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A quem cabe propor a reforma tributária?
Os parlamentares devem estar em sintonia com os seus representados e não
enfrentar ainda que uma parcela significativa deles, como os empresários
São Paulo
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Depois da reforma da Previdência, como era de se esperar, entra em cena a reforma
tributária. Considerando que o governo ainda não apresentou suas ideias em
formato de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ou mesmo de Projeto de Lei
(PL), quem assumiu o protagonismo da mudança no sistema tributário nacional foi o
Congresso Nacional. Diante disso, levantou-se a questão relativa à eventual
competência exclusiva do Poder Executivo em propor alterações na legislação
tributária, ao menos, em nível constitucional.
O privilégio do Poder Executivo em iniciativas tributárias decorre, em grande parte,
da exclusividade do governo em medidas atinentes ao orçamento e às finanças
públicas. A Constituição Federal de 1988 estabelece expressamente a competência
exclusiva do presidente da República para enviar ao Congresso Nacional o plano
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento
(artigo 84, XXIII). A exclusividade da iniciativa é repetida no artigo 165 da
Constituição.
Então, como o chefe do Poder Executivo detém a competência privativa e a inciativa
exclusiva para tratar de matéria das finanças públicas, especialmente, o orçamento,
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a essa autoridade também estaria restrita a inciativa da proposta de reforma
tributária.
Cumpre destacar, no entanto, que a relação tributária não é mera imposição do
Estado. Há que se respeitar o sujeito passivo da relação jurídica tributária, isto é, o
contribuinte. Essa distinção é claríssima no confronto entre o conceito de tributo
dado pela Lei das Finanças Públicas (artigo 9° da Lei n° 4.320, de 1964) e pelo Código
Tributário Nacional – CTN (artigo 3°).
No primeiro caso, tributo é “receita pública”, portanto, sob o viés do Estado. No
segundo, tributo é “prestação”, ou seja, objeto de uma obrigação, de uma relação
jurídica. Enfim, o tributo não se restringe a ser um instituto de finanças públicas,
mas, o tributo também é relação jurídica entre o Estado e o contribuinte.
Devemos, pois, lembrar do momento em que surgiu o princípio da legalidade
tributária, viga mestra do sistema de tributação. A legalidade é muito mais do que
uma simples formalidade para que o tributo seja cobrado; trata-se de uma
autorização expressa dos cidadãos para que o Estado possa exercer essa cobrança,
manifestada por meio dos seus representantes no Parlamento.
Surgido como “non taxation without representation”, esse princípio foi imposto –
trocadilho proposital – pelos nobres ao Rei João Sem Terra, na Magna Carta de 1215.
A sua origem, portanto, não deixa dúvidas: a lei tributária é uma autorização dos
contribuintes para que o Estado possa cobrar o tributo.
Em conclusão, é “permitido” ao Congresso Nacional propor e deliberar sobre a
reforma tributária. Vale dizer, a iniciativa dos parlamentares em matéria tributária
não fere a Constituição, já que não afronta competência exclusiva do Poder
Executivo. Aliás, esse entendimento foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal:
“O ordenamento constitucional vigente não contém disposição que contemple a
iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para o processo legislativo em
matéria tributária” (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento – AI n°
148.496/SP).
Acontece que os parlamentares devem estar em sintonia com os seus
representados e não enfrentar ainda que uma parcela significativa deles, como os
empresários. Mas, isso já é matéria para outro artigo.
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Mais do Valor Econômico
Aneel mantém bandeira verde em maio, sem custo adicional na conta
de luz
É o quarto mês consecutivo de bandeira tarifária verde na conta de luz

24/04/2020 18:45 — Em Brasil

Sobe para 210 os infectados que acessaram instalações de petróleo no
mar
Eles fazem parte dos 413 casos confirmados entre as empresas de E&P no Brasil, segundo a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2020/03/a-quem-cabe-propor-a-reforma-tributaria.ghtml

3/6

24/04/2020

A quem cabe propor a reforma tributária? | Fio da Meada | Valor Econômico

24/04/2020 18:37 — Em Brasil

Vulcabras Azaleia fará retomada parcial das operações em todas as
unidades
Segundo a companhia, nas unidades de Horizonte (CE) e Itapetinga (BA), a retomada
acontecerá a partir de segunda (27), com redução de jornada e salário em 70%

24/04/2020 18:36 — Em Empresas

Governo avalia suspensão temporária de contribuições em fundos de
pensão
Diante da pandemia, Conselho de Previdência avalia ainda permitir o resgate de 10% das
reservas ou 50% das contribuições facultativas pelos trabalhadores
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24/04/2020 18:32 — Em Finanças

Moro nega ter condicionado troca na PF por indicação ao STF
Acusação foi feita por Bolsonaro

24/04/2020 18:32 — Em Política

Análise: Acuado, presidente apela ao núcleo duro do bolsonarismo
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