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RESUMO 

 

A constante busca pelo desenvolvimento da sociedade é pauta de estudos 
científicos, envolvendo atores como a iniciativa privada e o governo. O setor privado 
opera no mercado, enquanto o governo, estratificado nas esferas federal, estadual e 
municipal, é responsável pela gestão pública, visando equidade social e a garantia 
dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Cabe à administração 
pública elaborar projetos de políticas públicas voltados à melhoria na qualidade de 
vida e garantia do desenvolvimento regional sustentável. Estes projetos, entretanto, 
dependem de recursos financeiros para serem concretizados, e uma das principais 
fontes de recursos, atualmente, é a arrecadação tributária. Ocorre que conflitos 
tributários entre os entes públicos se tornam cada vez mais frequentes no Brasil, 
caracterizando um fenômeno denominado guerra fiscal. As ações deste processo, 
muitas vezes, caracterizam-se na aplicação de benefícios fiscais por parte de 
localidades que buscam atrair investimentos. Diante desta realidade, o presente 
estudo tem o objetivo de refletir sobre as questões da Guerra Fiscal e sua relação 
com o Desenvolvimento Sustentável, com destaque ao caso do município de 
Franca/SP, como forma de avaliar as políticas públicas na área tributária. O trabalho 
caracteriza-se como explicativo. No referencial teórico, o estudo aponta resultados 
de pesquisa bibliográfica e documental sobre o Desenvolvimento Sustentável, o 
papel do Estado, o sistema tributário, a guerra fiscal e a conjuntura do município de 
Franca/SP, foco do estudo, devido à transferência de investimentos da indústria 
calçadista para o nordeste, nas últimas duas décadas. Dentre os principais autores 
que fundamentam o Referencial Teórico, estão Furtado, Benko, Sachs, Laffer, Maria 
e Luchiezi Jr., Cruz, Dulci, entre outros, cujas obras estão relacionadas ao final do 
trabalho. Ao final o estudo, apresenta os resultados de entrevistas realizadas com 
atores locais, delineada através do Método de Análise de Conteúdo. Os 
participantes da pesquisa atuam em áreas vinculadas à fiscalização tributária, 
iniciativa privada e gestão pública. Em Franca/SP, são identificados conflitos 
tributários no âmbito do ICMS, do IPVA e do ISS. Em conclusão, verifica-se que, 
apesar de algumas justificativas favoráveis, a guerra fiscal apresenta-se como 
prejudicial ao Desenvolvimento Sustentável como um todo, sendo necessária uma 
maior integração dos diversos níveis do setor público, na formulação de políticas 
tributárias que minimizem ou solucionem seus efeitos desfavoráveis.  
 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Integração. Guerra fiscal. Políticas 
tributárias. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
The constant quest for the development of society's agenda of scientific studies, 
involving actors such as the private sector and the government. The private sector 
operates in the market, while the government, stratified at the federal, state and 
municipal levels, is responsible for public management aimed at social equity and the 
guarantee of fundamental rights provided by the Constitution. It is for the government 
to develop projects of public policies aimed at improving the quality of life and 
ensuring sustainable regional development. These projects, however, depend on 
financial resources to be achieved, and one of the main sources of funds currently is 
tax collection. It happens that tax disputes between public entities become 
increasingly frequent in Brazil, featuring a phenomenon called fiscal war. The actions 
of this process often characterized in the application of tax benefits by localities 
seeking to attract investment. Given this reality, the present study aims to reflect on 
the issues of Tax War and its relationship to sustainable development, highlighting 
the case of the municipality of Franca/SP as a way to evaluate public policies in the 
tax area. The work is characterized as explanatory. In the theoretical framework, the 
study shows results of literature and documents on sustainable development, the role 
of the state, the tax system, the fiscal situation of the war and the city of Franca/SP, 
focus of the study, due to the transfer of investment industry footwear to the 
northeast, in the last two decades. Among the authors that underlie the theoretical 
framework, are Furtado, Benko, Sachs, Laffer, Mary and Luchiezi Jr., Cruz, Dulci, 
among others, whose works are related to the end of the work. At the end of the 
study, presents the results of interviews with local stakeholders, outlined by the 
method of content analysis. Survey participants work in areas related to tax 
enforcement, private enterprise and public management. Franca/SP, tax disputes are 
identified under the ICMS and ISS IPVA. In conclusion, it appears that, despite some 
favorable justifications, the fiscal war is presented as detrimental to sustainable 
development as a whole, greater integration of the various levels of the public sector 
in the formulation of tax policies is necessary to minimize or resolve its adverse 
effects. 
 
 
 
 
Keywords: Regional Development. Integration. War Tax. Tax Policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, foi concretizada a ideia da necessidade da 

existência do Estado como uma instituição responsável por promover a igualdade e 

o desenvolvimento social e econômico da sociedade. 

Na estrutura de Estado atualmente utilizada no Brasil, temos a esfera 

Federal, a Estadual e a Municipal, compondo o que se denomina administração 

direta. Cada uma destas esferas públicas é responsável pelo recolhimento e 

aplicação de diversos tributos estabelecidos na legislação. 

Se comparada às demais esferas, a administração municipal possui 

uma proximidade maior com a sociedade, conhecendo de maneira mais profunda 

seus problemas, necessidades e expectativas, o que engrandece a importância dos 

projetos públicos de domínio municipal. 

Para realizar sua função, o Estado tem como principal fonte de receitas 

os tributos, estabelecidos constitucionalmente, além das inúmeras legislações 

específicas. Desta forma, ao recolher os tributos, o setor público passa ser 

encarregado de revertê-lo à sociedade, sob a forma de projetos públicos, garantindo 

a cidadania e o desenvolvimento. 

Além de ser uma das mais relevantes fontes de recursos do setor 

público, os tributos apresentam uma finalidade extrafiscal, que se refere aos 

impactos causados na sociedade, a partir da implantação ou alteração de 

determinada tributação. No âmbito municipal, esta finalidade se apresenta de forma 

ainda mais relevante, pois, nesta esfera, tais alterações podem provocar reflexos em 

prazos temporais mais curtos. 

Diante destes aspectos, ressalta-se, no contexto atual, a guerra fiscal. 

A opção por estudar seus reflexos se justifica por tratar-se de um tema bastante 

discutido atualmente, e que, devido à sua contemporaneidade, ainda possui pouco 

material de cunho científico produzido, se comparado a outros temas. Em síntese, 

pode-se identificar a guerra fiscal pela ocorrência de programas em que a 

administração pública de determinado município abre mão de parte de sua 

arrecadação tributária, para fomentar algum nicho de mercado, uma política 

chamada de incentivo fiscal. Ao mesmo tempo em que esta política pode beneficiar 



18 
 

a atividade econômica alvo, existe a possibilidade de estar impactando a dinâmica 

regional através da migração de empresas ou pessoas que atuam em outras 

localidades. 

Diante destes fatores, é proposto como principal problema da pesquisa 

o seguinte questionamento: Quais as consequências da guerra fiscal sobre o 

Desenvolvimento Sustentável? 

Aos gestores públicos, o estudo oferece dados, aspectos e fatores que 

auxiliam a tomada de decisões, envolvendo a política fiscal. Justifica-se, portanto, a 

realização desta pesquisa devido à necessidade constante de formular estratégias e 

projetos que possam ser utilizados como ferramentas para promover o 

desenvolvimento regional. 

Outro motivo relevante que serve de estímulo para a realização do 

estudo está na formulação de um material a ser utilizado em novas pesquisas para 

desenvolver trabalhos futuros, valendo-se deste como base inicial para ampliar ou 

modificar variáveis e obter novas análises e resultados que ofereçam projetos de 

fomento ao desenvolvimento. 

A área de concentração do Programa de Pós-Graduação é 

Desenvolvimento Regional, enquanto a linha de pesquisa é Desenvolvimento e 

Integração Regional. O tema proposto condiz com a proposta da linha de pesquisa, 

pois analisa a dinâmica e os efeitos da guerra fiscal, buscando verificar o papel da 

integração de políticas tributárias no Desenvolvimento Sustentável.  

O objetivo geral proposto é refletir sobre as questões da Guerra Fiscal 

e sua relação com o Desenvolvimento Sustentável, com destaque ao caso do 

município de Franca/SP, como forma de avaliar as políticas públicas na área 

tributária. Paralelamente, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

o Observar as garantias que as políticas públicas contemplam em 

relação aos aspectos sustentáveis; 

o Analisar o papel da integração regional na formulação de 

políticas públicas tributárias; 

o Refletir sobre casos de guerra fiscal; 

o Constatar aspectos favoráveis e desfavoráveis da Guerra Fiscal; 

o Identificar ações de políticas públicas tributárias que minimizem 

os efeitos negativos da Guerra Fiscal; 
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o Investigar casos de Guerra Fiscal no município de Franca/SP, a 

partir da análise das perspectivas de atores sociais locais. 

