito tributário se origina concomitantemente à formação do Estado
contemporâneo, é fundamental à compreensão das mutações que a matriz tributária sofre no
decorrer do tempo. Pode-se dizer que mesmo os sistemas tributários prévios ao pacto tributário –
momento em que se dá a cisão entre Estado e propriedade – estavam embasados numa
determinada matriz tributária, ainda que essa seja considerada indesejável, quando analisada sob a
perspectiva contemporânea.

Por essa razão, mesmo sem se atender a um rigorismo histórico, é necessário observar a evolução
das relações sociais para que se possa compreender o pacto tributário, ícone representativo do
Estado contemporâneo e que viabiliza a gênese de um direito tributário.

Nesse contexto, o desenvolvimento da tributação poderia ser dividido em três épocas.14 A primeira
época, compreendendo o período anterior ao Renascimento, seria caracterizada pelo poder de exigir
exações não contratuais, com fundamento indefinido, não estruturado e variando “consoante a
vontade e a força de quem dispunha do poder de exigir, a relação de dependência de quem pagava,
e o costume local de cada comunidade em que o fenômeno ocorria”.15
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“Na fase primária da vida em sociedade, o tributo assumia a forma e a natureza de um direito próprio
do detentor do poder, de ser sustentado e mantido por contribuição dos súbditos, medido
normalmente por capitação, por volume de produtos da fruição de bens realengos, ou por
penalização imposta aos vencidos em acto de guerra; época longa e indefinida, marcada por
manifesto amorfismo, nem sempre provida de organização e sistema, entroncada no costume, nos
foros locais, na discricionariedade, e quase sempre sem subordinação a regras de direito ou normas
de justiça; (…) a criação e poderio do direito canónico, e a generalidade da tendência para a
autonomização local ou regionalização através dos forais, foram, por si, na Idade Média, causas
mais do que determinantes da inexistência de uma disciplina jurídica uniforme, rigorosa e
fundamentada, do poder de impor tributações com caráter de generalidade e da obrigação de as
pagar.”16

Na segunda época, posterior ao Renascimento, o tributo perde o caráter costumeiro e discricionário,
dependente do anseio do soberano, e a ele destinado, e passa a ser visualizado como realidade
jurídica, com bases claras e ordenadas em sua estrutura: “caracterizada pelo estabelecimento de
uma filosofia, de uma finalidade específica e limitada, de uma verdadeira disciplina entre o Estado e
os cidadãos para a cobertura das despesas públicas”.17 O tributo passa a ser tido como instituição
“com disciplina, ordenação, fundamentação filosófica e finalidade concreta dentro da própria
estrutura do Estado (…)”.18

A atividade tributária,19 nesse período, é fruto do humanismo renascentista,20 que “começando por
recriar o direito, na base do jusnatura-lismo, da consideração do homem, da pessoa humana, como
(…) origem e destino de toda a cultura e de toda a organização política e social deu origem à
formação de um direito público até então quase inexistente, destinado a determinar os fundamentos
jurídicos do poder político e a estabelecer a relação, de direito, entre os governantes e os
governados, por forma a suprimir os abusos do poder, legitimar e delimitar a acção do Estado, e
tornar eficiente a função que lhe cabe de disciplinar as relações dos homens em sociedade. Com a
criação do direito público surgiu aquilo a que veio a chamar-se o Estado de Direito, ou seja, a
subordinação do detentor do poder ao estatuto jurídico por ele estabelecido para as relações com os
súbditos, ou com os cidadãos e os princípios e valores da colectividade anteriores ao direito e à
Constituição e a ela superiores. Estava aberto o caminho para a criação do direito tributário (…) o
qual apareceu, assim, como um sector lógico e natural do direito público, destinado a estabelecer o
fundamento legítimo e os limites do poder de exigir tais prestações sem arbítrio, mas com o efeito
vinculativo ou coercitivo próprio de todo o direito”21 (destaques do original).

A atividade tributária do Estado, como instituição principiológica pautada na legalidade, igualdade,
liberdade e fraternidade, surge com o advento do Estado de Direito, centralizador do poder de
tributar22 e, ao mesmo tempo, meio de defesa dos direitos do homem contra o arbítrio ou o abuso
dos detentores do poder político. O Estado de Direito está alicerçado na relação imanente entre
liberdade e tributo: “o tributo nasce no espaço aberto pela autolimitação da liberdade e constitui o
preço da liberdade, mas por ela se limita e pode chegar a oprimi-la, se o não contiver a legalidade”.23

Enquanto a Idade Média foi caracterizada por uma visão teocêntrica, na Idade Moderna o homem é
situado no centro dos estudos e acontecimentos ocorridos na Europa. Foi na Idade Moderna – em
virtude das modificações sociais, econômicas e culturais ocorridas, deflagradas pelo advento da
classe burguesa, pelo surgimento das cidades, pela expansão do comércio marítimo, bem como pelo
desenvolvimento da ciência de Galileu e de Newton -24 que se viu a grande proliferação dos
documentos que objetivavam a proteção dos direitos humanos fundamentais.