 

Com base nos objetivos anteriores, este estudo pode ser classificado 

como descritivo, exploratório e explicativo. 

O presente trabalho é constituído de referencial teórico obtido por meio 

da abordagem bibliográfica através da leitura de obras teórico-acadêmicas, artigos 

científicos, teses e dissertações, que tratam dos temas desenvolvimento sustentável, 

tributos e guerra fiscal. Esta etapa bibliográfica proporciona, ao pesquisador, maior 

proximidade com o objeto estudado. Há também a realização de pesquisa de 

campo, cujos resultados são analisados face à pesquisa bibliográfica e documental. 

A opção por estudar o município de Franca/SP se deve à necessidade 

de verificar sua relação com a guerra fiscal, já que a cidade foi prejudicada pela 

transferência de indústrias calçadistas locais para o nordeste, atraídas por incentivos 

fiscais. 

Além desta introdução, o trabalho é composto pelo primeiro capítulo, 

resultado de pesquisa bibliográfica sobre o tema desenvolvimento, sendo apontados 

conceitos clássicos considerados atualmente. O objetivo do capítulo é compreender 

do que trata o Desenvolvimento Sustentável, e sua relação com o Estado. Este 

capítulo inicia-se com o delineamento histórico de algumas das teorias existentes, 

versando sobre a diferença conceitual entre desenvolvimento e crescimento. Em 

seguida, são apresentadas discussões de obras que envolvem o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, as quais abordam que esta conceituação envolve, 

necessariamente, melhoria nos aspectos econômico, social e ambiental, para que se 

possa caracterizar o desenvolvimento sustentável. Posteriormente, o capítulo possui 

um tópico sobre o papel do setor público no desenvolvimento sustentável, seguido 

por outro tópico, em que constam características do Estado e das Políticas Públicas. 

O segundo capítulo, cujo objetivo é analisar a estrutura tributária 

vigente, traz dados da conjuntura atual do Sistema Tributário Nacional, com algumas 

de suas principais características e normas em cada esfera administrativa. O 

capítulo inicia-se com uma análise de conceitos utilizados na tributação. Em 

seguida, são apresentadas as finalidades da tributação, e, posteriormente, a 

composição da estrutura tributária atual em cada esfera governamental. O tópico 
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seguinte realiza uma análise da Curva de Laffer, que mostra até que ponto é 

possível o Poder Público ampliar alíquotas dos tributos, aumentando a arrecadação. 

 

A guerra fiscal é abordada sob o aspecto teórico no terceiro capítulo, a 

partir de suas definições e origens. Sequencialmente, são analisados os impactos da 

guerra fiscal, apontando os aspectos favoráveis, os aspectos desfavoráveis e ações 

que podem combater estes efeitos negativos.  

Para a composição do quarto capítulo, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e documentais. São discutidos casos práticos da guerra fiscal, nos 

níveis estadual e municipal, na forma como são expostos atualmente à sociedade 

pelos meios de comunicação. Há também um tópico abordando a vertente vertical 

da guerra fiscal, entendida como o conflito entre diferentes esferas governamentais, 

resultante de questões tributárias. 

No quinto capítulo, apresenta-se a conjuntura atual do município de 

Franca/SP. Inicialmente, são apontados aspectos históricos e geográficos do 

município, passando aos indicadores econômicos e sociais, obtidos em institutos de 

pesquisa. Após, o estudo contempla dos dados tributários do município, a partir da 

década de 90, período em que os casos de guerra fiscal começam a ser 

identificados. 

Os procedimentos metodológicos são apresentados de forma 

detalhada no sexto capítulo, contendo as etapas que compõem a pesquisa, o tipo de 

estudo, a forma de utilização de métodos qualitativos e os instrumentos de coleta de 

dados. Há também informações sobre o método de Análise de Conteúdo, utilizado 

na pesquisa de campo.  

Após a apresentação dos procedimentos adotados, o sétimo capítulo 

contempla a análise dos resultados das entrevistas, realizadas com nove atores 

sociais do município, que interagem direta ou indiretamente com a guerra fiscal, 

seguidas pelas conclusões do estudo e as referências de pesquisa. 
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1 TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Este capítulo é decorrente de pesquisa bibliográfica realizada com o 

objetivo de apresentar algumas conceituações de desenvolvimento e 

sustentabilidade utilizadas no meio acadêmico. Primeiramente, há o delineamento 

do processo histórico que envolve alguns momentos importantes para a 

consolidação do desenvolvimento nas sociedades, passando às concepções que 

envolvem a distinção entre crescimento e desenvolvimento, e, em seguida, a 

conceituação de desenvolvimento sustentável. O objetivo do capítulo é compreender 

do que se trata o Desenvolvimento Sustentável e sua relação com o Estado. 

Há também análises sobre a responsabilidade do setor público na 

consolidação do desenvolvimento, as quais introduzem alguns aspectos discutidos 

no capítulo seguinte. Para alcançar o objetivo, este capítulo propõe-se a buscar 

informações para responder aos seguintes questionamentos: 

 Qual a diferença entre Crescimento e Desenvolvimento? 

 Como definir Desenvolvimento Sustentável? 

 Qual a relação do Desenvolvimento Sustentável com o Estado? 

 O que são Políticas Públicas? 

 

1.1 O PROCESSO HISTÓRICO 

 

As sociedades, constituídas ao longo do tempo, apresentam dois 

elementos que, eventualmente, são utilizados com um mesmo significado, mas que 

para este estudo possuem significados e efeitos distintos: a diversidade e a 

desigualdade, como abordam Oliveira e Santana (2010). A diversidade é um status 

natural da organização social, em que encontramos sociedades ricas, pobres, 

socialistas, capitalistas, e, ainda, muitas diversidades culturais envolvendo 

costumes, crenças e valores, não devendo ser considerada como um problema, 

desde que a sociedade consiga se desenvolver com suas características. O fator 

realmente preocupante e que pode atrapalhar o desenvolvimento é a desigualdade, 

um dos pontos que distingue o desenvolvimento do crescimento, pois é possível que 

uma sociedade cresça economicamente, mas não seja considerada desenvolvida, 

pois há padrões de qualidade de vida muito distintos. 
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Mesmo o crescimento econômico, durante muitos séculos, ocorreu de 

forma vagarosa. As maiores inovações e descobertas surgiam em momentos 

distintos da história, mas a partir da Revolução Industrial, deu-se início a um 

processo mais veloz do crescimento. 

 

A Revolução Industrial, que teve seu início na Inglaterra no século XVIII e 
rapidamente se espalhou por outros recantos do planeta, promoveu o 
crescimento econômico e abriu as perspectivas de maior geração de 
riqueza, que por sua vez traria prosperidade e melhor qualidade de vida 
(DIAS, 2006, p. 5). 

 

O uso dos termos “abriu as perspectivas” e “traria” ressalta a ideia de 

que o crescimento econômico resultante da Revolução Industrial foi um fator 

preponderante, mas não suficiente para a ocorrência do desenvolvimento. Outros 

componentes estão diretamente ligados ao crescimento atualmente como a abertura 

comercial, a globalização, a velocidade e a eficiência dos meios de comunicação 

resultante das novas tecnologias. 

As mudanças que caracterizam o crescimento são meramente 

quantitativas, enquanto o desenvolvimento requer progressos qualitativos na vida 

das pessoas e organizações, que alcancem não somente a economia, mas também 

aspectos sociais e ambientais. Este é o conceito de desenvolvimento sustentável 

apontado pela CMMAD, que está abordado com mais detalhes posteriormente. 

A garantia de que o desenvolvimento se sustente ao longo do tempo 

deve ainda levar em conta o equilíbrio global, ou seja, o desenvolvimento de uma 

região não deve interferir negativamente no desenvolvimento de outras. Da mesma 

forma, por exemplo, o desenvolvimento econômico não deve prejudicar o 

desenvolvimento ambiental: 

 

O atual modelo de desenvolvimento industrial, baseado na produção de 
bens de consumo duráveis para atender à demanda de estratos de média e 
alta renda, tem agravado a destruição do meio ambiente à medida que o 
processo de globalização desse tipo de produção industrial dos países do 
núcleo orgânico tem se espalhado pelos países semi-periféricos e 
emergentes (NEVES et al., 2007, p. 2). 

 

Caso o crescimento industrial não se atente a questões ambientais, as 

consequências poderão alcançar a sociedade como um todo, através da escassez 

de insumos provenientes de recursos naturais. 
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Assim, o crescimento torna-se uma parte do desenvolvimento que deve 

ser integrada com as faces social e ambiental. Entretanto, até chegar a esta 

afirmação, muitas teorias fizeram parte da conceituação do termo desenvolvimento, 

sendo algumas delas apontadas a seguir. 

 

1.2 DESENVOLVIMENTO VERSUS CRESCIMENTO: PRIMEIRAS TEORIAS 

 

As primeiras teorias que se arriscaram a desenvolver o conceito de 

desenvolvimento, mencionadas nas teorias seguir, caminhavam em direção a uma 

ideologia fundamentalista, em que o crescimento econômico era considerado 

desenvolvimento. Neste aspecto, quando um determinado país ou região amplia sua 

produção, ou seja, apresenta taxa de variação positiva em seu PIB, este estaria 

crescendo e, nesta visão, estaria também se desenvolvendo. 

É fato que a retração econômica pode implicar barreiras ao 

desenvolvimento, mas sua prosperidade não pode ser caracterizada como suficiente 

para garantir o desenvolvimento, pois este último depende de muitos outros 

elementos e fatores, sendo representado, como afirma Silva et al. (2012), pela 

melhoria das condições socioeconômicas dos indivíduos. 

No histórico das principais teorias do desenvolvimento regional, 

encontramos inicialmente Weber (1909), Cristaller (1933), Isard (1956), Marshall 

(1982), e diversos outros autores que tiveram alicerce em autores clássicos, como 

Adam Smith (1988). Estas teorias discorrem acerca de temas como distância, área e 

custos de transporte. Identifica-se, portanto, a relevância da localização das 

atividades econômicas para o desenvolvimento, a qual ainda pode ser considerada 

de grande valia, conforme pode ser observado: 

 

O problema da localização das atividades é de primordial importância para 
um empresário, pois dela dependem os custos de produção. Porém, as 
coletividades territoriais e o Estado também estão interessados, visto que 
têm a seu cargo a distribuição harmoniosa das atividades no espaço 
(BENKO, 1999, p. 131). 

 

O aspecto da dinâmica da localização das atividades está presente, 

direta ou indiretamente, em diversas das teorias apresentadas a seguir, e será 

importante foco de análise do presente estudo. 



24 
 

Muitos outros autores que constituíram seus trabalhos sobre 

desenvolvimento na década de 50, como Myrdal e Perroux, e outros mais atuais, 

como Porter, tiveram grande viés de nas obras de Alfred Marshall. 

Marshall (1982) explica o surgimento de indústrias especializadas, sob 

a ótica da eficiência do trabalho, apoiado nas concepções de Smith (1988) sobre a 

divisão do trabalho e a organização social, fatores que proporcionam à sociedade a 

capacidade de aproveitar recursos locais para garantir a sobrevivência. A obra de 

Marshall é voltada à atividade industrial, considerando que a organização eficiente é 

fundamentada na ideia de manter cada trabalhador capacitado por suas aptidões 

com as melhores máquinas e instrumentos para seu trabalho. Retoma-se outra 

concepção smithiana, em que a execução repetitiva de determinada atividade leva a 

uma ação quase automática, resultando em um trabalho mais ágil e habilidoso. O 

maquinário também tem papel importante neste processo, aliviando o esforço dos 

músculos humanos e assumindo as atividades monótonas. A produção em larga 

escala representa ainda redução de custos de produção, além de permitir o estoque 

de produtos para melhores negociações de preço. 

Apesar do foco na área industrial, as abordagens de Marshall podem 

ser replicadas para outras atividades, resultando na ideologia de que o 

desenvolvimento, num sentido amplo, está diretamente ligado à organização, 

cooperação e articulação. 

Outro autor que analisa o crescimento econômico e o desenvolvimento, 

mas não foca apenas o setor industrial é Kuznets (1983), ao comparar países 

denominados desenvolvidos com países subdesenvolvidos. O primeiro passo de 

Kuznets é distribuir a economia em 3 setores principais: Agricultura, Indústria, e 

Serviços. Uma das mais importantes ponderações de sua obra é a análise de que, 

no caso dos países desenvolvidos, a existência de uma indústria diversificada leva a 

uma demanda por serviços diversificados, como recreação, saúde e educação, 

devido ao aumento de renda do consumidor. No caso dos países considerados 

subdesenvolvidos, há um baixo índice de produto por trabalhador e baixa renda per 

capita, o que prejudica a evolução do processo de desenvolvimento. Para o autor, 

indústrias que incorporam mais tecnologia e produzem bens de maior valor 

agregado têm maior dinamismo de mercado, o que impulsiona o crescimento destas 

indústrias e fomenta o desenvolvimento econômico dos países onde atuam. 
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O trabalho de Steindl (1983) se refere ao desenvolvimento econômico, 

sob a ótica dos padrões de concorrência e a importância da gestão de custos nas 

atividades industriais. A teoria existente na obra remete à extinção de firmas 

“marginais”, como são intituladas pelo autor as empresas que trabalham com 

margens lucrativas próximas a zero. Estas concorrem com empresas progressistas 

que atuam com implantação de inovação tecnológica e redução de custos, obtendo 

maiores margens de lucro, e neste ambiente, as firmas marginais não têm condições 

de sobreviver. É apresentado, pelo autor, um estudo nos Estados Unidos, cujo 

resultado afirma que quanto maior o porte da empresa, maiores os salários, lucros e 

retorno. O grande número de pequenas empresas faz com que estas gerem muito 

emprego, porém com pouca remuneração e marcado pela instabilidade. 

Um dos primeiros autores a realizar a revisão do conceito de 

desenvolvimento foi Perroux (1967), distinguindo a economia de crescimento da 

economia do desenvolvimento. Para este autor, o desenvolvimento é entendido 

como a combinação de transformações mentais e sociais de uma população que 

permitam o aumento de seu produto, ou seja, a partir do desenvolvimento uma 

sociedade tem condições de crescer economicamente. Em seu estudo, aponta os 

países subdesenvolvidos como ilhotas de crescimento econômico. O ápice de suas 

considerações está no estudo dos polos de desenvolvimento e seus meios de 

propagação. Estes polos são resultado de efeitos de aglomeração, entendidos como 

a reunião de atividades complementares em um mesmo espaço geográfico, que 

proporcione ganhos nas áreas de transporte, comunicação, e outras. 

Ao analisar estas e outras das principais teorias tradicionais do 

desenvolvimento, Silva et al. concluem que: 

 

Repensar as questões conceituais do desenvolvimento econômico permite 
reflexões sobre a busca de um novo modelo de desenvolvimento que 
associe o crescimento da produção com a melhora na distribuição e 
utilização dos bens e serviços em um ritmo que contribua para a melhor 
qualidade de vida (SILVA et al., 2012, p. 11). 

 

Desta percepção, surge o conceito de desenvolvimento sustentável 

delineado a seguir. 

No Brasil, Celso Furtado compôs obras, versando sobre o 

desenvolvimento através de uma visão dialética. Sua abordagem remete aos 

mesmos princípios da teoria sistêmica, na ideia de que o todo não pode ser 
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explicado pela análise isolada de suas distintas partes. Desta forma, Furtado (1964) 

afirma que o problema central da dialética trata do conhecimento da totalidade do 

fenômeno histórico. Tal referência é utilizada para afirmar que diversas variáveis não 

econômicas podem resultar em mudanças econômicas, alegando que o 

desenvolvimento social e cultural está diretamente ligado ao desenvolvimento 

econômico, pois o desenvolvimento não é produto, mas sim processo. 

E como processo, cabe, à sociedade, organizar-se de forma que o 

crescimento econômico, mesmo sendo incapaz de proporcionar sozinho o 

desenvolvimento, seja um dos elementos propulsores deste.  

 

A sociedade pode, e deve, se organizar para transformar os impulsos de 
crescimento econômico, geralmente desencadeados por forças externas à 
região, em desenvolvimento, ou seja, em melhores níveis de qualidade de 
vida para todos (OLIVEIRA, 2002, p. 47). 

 

O fragmento seguinte robustece esta ideia: 

 
O crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando na 
preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de 
modernização; já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social 
subjacente. Dispor de recursos para investir está longe de ser condição 
suficiente para preparar um melhor futuro para a massa da população. Mas 
quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida 
dessa população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento 
(FURTADO, 2004, p. 484). 

 

Abalizados os termos crescimento e desenvolvimento, vejamos a 

seguir as particularidades do conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

1.3 SUSTENTABILIDADE 

 

Após o surgimento das teorias que começam a relacionar o conceito de 

desenvolvimento com a qualidade de vida, desmembrando-se do crescimento 

econômico, foram surgindo elementos para compor o termo sustentabilidade que 

pudessem garantir este aspecto qualitativo. Nas palavras de Guimarães (2001, p. 

56): 

 
[...] para que o desenvolvimento exista são necessárias, mais do que a 
simples acumulação de bens e serviços, mudanças qualitativas na 
qualidade de vida e felicidade das pessoas, aspectos que, mais que as 
dimensões mercantis transacionais no mercado, incluem dimensões sociais, 
culturais, estéticas e de satisfação de necessidades materiais e espirituais. 
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Como afirma Valentim (2008, p. 11), “é muito difícil discutir o 

“econômico” sem trazer as questões políticas e sociais, não que seja impossível, 

mas no contexto da Sociedade da Informação, seria extremamente difícil”. A 

dimensão social é fundamental para o diagnóstico da qualidade de vida. 