Nesse período consagra-se a primeira geração de direitos humanos fundamentais, caracterizada
pelos direitos de liberdade, ou seja, “todos aqueles direitos que tendem a limitar o poder do Estado e
a reservar para o indivíduo, ou para os grupos particulares, uma esfera de liberdade em relação ao
Estado”.25

As declarações de direitos celebradas nesse período são representativas da cisão entre Estado e
propriedade. Dentre elas destaca-se a Petition of Right de 1628, o Habeas Corpus Act de 1679 e o
Bill of Rights: frutos da Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII.26 Contudo, “as Declarações
Inglesas de Direitos são marcadas pelo fato de haverem sido concebidas visando a solução de
problemas concretos, não sendo permeadas pelo caráter universalista presente na Declaração
Francesa”.27
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A Revolução Americana, por sua vez, deu ensejo à produção de dois documentos importantes: a
Declaração da Independência dos Estados Unidos e a Declaração de Direitos do Bom Povo da
Virgínia.28 Entretanto, a Revolução Francesa que foi a responsável pelo surgimento de um novo
estágio de consolidação dos direitos humanos fundamentais.29 A Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão de 1789 caracterizou-se por sua universalidade: “o caráter universalista da Declaração
Francesa foi tão significativo que geralmente é lembrada como o marco inicial da consagração dos
direitos de proteção à igualdade, liberdade e fraternidade”.30

É a partir da Revolução Francesa que se pode observar o surgimento de um autêntico pacto
tributário, que franqueia o caminho para o desenvolvimento de um direito tributário. A Revolução
Francesa seria o marco de consolidação do pacto tributário, que funda o Estado Constitucional.
Segundo Valcir Gassen, no Estado Constitucional “a apropriação por parte do Estado da propriedade
pertencente aos cidadãos é balizada por um conjunto de normas que conferem certa legitimidade a
esse processo de transferência de recursos econômicos (da propriedade) dos particulares ao
Estado”.31

“Há assim, no Estado constitucional, uma legitimidade normativo-institucional e uma legitimidade
substancial, vinculada ao cumprimento por parte do Estado de um conjunto de tarefas que são
entendidas como essenciais à vida em sociedade e que justificam a sua intervenção e a sua
existência (…).

Portanto, a mantença do Estado em um Estado Constitucional ocorre de forma legítima, isto é, o
Estado para apropriar-se do patrimônio alheio estabelece formas pré-autorizadas ou pré-pactuadas
por um conjunto de normas jurídicas com seus cidadãos, conferindo-se certa legitimidade ao Estado
para a apropriação de recursos econômicos dos particulares com o intuito de sua mantença.”32

A terceira época de desenvolvimento da tributação ocorre concomitantemente ao que se
convencionou designar de Revolução Industrial, permeada pelo surgimento das doutrinas sociais em
que o tributo, já com uma estrutura definida na época anterior, tornou-se, em certos casos,
“instrumento político de equilíbrio social, e em outros, perdeu, pelo menos em teoria, grande parte do
interesse como meio financeiro por efeito da concentração, no Estado, da propriedade e dos meios
de produção”.33

No século XIX, a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, já atingia outros países da Europa,
implicando num processo de competição que contribuiu para o crescimento da população urbana,
fazendo surgir uma nova classe social, o proletariado. Naquele tempo, não era mais o Estado que
tolhia os direitos de liberdade e igualdade conquistados nas revoluções burguesas, mas sim o
mercado, que no intuito de manter a competitividade produtiva das indústrias, estipulava jornadas de
trabalho cruéis que eram impostas à mão de obra da época, que àquelas se sujeitava em nome de
seu próprio sustento.34

Além disso, a 1.º Guerra Mundial foi responsável pelo recrutamento de trabalhadores com o objetivo
de assegurar a produção bélica necessária ao suprimento das frentes de batalha, o que “acentuou o
valor do trabalhador e estimulou os movimentos reivindicatórios das classes operárias, que já se
desenvolviam desde o século XIX”.35

A partir da crítica ao Estado Liberal burguês oferecida por Marx – sobretudo no Manifesto comunista
de 1848 – nasce uma nova fase dos direitos humanos fundamentais, “consubstanciados em
prestações estatais positivas que visavam reduzir o fosso existente entre os mais ricos e os mais
pobres, assegurando uma existência mais digna àqueles desprovidos da propriedade dos meios de
produção”.36