Além do tema social, outros tópicos envolvem a sustentabilidade, a 

qual, segundo Sachs (2004), corre grandes riscos, pois com o crescimento 

demográfico ocorrido nas últimas décadas, o planeta se tornou superpopuloso. O 

autor discorre este assunto, apontando algumas consequências deste processo, 

como: fome crônica, degradação ambiental, doenças pandêmicas, terrorismos, 

migração em larga escala, e outros. Em um contexto geral, Sachs aponta diversos 

temas a ser incluídos na discussão do desenvolvimento: 

 

Podemos resumir a evolução da idéia de desenvolvimento, no último meio 
século, apontando para a sua complexificação, representada pela adição de 
sucessivos adjetivos – econômico, social, político, cultural, sustentável – e, 
o que é mais importante, pelas novas problemáticas (SACHS, 2004, p. 37). 

 

Após o fragmento anterior, Sachs (2004) destaca dois problemas da 

sociedade contemporânea: o desemprego e a desigualdade crescente. Porém, 

diversos dos termos levantados podem ser vinculados a temas econômicos, sociais 

e ambientais, sendo estes os elementos fundamentais da definição mais utilizada 

atualmente: 

 

A idéia do desenvolvimento sustentável foi originalmente pensada pela 
União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), em 1980, e 
depois consagrada internacionalmente pelo Relatório “Nosso Futuro 
Comum” da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
em 1986, e Agenda 21 (1992), esse último documento já em caráter mais 
normativo e multilateral (ARRAES et al., 2006, p. 553). 

 

A Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu 

o desenvolvimento sustentável como "aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a 

suas próprias necessidades" (CMMAD, 1991, p. 46). Na mesma obra, são 

apontadas como conceitos-chave, as necessidades (com prioridade àquelas 

essenciais dos menos favorecidos) e as limitações impostas pela tecnologia e 

organização social ao meio ambiente.  
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O desenvolvimento sustentável (DS) é um conceito amplo e, devido a esta 
característica, permite apropriações diferenciadas e ideologias por 
segmentos sociais de interesse. Sua proposição básica de eficiência 
econômica, associada à eficácia social e ambiental, que significa melhoria 
da qualidade de vida das populações atuais sem comprometer as 
possibilidades das próximas gerações, constitui padrão normativo almejado 
pela maioria das sociedades humanas, na atualidade (MONTIBELLER-
FILHO, 2008, p. 23). 

 

Na dimensão econômica, é fundamental que haja crescimento 

equilibrado e igualitário para que o desenvolvimento ocorra sem desigualdade. A 

dimensão social pode ser entendida como o bem-estar dos cidadãos, alcançados 

através da preservação de seus direitos à saúde, educação, segurança, lazer, e 

diversos outros que garantam a sua dignidade. A dimensão ambiental é verificada 

na necessidade da preservação dos recursos naturais, subsídios importantes para a 

sobrevivência, pois, a escassez ou mau uso destes recursos pode trazer sérios 

riscos à saúde e à prosperidade humana, sendo um fator adverso ao 

desenvolvimento. 

Veiga (2010) também pesquisa a sustentabilidade e a economia verde, 

por meio do equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. O autor destaca 

existência de três correntes: maximizar o crescimento econômico por toda parte, 

transição das nações com altos índices de desenvolvimento para prosperidade sem 

crescimento e reconfiguração do processo produtivo: ecoeficiência. Quanto às 

medidas para alcançar a sustentabilidade, segundo Veiga, estão: a redução nas 

disparidades de capacidade tecnológica entra países de “primeiro mundo” e países 

emergentes, a utilização de energias renováveis e a descarbonização. Estes podem 

ser alcançados com o uso da educação científica e a participação da sociedade 

através da iniciativa individual de seus membros. 

 

Quando falamos em desenvolvimento local nos referimos não só ao 
desenvolvimento econômico, mas também ao desenvolvimento social e 
sustentável ambientalmente [...] O enfoque do desenvolvimento local possui 
uma visão integrada dessas dimensões, a partir de um desenho que é 
realizado nos próprios territórios e com a efetiva participação dos atores 
locais (ALBUQUERQUE; ZAPATA, 2010, p. 218). 

 

Dentre os atores locais mencionados, um dos mais relevantes neste 

processo é o setor público. 
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1.4 SETOR PÚBLICO E O DESENVOLVIMENTO 

 

A garantia do desenvolvimento sustentável, de forma igualitária por 

meio do combate à desigualdade, é inerente ao papel do Estado. 

 

O debate acerca do conceito de desenvolvimento é bastante rico no meio 
acadêmico, principalmente quanto à distinção entre desenvolvimento e 
crescimento econômico, pois muitos autores atribuem apenas os 
incrementos constantes no nível de renda como condição para se chegar ao 
desenvolvimento, sem, no entanto, se preocupar como tais incrementos são 
distribuídos (OLIVEIRA, 2002, p. 38). 

 

Por meio dos projetos de políticas públicas, o setor público se torna um 

agente articulador do desenvolvimento. Para Granja (2010), existem muitos tipos de 

projetos: sociais, institucionais, comunitários, entre outros, mas os projetos de 

investimento para o desenvolvimento local, de forma geral, pretendem dinamizar ou 

qualificar aspectos geradores do desenvolvimento. 

A necessidade da intervenção do setor público, na sociedade, pode ser 

justificada pelo princípio da causação circular acumulativa, proposto por Myrdal 

(1972). Trata-se de um círculo vicioso que causa a persistência e ascensão da 

desigualdade. Em síntese, quando o indivíduo menos favorecido não tem condições 

de se alimentar bem, poderá ter sua saúde debilitada, o que lhe deixará sem 

condições de trabalhar e adquirir renda. Sem renda, o indivíduo não tem recursos 

para cuidar de sua saúde, resultando em um processo contínuo, sem condições de 

conquistar melhores níveis de remuneração, alimentação, saúde, educação, e 

outros. A figura a seguir demonstra o fluxo do círculo: 

  

Figura 1 – Representação do Princípio da Causação Circular Acumulativa 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. Adaptado de Valadares (2012, p. 34). 
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Para Myrdal, este círculo pode ser rompido através da intervenção 

política planejada do setor público. Por mais que muitas políticas possam ser 

ineficazes diante de um traço cultural consolidado, o preconceito racial nos E.U.A. é 

citado como exemplo pelo autor, muitas políticas têm resultados positivos e devem 

ser constantemente revigoradas. 

O Estado, mesmo com lugar de destaque, não é o único agente 

responsável pelo desenvolvimento. Todas as instituições e as organizações que 

compõem a sociedade são peças deste processo, e cada sociedade possui suas 

próprias capacidades e carências, que caracterizam o desenvolvimento como um 

processo endógeno: 

 
A ordem econômico-social imposta pelos atores hegemônicos em escala 
planetária não contribui para a construção de um processo de 
desenvolvimento regional pautado nas ideias de autonomia e 
territorialidade. Isso exige a inclusão do princípio da endogenização. Trata-
se, fundamentalmente, de contemplar as necessidades e aspirações da 
coletividade regional no processo de desenvolvimento (DALLABRIDA, 2000, 
p. 37). 

 

O desenvolvimento endógeno, na visão de Vásquez Barquero (2001), 

trata-se de “um paradigma adequado para interpretar a dinâmica econômica de 

cidades e regiões” e está representado em duas linhas de pensamento. Uma com 

base nas organizações e seus processos produtivos, outra nos mecanismos e 

sistemas produtivos locais que impulsionam o desenvolvimento. 

O autor ressalta que o desenvolvimento local tem que levar em conta o 

fortalecimento das características locais e, consequentemente, do fortalecimento do 

capital social: 

  

O setor público assume um papel fundamental como estimulador das 
inovações, tão fundamentais para um processo de desenvolvimento local. 
Assim, as condições locais culturais, econômicas e sociais representam 
uma variável essencial para a efetiva capacidade de inovação 
governamental, por absorver os novos paradigmas para o desenvolvimento 
econômico. Desta forma, o papel principal do setor público é estimular os 
elementos que viabilizam a inovação, tornando-a possível (MARTINELLI; 
JOYAL, 2004, p. 58-59). 

 

Analisando o fragmento da obra de Martinelli e Joyal (2004) conclui-se 

que é necessário que haja um parque tecnológico, capaz de suprir as necessidades 

locais de inovação, para que ocorra o desenvolvimento. Ocorre que as indústrias de 
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alta tecnologia passam atualmente por um processo complexo na determinação dos 

locais onde realizar as suas instalações. Cada indivíduo está, mesmo que composto 

de suas características individuais e peculiaridades, em constante interação com 

outros indivíduos e organizações, o que afeta suas decisões. É o caso da decisão 

sobre onde o empreendedor irá realizar o investimento de seu negócio, um elemento 

constante desde as primeiras teorias do desenvolvimento. 