Uma nova fase do constitucionalismo é inaugurada, com destaque para a Constituição Mexicana de
1917, a Declaração Soviética dos Direitos do Trabalhador Oprimido e Explorado de 1918 e a
Constituição Alemã de Weimar de 1919.37 São proclamados os direitos sociais, “que expressam o
amadurecimento de (…) novos valores, como os de bem-estar e da igualdade não apenas formal, e
que poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do Estado”.38

Os direitos da segunda geração, ou de igualdade, dominam o século XX – da mesma forma que os
direitos de primeira geração, também denominados de direitos de liberdade, exerceram influência
sobre o século XIX – sendo “introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado
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Social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal”.39

A Revolução Industrial, responsável por agravar e até mesmo criar o desequilíbrio social, deu causa
a uma série de problemas no campo econômico e político, que se refletiram numa das principais
finalidades do Estado, ou seja, a de realização e distribuição de justiça entre os cidadãos. Contudo, o
próprio sentido de justiça evoluiu do individual para o social, levando a criação de princípios
específicos do direito tributário, como os de pessoalidade e progressividade, certo na convicção de
que através do tributo se poderia distribuir a riqueza.

“Durante o século XX, o estudo da tributação ganhou certa autonomia e foi enriquecido por inúmeras
obras, tratados e monografias, abordadas tanto no aspecto econômico (com destaque para a obra de
Keynes) como no jurídico. Em 1919, na Alemanha, surgiu a primeira codificação de tributos do
mundo – a Reichsabgabenordnung – cujo projeto foi de Eno Becker. Após o Código alemão
(designado pelas iniciais RAO), vários países se esforçaram para codificar a sua legislação
tributária.”40

Nesse novo contexto, o tributo assumiu pelo menos dois papéis que não lhe cabiam no período
anterior: (1) o primeiro, de realização da justiça social,41 em que o tributo é utilizado de forma a
proporcionar a satisfação das necessidades públicas assumidas pelo Estado; e (2) o segundo, como
mecanismo de cerceamento das riquezas individuais e de nivelamento das situações econômicas.42

“Variando, nesta época, as estruturas do Estado, e sendo maior ou menor a sua estabilidade, duas
qualidades ou características gerais se revelaram, ne-las, em todos os casos: alargamento das
funções do Estado em relação à época liberal, quer na realização da justiça social quer na satisfação
de necessidades colectivas novas e sempre crescentes; acção intervencionista, através do imposto,
nuns casos para fomentar a produção de riqueza, noutros casos para repartir ou colectivizar riquezas
existentes.

Daí adveio que logo nesta época o imposto tivesse começado a desviar-se da finalidade clássica que
lhe foi atribuída no período da estruturação jurídica mais marcante nos séculos XVII e XVIII e no
alvor do século XIX, de meio exclusivamente destinado a abastecer o erário, com características e
natureza, pois, exclusivamente financeiras: o imposto, além de meio financeiro, tornou-se um
instrumento da política social e, em alguns casos mesmo, da política geral.”43

Nesse último período, pode-se afirmar que ao individualismo característico do pensamento do século
XIX, em matéria de tributação, sucedeu o social, “como finalidade colectiva e como pressuposto,
limitação e destino de uma parte dos próprios direitos e interesses individuais”.44 Institucionalizou-se
“o sentido e o sentimento da cooperação, da integração e da solidariedade”.45 O Estado passa a
atuar, por meio da atividade tributária, visando a atingir objetivos instrumentais de natureza além da
financeira, ou seja, o tributo passa a ter finalidade extrafiscal.

Em síntese, podem-se resumir as três épocas de desenvolvimento da tributação da seguinte forma:
(1) primeira época, traduzida pelo absolutismo do Estado; (2) segunda época, representada pela
cisão entre Estado e propriedade, cujo ícone é o pacto tributário; e (3) terceira época, em que o
tributo passa a ser concebido como instrumento de distribuição de riqueza e de realização das
necessidades públicas. Em cada uma dessas épocas também se pode observar a modificação da
matriz tributária, que varia de acordo com os objetivos do Estado no decorrer do tempo.
4. A EVOLUÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO

Há certa discussão doutrinária sobre a origem do direito tributário brasileiro. Enquanto alguns
consideram que a história tributária do Brasil se iniciou em 22.04.1500 – mesmo com as normas
tributárias emanando da metrópole portuguesa – outros46 entendem que somente após a
independência do Brasil é que se pode cogitar a respeito de uma legislação tributária realmente
brasileira.47

Controvérsias a parte, conforme explicitado por Ubaldo Cesar Balthazar, “não há como negar a
existência de um conjunto normativo tributário no Brasil desde os primórdios do século XVI, com os
tributos aplicados pela Coroa portuguesa em seu território. Desse modo, podemos afirmar que as
raízes do direito tributário brasileiro são encontradas nas normas lusitanas vigentes à época do
‘descobrimento’, em virtude das leis fiscais aplicadas no Brasil, emanadas de Portugal. Necessário
destacar, porém, que este embrião de direito tributário caracterizava-se muito mais como um
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conjunto de normas não sistematizadas, facilmente alteradas, revogadas, modificadas etc., sem
qualquer preocupação com um possível respeito aos direitos dos contribuintes”.48

Apesar da existência de normas de natureza tributária, não havia um sistema tributário no Brasil,
“assim entendido um conjunto harmônico de princípios, regras, institutos, disciplinadores da atividade
tributária do Estado”.49 Nesse período revela-se mais adequado denominar a disciplina dos tributos
de legislação tributária, já que um verdadeiro sistema tributário brasileiro só foi criado em 1965, com
a reforma tributária promovida pela EC 18.50

Após a Independência do Brasil, com a outorga da Constituição de 25.03.1824, o poder tributário
ficou centralizado na pessoa do Imperador, havendo poucas normas constitucionais sobre tributação:
51 “mesmo com a separação entre Brasil e Portugal, formalizada com a Proclamação da
Independência em 1822, o país manteve a mesma estrutura jurídica existente até então”.52

Constitui-se, ainda, nesse período, o Estado Fiscal, caracterizado principalmente pela utilização dos
tributos como componentes essenciais da receita pública. Além disso, o tributo deixa de ser cobrado
transitoriamente, vinculado a uma determinada necessidade conjuntural, para ser cobrado
permanentemente.53 Observa-se que a matriz tributária brasileira, nesse período, é nitidamente
fiscal, preocupada em arrecadar recursos para a manutenção da estrutura estatal, sem outras
preocupações, de natureza social por exemplo.

Com a abdicação de D. Pedro I em 1831, inicia-se o Período Regencial, que se prolonga até 1840.
“Em 24 de outubro de 1832 o sistema tributário foi alterado, procurando-se uma descentralização
fiscal. Realizou-se a primeira tentativa de discriminação de rendas públicas”,54 período considerado
como de sistematização dos impostos brasileiros.

No segundo Império houve uma melhora na distribuição das rendas tributárias, “além de uma busca
de simplificação da fiscalização da receita e diminuição do déficit financeiro. Em 1842, foi realizada
uma nova reforma da legislação tributária, com a modificação de vários tributos”.55 Contudo, apesar
de mais organizado, o sistema tributário do Segundo Reinado “continha falhas que provocavam
déficits orçamentários, tal como o fato de a cobrança de impostos ser feita sem qualquer
planejamento, desorganizada e confusa”.56

Formalmente – no âmbito do dever-ser – pode-se dizer que o pacto tributário brasileiro ocorre nesse
período, com a promulgação da Lei 601, de 18.09.1850, conhecida como Lei de Terras. Essa norma,
da lavra do Imperador D. Pedro II, teve por objeto transferir a propriedade, aos particulares, de terras
devolutas ou possuídas a título de sesmaria. A Lei de Terras seria o símbolo brasileiro da cisão entre
Estado e propriedade.57

Após a Proclamação da República, em 15.11.1889, é promulgada, em 24.02.1891, a Constituição da
República ( LGL 1988\3 ) dos Estados Unidos do Brasil, responsável pela instauração do federalismo
e pela atribuição de competência tributária à União e aos Estados. Os municípios não receberam
competência para a instituição de tributos.

“No campo tributário, a Carta firmou a competência da União e dos Estados, por meio de um sistema
de discriminação rígida de rendas tributárias. Contudo, se, por um lado muitos impostos foram
aproveitados do Império, por outro, dois problemas sérios foram criados, sem que os constituintes, à
época, percebessem suas repercussões futuras: a superposição de tributos, provocando uma
concorrência tributária entre União e Estados, e o alijamento dos municípios da discriminação de
rendas tributárias. Os tributos destes ficavam a critério do Estado.

A Constituição Republicana ( LGL 1988\3 ) de 1891, em seu devido contexto histórico, peneirou e
aprimorou, de certa forma, as leis fiscais até então vigentes. Houve uma discriminação mais rígida,
clara e precisa das rendas tributárias, sobretudo, no que tange às competências fiscais, com tributos
da União e tributos dos Estados-membros.”58

É a partir da Constituição de 1934 que os municípios são dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, recebendo competência tributária própria, com impostos privativos.59