Neste caso, as ações do setor público podem afetar os custos de 

produção, tanto nos projetos de infraestrutura quanto na incidência tributária, 

influenciando, assim, as decisões do empreendedor sobre onde realizar a instalação 

de sua empresa:  

 

A retomada do desenvolvimento, se um processo endógeno, também 
requer a criatividade artística no plano político. Esta somente se manifesta 
quando, à aguda percepção do momento histórico, adiciona-se um elevado 
ingrediente de vontade coletiva (FURTADO, 1984, p. 28). 

 

Considerando que há disparidades e contradições de interesses, como 

na visão de Dallabrida (2000), a linha estratégica dos projetos de desenvolvimento 

regional devem conhecer as necessidades e aspirações existentes para se formular 

uma pauta comum, “não necessariamente consensual”, mas que envolvam da 

melhor forma possível, o conjunto de interesses da coletividade regional.  

Para obter níveis aceitáveis de qualidade de vida, com crescimento 

econômico e preservação ambiental, é fundamental a participação do setor público, 

como um agente gerenciador que fomenta as inovações e organiza a sociedade, 

para que suas características endógenas sejam ferramentas de promoção do 

desenvolvimento. 

 

1.5 O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A vida em sociedade, desde as primeiras comunidades, enfrenta 

situações de conflitos, seja entre seus membros, seja com outras sociedades, além 

de problemas de ordem natural. E todos estes obstáculos induzem a necessidade de 

uma instituição central, articuladora, que possa ser responsável pela organização da 

sociedade. Assim, surge o Estado, despontado na Grécia, foco dos estudos de 

grandes filósofos, como na obra intitulada O Espírito das Leis, de Montesquieu 
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(1748), abordando as formas de governo (Monarquia, Despotismo e República), as 

funções do Estado e a separação dos três poderes em Legislativo, Executivo e 

Judiciário. Em suas teorias, defende a ideia de que, apesar de distintos, os três 

poderes devem sempre atuar de forma coordenada e harmônica. 

A partir desta concepção, Rousseau (1978), ao escrever a obra Do 

Contrato Social, chega a apontar o poder Legislativo como o poder central e o 

elemento fundamental na função do Estado. Este autor considera que o povo deve 

participar ativamente da formulação das leis que irão nortear a sociedade e que será 

principal instrumento de atuação do Estado. 

No Brasil, o principal elemento legislativo atualmente é a Constituição 

Federal de 1988, que contempla as diretrizes fundamentais que regem os direitos e 

deveres, sejam estes individuais, coletivos ou políticos, trazendo também, as 

definições e atribuições de cada ator na organização político-administrativa.  

Em seu artigo 6º, pode-se observar os seguintes dizeres:  

 
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, Art. 6º, online). 
 
 

Desta forma, o Estado tem a responsabilidade de garantir estes e 

diversos outros direitos à sociedade. 

Quanto à forma de atuação do Estado, existem muitas teorias 

importantes, entretanto, duas linhas opostas podem ser identificadas com destaque: 

a matriz liberal e a matriz marxista. 

O liberalismo defende que a participação do Estado deve ser a menor 

possível, e que a liberdade concedida aos indivíduos não leva ao caos, mas ajusta-

se a um modo de organização natural automaticamente, principalmente nas 

questões de mercado ao abordar o liberalismo econômico, como aponta Adam 

Smith (1988), em suas teorias, afirmando que uma “mão invisível” se encarrega de 

criar o equilíbrio, não justificando a interferência governamental. 

No marxismo, encontramos uma ideologia em que a sociedade 

caminharia do socialismo ao comunismo, atribuindo ao Estado em um momento 

inicial, um alto poder de atuação para extinguir a desigualdade social e, quando se 

chegasse a um ponto onde não há mais a exploração de uma minoria detendo o 

poder econômico sobre uma maioria, enquadrada em uma classe operária, o Estado 
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passaria então a ser desnecessário, pois os direitos seriam garantidos pela 

igualdade. 

Em ambas as teorias, ou qualquer outra intermediária, mudam-se os 

limites de atuação do Estado. Entretanto, em todas elas, é de sua responsabilidade 

garantir que os direitos fundamentais sejam respeitados. Em geral, as sociedades 

passam por ciclos naturais em que estes limites aumentam e retraem de tempos em 

tempos, evitando que o Estado torne-se absolutista ou que desapareça, podendo 

identificar estas variações como um “movimento pendular”. 

No regime socialista, proposto primeiramente por Saint-Simon, ao 

Estado, prestar serviços públicos diretamente à sociedade naquelas atividades 

previstas nos direitos fundamentais, como educação, saúde, entre outras. Quando a 

sociedade encontra-se em um regime mais liberal, caracterizado pela forte presença 

do capitalismo, o Estado passa à realização destas atividades para o mercado, 

agindo apenas como órgão fiscalizador, regulador, ao qual fica responsável por 

garantir que sejam respeitados limites na atuação deste mercado, evitando o abuso 

contra a sociedade com preços elevados ou outras práticas comuns. 

Neste aspecto, comenta Reis (2003, p. 13-14): 

 
[...] é necessário reexaminarmos as relações do Estado com o mercado, por 
um lado, e com a sociedade civil, por outro. No primeiro caso, parece-me 
que à área de políticas públicas compete, por exemplo, analisar como é que 
o Estado age e/ou poderia agir para assegurar a provisão de bens públicos 
que não são mais produzidos e/ou distribuídos pelo setor público. Nesse 
sentido, a análise das agências de regulação é um dos objetos de estudo 
cruciais. 
 

 
As agências reguladoras, como aponta Reis (2003) no fragmento 

anterior, são um exemplo claro da delegação do Estado para o mercado das 

atividades que lhe são confiadas. Vale ressaltar que a ideia proposta não se refere à 

terceirização, pois, se fosse o caso, os serviços presados por agentes privados 

seriam remunerados com receitas públicas, o que poderia ser considerado uma 

atuação governamental direta. A transferência do serviço ao setor privado pode ser 

encontrada nas privatizações de empresas públicas ou no surgimento de instituições 

privadas, em atividades onde o setor público não consegue atender toda a demanda 

existente, como é o caso da educação, havendo atualmente escolas públicas e 

particulares em todos os níveis de ensino. 
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Assim, o Estado exerce Políticas Públicas, de modo a fomentar as 

atividades do setor privado. Então, quando a iniciativa privada assume áreas 

consideradas de Proteção Social, ou de necessidades básicas, como saúde, 

educação, transporte, o “próprio mercado, há que se reconhecer, é bastante ativo na 

formulação de políticas públicas” (PEREZ, 2006, p. 171) de forma indireta. 

 
Além da maior participação do setor privado na economia, o diagnóstico das 
recentes (trans)formações da esfera pública aponta para a existência de 
novas dinâmicas que influenciam a capacidade de governabilidade. Trata-se 
de reconhecer a multiplicação de atores que, de forma direta ou indireta, 
participam em todas as fases do processo de políticas públicas 
(CAVALCANTI; PECI, 2005, p. 40). 

 

Entretanto, afastar-se da função executora de produção de bens e 

serviços não significa deixar o capitalismo acontecer de modo desgovernado.  O 

Estado passa a ser considerado um agente indutor do desenvolvimento, 

desempenhando por meio de suas políticas públicas um papel muito relevante na 

articulação entre os demais atores. Como afirmam Cavalcanti e Peci (2005, p. 42), “a 

participação da sociedade civil não pode ser apresentada como uma estratégia de o 

Estado ausentar-se de suas responsabilidades, delegando-as à sociedade civil”. 

Os projetos públicos têm como objetivos principais a redução nos 

desníveis sociais, a cidadania, a garantia aos direitos fundamentais, e diversos 

outros elementos que são necessários à sociedade para que possa haver 

desenvolvimento. Vejamos o que comenta Granja quanto aos tipos de projetos: 

 
Há muitos tipos de projetos, como os sociais, os institucionais, os de 
investimentos para o desenvolvimento local, os comunitários, entre outros. 
De forma geral, [...] os projetos de investimento para desenvolvimento local 
pretendem dinamizar ou qualificar aspectos que possam gerar 
desenvolvimento local (GRANJA, 2010, p. 26). 

 
 

As ações da administração pública podem, portanto, fomentar ou inibir 

o processo de desenvolvimento. A autora complementa que os recursos utilizados 

nos projetos podem ser: materiais, organizacionais, de pessoal, financeiros, 

cognitivos, ambientais e de poder. Dentro dos recursos financeiros, estão os tributos, 

e a gestão destes tributos pela administração pública pode fomentar áreas 

econômicas ou sociais que se encontrem em dificuldade, através de isenções, 

subsídios ou outros mecanismos de gestão tributária. 
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1.6 SÍNTESE DO PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

A partir das reflexões apresentadas anteriormente, as questões 

propostas no início do capítulo podem ser entendidas da seguinte forma: 

Qual a diferença entre Crescimento e Desenvolvimento? Em muitos 

casos, o crescimento pode representar um componente do desenvolvimento, 

representando um elemento propulsor para sua concretização, de acordo com o 

contexto da sociedade. Entretanto, o crescimento, exclusivamente, não representa 

um sinônimo de desenvolvimento. Desenvolver supera a condição meramente 

econômica, estando ligado à ideia de qualidade de vida. Neste aspecto, caso haja, 

em uma sociedade, uma situação de modernização, e até mesmo de crescimento 

produtivo, se houver problemas de distribuição de renda, por exemplo, nesta 

sociedade o desenvolvimento pode não ocorrer.  