Também foi ampliado o rol de tributos da União e dos Estados. “Se ainda não foi o texto que
sistematizou a legislação tributária, firmou princípios antes ausentes das Cartas anteriores, ou
presentes de forma ainda implícita, ou limitada.”60 Com o golpe militar perpetrado por Getúlio Vargas,
aquela Constituição foi substituída pela de 1937,61 mas na área fiscal pouca coisa foi modificada.62
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Em 18.09.1946 é promulgada a nova Constituição republicana que, na área tributária, procurou
solucionar o problema das finanças locais, fornecendo aos municípios instrumentos para o
fortalecimento de suas finanças.63 Entretanto, “a nova Carta não promoveu uma sistematização
completa do direito tributário brasileiro”,64 pois, apesar de trazer em seu bojo alguns princípios
constitucionais, estes estavam “veiculados de forma esparsa e inconsistente em nível de sistema”.65

“O sistema tributário estava fundamentado nas três premissas seguintes: coexistência de três
sistemas tributários autônomos, um para cada unidade política da Federação (União,
Estados-membros e municípios), originando três campos supostamente estanques, separados, sem
o necessário e indispensável entrosamento; adoção de uma classificação jurídica dos impostos,
citados apenas pelo seu nome jurídico; autonomia financeira das três entidades políticas da
Federação, outorgada através dos impostos privativos, embora houvesse participações financeiras
no produto da arrecadação de impostos de outro poder tributante”66 (destaques do original).

A discriminação das competências tributárias definidas na Constituição de 1946, com as mudanças
efetuadas pela EC 5/1961, atribuía à União, além dos tributos comuns a todos os entes federativos
(taxas e contribuições de melhoria), o imposto de importação, o imposto de consumo, o imposto de
renda, o imposto territorial rural, o imposto de selo, o imposto único, o imposto de transferência de
fundos e o imposto extraordinário. Aos Estados cabia o imposto de exportação, o imposto de vendas
e consignações, o imposto de transmissão imobiliária causa mortis e o imposto de selo. A
competência dos municípios cingia-se ao imposto de licença, o imposto de indústrias e profissões, o
imposto de diversões públicas, o imposto predial e territorial urbano, o imposto de transmissão
imobiliária inter vivos e o imposto de selo.67

Em que pese o desenvolvimento da técnica impositiva, no concernente a alguns tributos, “o certo é
que faltava arcabouço capaz de harmonizar as diversas tendências, aspirações e necessidades dos
diversos entes com compe-tência para tributar”.68 De fato, a consistência sistêmica do direito
tributário brasileiro inicia a se efetivar com o advento da EC 18, de 01.12.1965, que foi, além de tudo,
a semente do Código Tributário Nacional ( LGL 1966\26 ) .69

“Em 1964, examinando-se o sistema tributário da Constituição Federal de 1946, sentia-se a
necessidade de sua racionalização e de um melhor aproveitamento econômico dos impostos. O
sistema então existente apresentava-se com diversas lacunas: com uma tributação ampla e variada,
sem sentido econômico algum (os impostos eram classificados por denominações jurídicas, sem
conteúdo econômico); uma discriminação de rendas tributárias fundamentada numa divisão de
impostos meramente jurídica, não econômica e nem decorrente de análise econômica dos encargos
das entidades tributantes; (…) vários impostos eram destituídos de finalidade econômica, podendo,
pois, ser suprimidos; excesso de leis – e leis casuísticas -, provocavam a perplexidade dos
contribuintes; excessiva proliferação de obrigações de caráter acessório, mais dirigidos para facilitar
o trabalho da fiscalização; parte considerável da receita tributária federal é vinculada a fins
específicos etc.”70

Em decorrência da situação que se apresentava, a reforma do sistema tributário brasileiro era uma
necessidade “imposta pelo crescimento nacional e pela complexidade decorrencial que a economia
brasileira ganhava”.71 Também o fenômeno federativo serviu de fundamento para a reforma. “A
Federação, portanto, constitui-se no primeiro elemento escultor do sistema. Objetivando regulá-la,
assim como permitir que suas virtualidades crescessem e fossem corretamente aproveitadas, nasceu
a Emenda Constitucional n. 18/1965.”72

“A EC 18/1965 efetivou profundas mudanças, alterando as discriminações de competência e
classificando os impostos sob uma visão econômica e não jurídica, facilitando e tornando prática a
discriminação de rendas tributárias. Procurou um maior entrosamento entre sistemas tributários
federal, estadual e municipal, com a finalidade de instituir um sistema tributário nacional integrado.

A reforma trouxe várias inovações, tais como a centralização dos impostos na esfera da União;
distribuição da arrecadação da receita tributária da União aos Estados e Municípios; nova ordem
hierárquica para atos normativos tributários, evitando choques locais e regionais; tripartição dos
tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria; conceito mais objetivo de taxas, além da
manutenção de alguns princípios constitucionais tributários, presentes nas Cartas anteriores.

Em linhas gerais, podemos afirmar que a reforma foi vasta, mas trouxe uma sensível redução das
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autonomias locais. Seu texto, porém, denota uma visível preocupação com as desigualdades
econômicas das diversas regiões do país.”73

Outra novidade introduzida pela EC 18/1965, foi o fato de ter elevado as disposições básicas do
sistema tributário nacional ao nível constitucional. “Neste sentido, veio criar maior instrumentalidade
para impedir conflitos de tributação dentro da Federação e tornou mais efetivo o controle de
constitucionalidade e legalidade pelo Poder Judiciário.”74

Após a reforma tributária efetuada pela EC 18/1965, coube à União a competência para instituir,
além das taxas e contribuições de melhoria, o imposto sobre importação de produtos estrangeiros, o
imposto sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou naturalizados, o imposto
sobre a propriedade territorial rural, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o
imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e
sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários, o imposto sobre serviços de transporte e
comunicações, salvo os de natureza estritamente municipal, o imposto sobre produção, importação,
circulação, distribuição ou consumo de combustíveis e lubrificantes líquidos ou gasosos de qualquer
origem ou natureza, o imposto sobre produção circulação ou consumo de minerais do país e o
imposto extraordinário de guerra.75

Por sua vez, os Estados receberam a competência para instituir, além das taxas e contribuições de
melhoria, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis e o
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Aos municípios coube o imposto
sobre a propriedade territorial urbana, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, taxas e
contribuições de melhoria.76

Em 1967, entra em vigor uma nova Constituição, que efetivou a implantação do sistema tributário
estabelecido pela EC 18/1965, à Constituição de 1946. Por sua vez, a Constituição de 1969 “ratificou
o sistema tributário brasileiro de 1967 e consagrou, por meio da Emenda Constitucional n. 1, seus
princípios e regras. Manteve a mesma estrutura anterior, com um capítulo específico tratando do
sistema tributário, sem subdivisões em forma de seções como temos hoje”.77

Contudo, “se em alguns aspectos o sistema tributário construído pela EC 18/1965, e mantido pelas
Cartas de 1967 e de 1969, fora mais lapidado, e agora pudesse ser considerado mais funcional que
seus antecessores”78 apresentava imperfeições que necessitavam ser corrigidas.

Assim, uma nova tentativa de aprimoramento do sistema tributário brasileiro ficou a cargo dos
responsáveis por elaborar a Constituição de 1988, tarefa que se iniciou a partir de fevereiro de 1987.
Dentre as discussões que se vivenciava, defendia-se que o Código Tributário Nacional ( LGL
1966\26 ) “precisaria ser adaptado à nova realidade econômica do país e à nova ordem democrática.
Grupos políticos federalistas defendiam a descentralização do poder da União, maior justiça fiscal,
simplificação do sistema tributário, dentre outras metas”.79

“A Constituição de 1988 manteve os princípios gerais da tributação presentes nas Cartas anteriores,
acrescentando outros, antes implícitos (…). Desta forma, a seção correspondente às limitações do
poder de tributar foi consideravelmente ampliada. Também a discriminação de rendas tributárias
sofre modificações consideráveis, adotando-se uma nova distribuição das competências tributárias.”
80

Todavia, o sistema tributário editado pela Constituição de 1988 “não tardou a receber críticas, pois,
embora descentralizador era complicado, injusto (grande número de impostos indiretos), contribuindo
para o estabelecimento de uma verdadeira guerra fiscal entre os Estados-membros”.81 Contudo, a
maior dificuldade para se efetivar uma reforma tributária profunda “residia no fato de que a União,
afetada pela descentralização promovida pelo Texto de 1988, pretendia aumentar sua participação
na receita tributária global, mas, por outro lado, Estados e Municípios não abriam mão de suas
partes nas arrecadações conquistadas”.82

“Depois de mais de uma década de discussão, e várias tentativas de deputados e senadores de
‘emplacarem’ propostas de emendas constitucionais destinadas a promover uma autêntica reforma
tributária, esta começou a tramitar finalmente, em 2000, com a aprovação de um projeto específico,
pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com uma série de modificações na Constituição
vigente. Na realidade, a proposta de emenda, conhecida como PEC 175, foi resultado da aglutinação
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de seis propostas então tramitando no Congresso Nacional. A unificação ocorreu em 1995. Em 1997,
a PEC 175 recebeu um substitutivo do relator Deputado Mussa Demes, no qual este estabeleceu
importantes inovações no sistema tributário.”83

Durante o ano de 2003, a reforma tributária foi discutida e votada, resultando no texto da EC 42, de
19 de dezembro daquele ano. No entanto, “as mudanças promovidas por citada emenda podem ser
compreendidas como uma reforma constitucional tributária restrita, pontual, visto não ter alterado a
discriminação de competências tributárias”.84

Atualmente, muitas são as críticas ao sistema tributário brasileiro. Segundo o Observatório da
Equidade, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Brasil tem caminhado no sentido
contrário à justiça fiscal:

“O sistema é injusto porque a distribuição da carga tributária desrespeita o princípio da equidade. Em
decorrência do elevado peso dos tributos sobre bens e serviços na arrecadação, pessoas que
ganhavam até dois salários mínimos em 2004 gastaram 48,8% de sua renda no pagamento de
tributos, já o peso da carga tributária para as famílias com renda superior a 30 salários mínimos
correspondia a 26,3%.