Como definir Desenvolvimento Sustentável? Com base na 

fundamentação teórica apresentada, o Desenvolvimento Sustentável será apontado 

neste estudo como a satisfação das necessidades econômicas, sociais e ambientais 

da atualidade, de forma que não comprometa o desenvolvimento das gerações 

futuras, proporcionando prosperidade nos aspectos de bem estar e qualidade de 

vida da sociedade. 

Qual a relação do Desenvolvimento Sustentável com o Estado? Sendo 

o Desenvolvimento Sustentável um processo endógeno, ou seja, fortalecido por 

elementos inerentes à própria sociedade, o setor público torna-se responsável por 

estimular ações que resultem no desenvolvimento. 

O que são Políticas Públicas? A principal forma de atuação do setor 

público para promover o Desenvolvimento Sustentável, é através da realização de 

Políticas Públicas que possam proporcionar à sociedade a garantia de seus direitos 

fundamentais, como saúde, segurança, educação, entre outros, previstos 

constitucionalmente. O Estado pode exercer diretamente atividades nestas áreas 

e/ou estabelecer políticas de fomento para que a iniciativa privada tenha condições 

de realizá-las com eficiência e economicidade. Uma das formas de obtenção de 

receitas financeiras utilizadas para realização dos projetos de políticas públicas, e 

funcionamento da estrutura administrativa do próprio Estado, é a tributação. 
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Este capítulo apresentou características e conceitos de 

Desenvolvimento Sustentável, bem como a responsabilidade do Estado em 

promovê-lo. As informações são relevantes para a compreensão das análises finais 

do estudo, que envolvem reflexões sobre sua relação com a guerra fiscal.  
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2 POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS E O SISTEMA TRIBUTÁRIO 

NACIONAL 

 
Neste capítulo, cujo objetivo é analisar a estrutura tributária vigente, as 

questões que norteiam a pesquisa são as seguintes: 

 Qual a finalidade dos tributos? 

 Como analisar os limites da política tributária através da Curva 

de Laffer? 

 O que é a informalidade e quais seus impactos na sociedade? 

O capítulo é composto por pesquisa bibliográfica, envolvendo conceitos 

tributários, iniciando pelas finalidades de se instituir tributos e as responsabilidades 

de cada esfera governamental vigentes atualmente. Em seguida, é apresentada a 

Curva de Laffer, para refletir acerca da política tributária e da informalidade, 

caracterizando, por fim, a elisão e a evasão fiscal. 

 

2.1 CONCEITOS E ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 

 
Para Nogueira (1993, p. 155), tributos são “as receitas derivadas que o 

Estado recolhe do patrimônio dos indivíduos, baseado no seu poder fiscal (poder de 

tributar, às vezes consorciado com o poder de regular), mas disciplinado por normas 

de direito público que formam o Direito Tributário.” No Código Tributário Nacional, 

encontramos a seguinte definição de tributos: 

 
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada 
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, 2001a, Art. 3º, online). 

 
 

Em outras palavras, o CTN aponta que a tributação é uma 

obrigatoriedade financeira, a qual não está vinculada a penalidades e sanções por 

ilegalidade, deve estar previsto em legislação complementar ou ordinária, cuja 

cobrança é realizada por órgão competente da administração pública dentro das 

normas estabelecidas, sem a opção de usar da conveniência ou oportunidade. 

Como apontado por Abrantes e Ferreira (2010, p. 55), “tributo é gênero 

de que são espécies os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, o 
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empréstimo compulsório, as contribuições sociais e as contribuições de seguridade 

social”, e, dentre estas espécies, os impostos representam um montante expressivo 

das receitas públicas. 

A cobrança dos tributos está condicionada a um fato gerador, ou seja, 

uma situação prevista em lei que, ao ocorrer, cria o vínculo entre o sujeito passivo 

(contribuinte) e o ativo (setor público), e este vínculo é conhecido como obrigação 

tributária. Abrantes e Ferreira (2010, p. 43) comentam a seguinte característica do 

fato gerador: 

 
Definimos como “fato gerador abstrato” a hipótese descrita na lei ou a 
hipótese de incidência, isto é, a hipótese que descreve um fato para o qual 
a lei determina um tributo. A ocorrência desse fato é denominada de fato 
gerador, ou “fato gerador concreto”, pois gerou a obrigação tributária. 
 

 
É justamente este fato gerador que irá classificar em qual espécie 

encontra-se cada incidência tributária. Como o objeto deste estudo utiliza a distinção 

entre as espécies de impostos, é importante ter ciência de que este se trata de um 

tributo, que a obrigação tributária terá por fato gerador uma situação que não 

depende de qualquer atividade estatal específica, não estando vinculado a um 

objetivo prévio. Ou seja: 

 
[...] no caso da cobrança do imposto, o Estado não necessita criar nenhum 
serviço nem oferecer qualquer atividade especial ao contribuinte em troca 
do seu pagamento, uma vez que não há no imposto, a contrapartida 
requerida pela taxa. Basta que a pessoa jurídica de direito público tenha 
competência e crie o imposto por lei (TRISTÃO, 2003, p. 50). 
 
 

Portanto, os impostos representam a tributação mais envolvida na 

guerra fiscal, devido ao fato de não estarem vinculados a uma contrapartida 

específica da administração pública. A liberdade em instituir, modificar ou mesmo 

isentar contribuintes de determinado imposto é maior do que no caso de taxas e 

contribuições. 

 

2.2  AS FINALIDADES DA TRIBUTAÇÃO 

 
A administração pública utiliza da cobrança de tributos para auferir 

receitas financeiras, as quais são utilizadas para cumprir com suas funções, atuando 

nas esferas sociais e econômicas, através de investimentos em infraestrutura, 
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segurança, saúde, previdência e assistência social, emprego, transporte e 

comunicação, regulamentações, educação, e demais responsabilidades a ele 

atribuídas, como apontam Maria e Luchiezi Jr. (2010), garantindo a promoção da 

ordem, do bem-estar e do progresso na sociedade. Parte dos recursos é destinada 

às Políticas Públicas diretas, e parte custeia a estrutura administrativa e operacional 

do governo. 

Para Grzybovski e Hahn (2006, p. 841), “Tributo é elemento inerente à 

existência do Estado, necessário à organização da sociedade e ponto nevrálgico da 

relação Estado-cidadão.” O autor ainda aponta que o tributo tem uma finalidade 

social, em que o cidadão tem o dever de pagá-lo, enquanto o Estado tem o dever de 

“aplicá-lo em benefício do bem-estar comum”. Os tributos, procedentes da 

Antiguidade, possibilitam a vida em sociedade através da contribuição individual de 

cada pessoa em favor da comunidade (OLIVEIRA, 2008).  

O papel social dos tributos pode ser observado no trecho a seguir: 

 
Os impostos, taxas e contribuições arrecadadas pelo Estado não devem ser 
considerados apenas como mais uma obrigação do cidadão, mas como o 
preço da cidadania. A função dos tributos é satisfazer aquelas necessidades 
coletivas que não podem ser atendidas pelo setor privado (MARIA; 
LUCHIEZI JR, 2010, p. 14). 
 
 

Nota-se, portanto, a existência da finalidade arrecadatória e da 

finalidade social, entretanto há outras óticas possíveis, como o caso da finalidade 

regulatória da economia. Esta função está presente no trecho de Rezende et al 

(2010, p. 25): 

 
Além da finalidade arrecadatória, pode-se dizer que alguns tributos exercem 
uma função regulatória, como um mecanismo utilizado pelos governos para 
executar a política fiscal e econômica. Ao instituir, aumentar e reduzir 
tributos, assim como ao conceder benefícios fiscais, os governos estão 
influenciando a economia como um todo por meio das decisões individuais 
dos seus diversos agentes econômicos. 

 
 

A influência da tributação na economia vai além da aplicação destas 

receitas em obras públicas, tratando-se de um instrumento de gestão relevante para 

a administração pública. Na visão de Machado (2004), o tributo é a única arma 

contra a estatização, uma vez que, sem ele o Estado precisaria monopolizar a 

atividade econômica para realizar seus fins sociais. 

Quanto à função dos tributos como a distribuição de renda: 
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Destaque-se, ainda, que a política de tributação, a qual orienta as ações da 
administração tributária, é hoje um dos mais fortes instrumentos que o 
Estado tem em mãos para distribuir renda e induzir ao desenvolvimento 
econômico e social (SÍCSÚ, 2007, p. 91). 
 