O sistema é injusto porque o retorno social é baixo em relação à carga tributária. Dos 33,8% do PIB
arrecadados em 2005, apenas 9,5% do produto retornaram à sociedade na forma de investimentos
públicos em educação, saúde, segurança pública, habitação e saneamento.

O sistema é injusto porque o grande número de tributos, a persistência da tributação em cascata, a
tributação da folha de pagamentos, o excesso de burocracia, as deficiências dos mecanismos de
desoneração das exportações e dos investimentos desincentivam as atividades produtivas e a
geração de empregos.

O sistema é injusto porque a distribuição de recursos no âmbito da federação não se orienta por
critérios de equidade. O desenho das transferências entre esferas de governo, ao invés de perseguir
a equalização entre os montantes de recursos à disposição das unidades locais, tende a favorecer a
desigualdade (…).

O sistema é injusto porque não se verificam as condições adequadas para o exercício da cidadania
tributária. Como os tributos indiretos são menos visíveis que as incidências sobre a renda e a
propriedade, é disseminada a crença na sociedade brasileira de que a população de baixa renda não
paga impostos. Em decorrência, as políticas públicas orientadas para a redução das desigualdades e
dos índices de pobreza são vistas como benesses, (…) o que prejudica o entendimento sobre os
mecanismos e instituições de participação democrática, dificultando os controles – fiscal e social –
sobre o Estado”85 (destaques do original).

O Ministério da Fazenda, por sua vez, enumera as seguintes falhas do sistema tributário brasileiro:
(1) complexidade; (2) cumulatividade; (3) aumento do custo dos investimentos; (4) problemas do
ICMS; (5) guerra fiscal; e (6) tributação excessiva da folha de salários.86

Objetivando solucionar as falhas do sistema tributário brasileiro, encontra-se em tramitação a PEC
233/2008,87 com as seguintes metas: simplificar o sistema tributário federal, criando o imposto sobre
o valor adicionado federal (IVA-F), que unificaria a Cofins, contribuição ao PIS/Pasep e Cide
combustível; extinguir e incorporar a CSLL ao IRPJ; estabelecer mecanismos para repartição da
receita tributária; instituir um novo ICMS, que passaria a ter uma legislação única, com alíquotas
uniformes, sendo cobrado no Estado de destino do produto; desonerar a folha de pagamento das
pessoas jurídicas, acabando com a contribuição do salário-educação e parte da contribuição patronal
à Previdência Social.

As propostas de reforma tributária, contudo, não parecem levar em consideração o principal
problema do sistema tributário brasileiro, que é a sua regressividade. Não se discute o aumento da
tributação da renda e do patrimônio e a necessária redução da tributação sobre o consumo,
mudanças que tenderiam a distribuir melhor a riqueza entre as camadas sociais brasileiras. Também
não se reflete a respeito do modelo de Estado – ativo e intervencionista – e de cidadão – consciente
e participativo – que influenciaria necessariamente à adaptação do sistema tributário nacional aos
objetivos da teoria da tributação equitativa, consagrada no Código Tributário Nacional ( LGL 1966\26
) e que tem por objetivo a progressividade do sistema tributário.88
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“A partir da análise da história dos tributos no Brasil, podemos constatar que, o que antes era
destinado a cobrir os gastos excessivos destinados a sustentar a Coroa, hoje o são para alimentar
uma máquina pública inchada, não transparente, alimentadora de uma burocracia ultrapassada e
não profissional, de regra ainda chefiada por uma classe política despreocupada com o contexto
social e indiferente aos anseios da população. De certa forma, voltamos aos mesmos argumentos
que fundamentaram a reforma de 1965 e a de 1988. Percebe-se que não existe uma efetiva
contraprestação dos tributos pagos, sem retorno social. O aparente descaso público com a boa
aplicação dos recursos continua presente, herança do período colonial, empírico, pesado e amador.
Destarte, os cidadãos igualmente persistem com o antigo sentimento de que pagar tributos é
atividade vã e ineficaz.”89

Entende-se que as propostas de reforma tributária sequer avaliam a matriz tributária brasileira,
consagrada na Constituição de 1988: norma jurídica que constitui a República Federativa do Brasil,
modelo de Estado cuja construção depende da eficiência do sistema tributário.

A matriz tributária brasileira, base do sistema tributário que se deve edificar segundo a Constituição,
não pode desconsiderar os objetivos fundamentais do Estado, consagrados no art. 3.º da Carta
Magna ( LGL 1988\3 ) de 1988. O sistema tributário brasileiro deve evoluir de forma a possibilitar a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O sistema tributário brasileiro deve, por sua vez,
garantir o desenvolvimento nacional e estabelecer mecanismos que visem a erradicar a pobreza, a
marginalização e que possibilitem a redução das desigualdades sociais e regionais. Em suma, a
matriz tributária brasileira exige a elaboração de um sistema tributário, sobretudo, progressivo.
5. CONCLUSÃO

A partir do estudo empreendido neste trabalho é possível formular as seguintes constatações:

1. A matriz tributária é a ideia que alicerça a construção do sistema tributário. A matriz tributária,
portanto, não é o sistema tributário, mas a fonte desse sistema, a razão de ser do sistema, o motivo
pelo qual se criou o sistema tributário em vigor em determinado período.

2. A matriz tributária não se confunde com o pacto tributário, que embasa a construção do Estado
Moderno. Ainda que se pudesse falar na existência de tributos desde a Antiguidade, um direito
tributário só pode ser concebido a partir do momento em que é celebrado o pacto tributário, ocasião
em que o direito de propriedade passa a ser assegurado, ao povo, pelo Estado.

3. A constatação de como o direito tributário se origina concomitantemente à formação do Estado
contemporâneo é fundamental à compreensão das mutações que a matriz tributária sofre no
decorrer do tempo.

4. Mesmo os sistemas tributários prévios ao pacto tributário – momento em que se dá a cisão entre
Estado e propriedade – estavam embasados numa determinada matriz tributária.

5. Somente a partir da Revolução Francesa que se pode observar o surgimento de um autêntico
pacto tributário, que franqueia o caminho para o desenvolvimento de um direito tributário. A
Revolução Francesa seria o marco de consolidação do pacto tributário, que funda o Estado
Constitucional.

6. As três épocas de desenvolvimento da tributação podem ser assim resumidas: (a) primeira época,
traduzida pelo absolutismo do Estado; (b) segunda época, representada pela cisão entre Estado e
propriedade, cujo ícone é o pacto tributário; e (c) terceira época, em que o tributo passa a ser
concebido como instrumento de distribuição de riqueza e de realização das necessidades públicas.
Em cada uma dessas épocas também se pode observar a modificação da matriz tributária, que varia
de acordo com os objetivos do Estado no decorrer do tempo.

7. Formalmente, pode-se dizer que o pacto tributário brasileiro ocorre no Segundo Império, com a
promulgação da Lei 601, de 18.09.1850. A Lei de Terras seria o símbolo brasileiro da cisão entre
Estado e propriedade.

8. A consistência sistêmica do direito tributário brasileiro inicia a se efetivar com o advento da EC
18/1965, à Constituição de 1946.
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9. O sistema tributário brasileiro, em vigor a partir da Constituição de 1988, é injusto, em razão de
pelo menos cinco fatores: (a) é regressivo; (b) o retorno social é baixo em relação à carga tributária;
(c) a estrutura tributária desestimula a produção de bens e serviços, interferindo na geração de
emprego e renda; (d) as competências tributárias são mal distribuídas entre os membros da
Federação; e (e) inexiste cidadania tributária.

As pesquisas efetuadas até o presente momento permitem a elaboração das seguintes afirmações:

1. A compreensão do conceito de matriz tributária é pressuposto fundamental para a concepção e
desenvolvimento de um sistema tributário eficiente e deve ser compreendido por ocasião da
elaboração de qualquer proposta de reforma tributária, que de fato objetive o desenvolvimento
econômico e social do Estado.

2. As atuais propostas de reforma tributária não levam em consideração o principal problema do
sistema tributário brasileiro, que é a sua regressividade. Não se discute o aumento da tributação da
renda e do patrimônio e a necessária redução da tributação sobre o consumo, mudanças que
tenderiam a distribuir melhor a riqueza entre as camadas sociais brasileiras. Também não se reflete
a respeito do modelo de Estado – ativo e intervencionista – e de cidadão – consciente e participativo
– que influenciaria necessariamente à adaptação do sistema tributário nacional aos objetivos da
teoria da tributação equitativa, consagrada no Código Tributário Nacional ( LGL 1966\26 ) e que tem
por objetivo a progressividade do sistema tributário.

3. As propostas de reforma tributária não avaliam a matriz tributária brasileira, consagrada no art. 3.º
da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) , que determina o desenvolvimento nacional e a redução das
desigualdades sociais e regionais.
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