 

Em suma, os tributos apresentam finalidades arrecadatórias, sociais, 

regulatórias e equitativas. Desta forma, a política tributária deve ser implantada de 

forma a buscar a redução nos desníveis econômicos e sociais existentes, garantindo 

o bem-estar e a qualidade de vida, caracterizando-a como instrumento essencial ao 

desenvolvimento. 

Atualmente, é reconhecido que “existem três finalidades distintas para 

a tributação: a fiscal, a extra fiscal e a parafiscal” (MARIA; LUCHIEZI JR, 2010, p. 

15). A parafiscalidade ocorre mediante a delegação da capacidade tributária a um 

ente paraestatal, tanto na arrecadação quanto na fiscalização, como é o caso de 

contribuições para financiamento de sindicatos e órgãos de classe, como OAB 

(Ordem dos Advogados do Brasil), ou CRC (Conselho Regional de Contabilidade), 

por exemplo. 

Na finalidade fiscal, o Estado recolhe tributos como fonte de renda para 

sua manutenção, sem a definição prévia de uma aplicação específica, podendo 

relacionar com a finalidade arrecadatória mencionada anteriormente. 

Existe ainda a finalidade extrafiscal, mais ligada às funções regulatória, 

social e equitativa, como a distribuição de renda, por exemplo.  

Para Maria e Luchiezi Jr. (2010), a extrafiscalidade possui duas 

características. A primeira é notada quando um tributo se destina a uma aplicação 

específica, devendo este ter o valor adequado a oferecer arrecadação suficiente 

para realizá-la, independentemente da capacidade econômica do contribuinte. A 

segunda visa incentivar ou desestimular atividades específicas, determinando o 

tributo como uma ferramenta de política pública, pois, quando o Estado nota a 

necessidade de fomentar uma atividade econômica em determinada região pode 

fazê-lo através de incentivos fiscais e quando uma identifica atividades que devem 

ser limitadas ou que estejam saturadas, mas o mercado não se ajustou 

automaticamente, como afirma a teoria econômica clássica, o Estado pode utilizar 

de elevação nas alíquotas tributárias destes setores para desaquecê-los. Isto é 

possível devido ao fato dos tributos afetarem diretamente os custos nas 
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organizações, e, consequentemente, o processo de tomada de decisão de seus 

gestores. 

No presente estudo, esta segunda característica é uma das bases para 

a análise dos efeitos da guerra fiscal no desenvolvimento regional. 

Para que os tributos não sejam aplicados de forma injusta, é 

necessário que haja uma fiscalização eficiente, capaz de evitar as evasões, a 

informalidade e a inadimplência. No caso brasileiro, caracterizado, em muitos 

estudos, como portador de uma alta carga tributária, pode-se afirmar que a redução 

nas alíquotas torna-se um processo complexo, pois, para que a arrecadação não 

seja prejudicada é preciso extinguir a informalidade, em que uns pagam mais pelo 

fato de outros não pagarem a parte que é de seu dever. Esta desigualdade também 

é um fator que prejudica a concretização do desenvolvimento, devendo ser 

combatida através da fiscalização. 

A fiscalização visa garantir que todos os cidadãos cumpram com suas 

obrigações tributárias, para que uns não paguem pela inadimplência de outros, é a 

fiscalização. Neste aspecto, Cruz (2010, p. 30) diz que: 

 
Sendo a fiscalização uma atividade administrativa tendente à realização de 
um interesse público, pode-se falar que existe não um poder, mas um 
poder-dever de fiscalizar. Não se trata de uma simples opção ou 
discricionariedade da administração tributária, trata-se de uma obrigação 
emanada da lei. O objetivo principal da administração tributária é 
administrar as leis tributárias vislumbrando a arrecadação. 
 
 

A partir do conceito de que os tributos são a principal fonte de receitas 

governamentais, é fundamental que o gestor público realize uma política tributária 

eficiente, evitando escassez de recursos financeiros que possa atravancar a 

realização das Políticas Públicas planejadas. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um 

instrumento composto de normas utilizadas para garantir a eficiência do setor 

público neste aspecto. 

No tópico que discorre sobre a informalidade, este assunto será tratado 

com maior detalhamento. 

 

2.3 A TRIBUTAÇÃO NAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS 

 
De acordo com a legislação vigente, os tributos podem ser 

classificados genericamente como impostos, taxas ou contribuições, cada um com 
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suas características e finalidades, em todas as esferas governamentais, dentre os 

quais podemos citar: 

 
Quadro 1 – Principais tributos em cada esfera da administração pública 

TRIBUTOS DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

 

 Imposto sobre a Importação (II) 

 Imposto sobre a Exportação (IE) 

 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Pessoa Física (IRPF) 

 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Pessoa Jurídica (IRPJ) 

 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

 Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF) 

 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 
 

 Taxa de Autorização do Trabalho Estrangeiro 

 Taxa de Avaliação in loco das Instituições de Educação e Cursos de Graduação 

 Taxa de Classificação, Inspeção e Fiscalização de Produtos Animais e Vegetais ou de 
Consumo nas Atividades Agropecuárias 

 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos 

 Taxa de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários 

 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 
 

 Contribuições Previdenciárias 

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 
 

TRIBUTOS DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 

 

 Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores (IPVA) 

 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal de Comunicações (ICMS) 

 Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Dotação de Bens e Direitos (ITCMD) 
 

 Taxa de Licenciamento Anual de Veículos 
 

TRIBUTOS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

 Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos (ITBI) 

 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
 

 Taxa de Combate a Incêndios  

 Taxa de Conservação e Limpeza Pública 

 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

 Taxa de Licenciamento para Financiamento e Alvará Municipal 

 Taxa de Coleta de Lixo 

 Taxas do Registro do Comércio (Junta Comercial) 
 

 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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As esferas governamentais mais afastadas do cotidiano dos cidadãos, 

os governos federal e estadual, têm maiores dificuldades no processo de 

fiscalização, o que pode afetar sua arrecadação, e na aplicação de seus recursos, 

havendo, muitas vezes, projetos de maior necessidade, aguardando verba para 

execução enquanto recursos são encaminhados para finalidades dispensáveis, ou 

de menor urgência. 

Neste aspecto, a administração municipal apresenta uma proximidade 

maior com as necessidades da sociedade, para realização de suas políticas 

públicas. Além da aplicação dos recursos, com esta aproximação, a comunicação é 

facilitada e a arrecadação dos tributos também pode ser mais eficiente. 

Dentre os tributos municipais, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA (2011, p. 4) sintetiza que: 

 

A arrecadação tributária própria dos municípios compreende basicamente a 
arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do Imposto 
sobre Serviços (ISS), do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 
e das taxas e contribuições econômicas e de melhoria que financiam 
atividades estatais específicas. 

 

O âmbito municipal, via de regra, absorve as necessidades da 

sociedade antes das demais esferas Desta forma, a descentralização dos 

municípios, que lhes proporciona certa autonomia, é um fator relevante para 

obtenção desta eficiência: 

 

O principal argumento favorável à descentralização no âmbito dos governos 
locais baseia-se na alocação de bens públicos cujos benefícios sejam 
espacialmente localizados. Outro argumento importante é que o 
fornecimento de bens públicos pelas prefeituras proporciona maior 
flexibilização e melhor adaptação dos investimentos públicos às 
preferências da população local. Além disso, o fato de o governo municipal 
atuar sobre um universo menor que o dos governos estaduais e federal 
favorece a maior participação da população na formulação das políticas 
públicas (SANTOS, 2003, apud MELLO, 2007, p. 92). 

 
 

Atualmente, de acordo com o Guia Básico para Gestão nos Municípios 

(BRASIL, 2008, p. 7), “o município possui autonomia política, legislativa, 

administrativa, financeira e organizativa, característica relevante e inovadora do 

federalismo brasileiro”. A partir desta autonomia, são competência da administração 

municipal a prestação de serviços públicos de interesse local, o ordenamento 

territorial, administração do uso do solo, proteção do patrimônio histórico-cultural, 
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gestão e regulamentação de sistemas de transporte coletivo, organização e 

execução de serviços fiscais, instituição e arrecadação de tributos de sua 

competência, entre outros. 

Com base nos princípios contidos nas Constituições Federal e 

Estadual, é determinado que a Câmara Municipal fica responsável por formular e 

instituir a lei orgânica. “Nessa lei encontram-se dispositivos sobre atribuições dos 

poderes Legislativo e Executivo municipal, competências e procedimentos 

administrativos, entre outros temas relevantes” (BRASIL, 2008, p. 10). 

Além da lei orgânica, encontramos na legislação do município o Código 

Tributário Municipal, em que constam as normas, as características e os requisitos 

referentes aos tributos de sua competência, podendo ser observada a política fiscal 

desejada, necessitando que esteja sempre atualizada. 

Considerando que os municípios são a esfera governamental mais 

próxima da sociedade, havendo um processo de comunicação dos cidadãos com o 

setor público mais eficiente, além da identificação das necessidades e prioridades da 

sociedade ser facilitada, os tributos municipais ganham representatividade na 

análise da política tributária como instrumento de Política Pública. 

 

2.4 A CURVA DE LAFFER E A INFORMALIDADE 

 

Um impasse existente na relação Estado/contribuinte é cada um buscar 

a maximização de seus próprios interesses. Tal relação pode ser vista nas palavras 

de Cruz (2010, p. 32): 

 
Pagar impostos é um problema de cooperação. O fisco deseja arrecadar 
mais; o contribuinte deseja pagar menos impostos, ou mesmo não ter de 
pagar impostos. Como compatibilizar interesses tão díspares? A solução 
vincula-se ao elemento confiança. Confiança em que o governo seja 
eficiente na fiscalização para que todos paguem o montante devido; 
confiança em que o Estado seja eficiente nos gastos públicos, fornecendo 
serviços adequados à população; confiança em que o contribuinte 
adimplente não vá se sentir um idiota, o que ocorreria se soubesse que está 
pagando seus impostos enquanto o vizinho que não paga recebe os 
mesmos benefícios do Estado. 

 
 

Este processo de confiança ocorre de maneira subjetiva, mas deve ser 

levado em consideração como um relevante elemento da política pública. Um dos 

mecanismos utilizados atualmente para fortalecer esta confiabilidade é a publicação 
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de todos os seus dados financeiros em um sistema online conhecido como portal da 

transparência. Dessa forma, o cidadão tem acesso às informações contábeis que 

demonstram como estão sendo utilizados os recursos tributários. 

O poder de tributar, para Cruz (2010), é um dos aspectos da soberania 

estatal, pois a atividade fiscal consiste em uma função executiva baseada em 

normas emanadas do poder legislativo, onde, no exercício de sua soberania, o 

Estado necessita do fornecimento de recursos pelos indivíduos, para cumprir suas 

funções em favor do interesse público. Nesse sentido, a eficiência na administração 

tributária é fundamental dentro das atividades da gestão pública, uma vez que, 

conforme comentam Leite e Rezende (2010, p. 470), “uma ampliação da receita ou 

otimização da execução orçamentária permitirá o melhor funcionamento da 

administração. Com maior capacidade financeira, a administração pública tem mais 

envergadura para habilitar seus funcionários e aprimorar a gestão.” Pode-se afirmar, 

então, que a maximização das receitas tributárias, de acordo com os limites que os 

contribuintes estiverem aptos a pagar deve ser realizada, para que os serviços 

públicos possam ser realizados com o máximo de qualidade e eficiência.  

Entretanto, uma carga tributária muito alta pode afetar, de forma 

negativa, o mercado, e impedir o crescimento econômico e, consequentemente, a 

geração de empregos e renda, levando a um círculo vicioso de retração econômica 

e social. Estes reflexos são notados por Paes (2010, p. 5), ao afirmar que a 

tributação possui um limite. “A questão é que, se por um lado, maiores tributos 

garantem mais recursos para o governo, por outro tendem a inibir o crescimento 

econômico, desestimulando o emprego, o investimento, o consumo e o produto”.  

Um modelo conceitual simples que pode auxiliar em nossa analise é a 

Curva de Laffer, que “consiste em uma relação entre a receita tributária e a taxa de 

impostos, de modo que nem sempre o aumento da tributação gera incrementos de 

arrecadação” (CALDART, 2007, p. 13). 

Não cabe a este trabalho discutir a validade do conceito. Seu 

idealizador, o economista Arthur Laffer, afirma que os conceitos que envolvem a 

teoria já haviam sido apontados antes por Ibn Khaldun e John M. Keynes. Sua 

popularização ocorreu na década de 1970 através do jornalista Jude Wanniski, 

quando foi relacionada com as políticas do governo Reagan. 

Vejamos uma representação gráfica na Figura 2, a seguir: 
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Figura 2 – A Curva de Laffer 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. Adaptado de Valadares (2012, p. 34). 

 
 

Atualmente, há autores que apoiam esta teoria em suas publicações 

científicas, porém também há estudos que contradizem os critérios adotados. As 

críticas fundamentam-se na no fato de desconsiderar a obtenção de resultados 

diferentes para o curto prazo e para o longo prazo, ou na ideia de que a matriz 

liberal não deve orientar-se pela maximização tributária, mas pela menor incidência 

que satisfaça as políticas públicas fundamentais. 

No presente estudo, não é discutida a validade das diretrizes do 

modelo. A teoria será utilizada com um aspecto analítico, valendo-se da condição 

Ceteris Paribus, ou seja, este modelo conceitual será analisado, considerando 

quaisquer outros fatores inalterados. É notório que, na realidade socioeconômica, 

muitas outras variáveis poderiam modificar a estrutura da Curva de Laffer, mas, sua 

concepção original, é suficiente para proporcionar o embasamento necessário para 

esta pesquisa. Nas palavras do autor, descritas a seguir, a curva não diz se a 

redução de alíquotas vai abaixar ou aumentar a arrecadação, pois isto dependerá do 

sistema fiscal vigente, do período de tempo analisado, da eficiência da fiscalização, 

tendência dos fatores produtivos e outros.  

 

A própria Curva de Laffer não diz se um corte de impostos vai aumentar ou 
diminuir as receitas. A resposta das receitas para uma alteração na taxa de 
imposto dependerá do sistema fiscal em vigor, do período de tempo a ser 
considerado, da facilidade de circulação de atividades clandestinas, do nível 
das taxas fiscais já em vigor, da prevalência de brechas fiscais legais e 

Legenda: 
 
      - Capacidade de 
pagamento do contribuinte. 

       - Área de saturação. 

Ponto ( t¹ , B ): Alíquotas 
abaixo da capacidade 
contributiva. Não atinge a 
maximização da receita. 

Ponto ( t² , B ): Alíquotas 
acima da capacidade 
contributiva. Pode inibir 
investimento ou direcionar à 
informalidade. 

Ponto ( t’ , M ): Alcance da 
maximização de receita 
tributária. 
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normas contábeis, e das tendências dos fatores produtivos. (LAFFER, 2004, 
online, tradução do autor). 

 

Convém ressaltar, ainda, que a proposta desta análise não envolve a 

determinação matemática ou algorítmica do ponto de inflexão da curva, apenas a 

consideração de que este ponto representa o equilíbrio entre o valor que o Estado 

espera arrecadar com o valor que o contribuinte está apto a pagar do tributo. 

Outra reflexão significativa a se observar na representação gráfica é 

que, caso a economia esteja operando na área em azul, como no exemplo do ponto 

em que os impostos são t¹, sendo aplicada uma alíquota menor que a de equilíbrio, 

a razão entre elas é diretamente proporcional, ou seja, aumentos de alíquota 

representam aumento na arrecadação, pois ainda há margem de aceitabilidade por 

parte do contribuinte, e a redução de alíquota (incentivos fiscais). Neste caso, não 

seria uma política eficiente, pois ocasionaria a redução desnecessária na 

arrecadação. Entretanto, caso a alíquota atual esteja acima do ponto de equilíbrio, 

ou seja, dentro da área em vermelho exemplificada pelo ponto t², há uma relação 

inversamente proporcional, ou seja, aumentos de alíquota representam redução da 

arrecadação, enquanto incentivos fiscais que reduzem a alíquota do tributo podem 

proporcionar aumento no montante das receitas devido ao surgimento de novos 

investimentos ou redução da informalidade, conforme será detalhado a seguir. 

Na maior parte dos casos, as altas cargas tributárias vigentes no Brasil 

podem levar a conjecturas em que as alíquotas localizam-se em uma situação acima 

do equilíbrio. Neste caso, vejamos três possíveis causas para a comprovação da 

arrecadação estar abaixo de seu potencial comentados por Freitas (2007, p. 18): 

 
Rosen (2002) associa a queda na receita decorrente do aumento das 
alíquotas de tributação a dois fatores: primeiro, porque os indivíduos podem 
reduzir sua oferta de trabalho, pois o custo de oportunidade de períodos 
adicionais trabalhados aumenta em função da elevação das alíquotas de 
tributação. Segundo, que uma redução na renda disponível implicaria em 
decréscimo do consumo, o que resultaria em diminuição da produção e das 
receitas do governo. Uma terceira explicação para a queda da receita 
tributária seria a evasão. 
 
 

As duas primeiras hipóteses podem ser sintetizadas como uma 

situação de desestímulo ao investimento, a terceira representa a evasão fiscal, onde 

se identifica a informalidade. Ambas as situações podem ser apontadas como 

entraves ao desenvolvimento. A falta de investimento resulta em desemprego, 
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reduzindo a renda e o poder de compra, prejudicando ainda mais o mercado. Na 

informalidade, apesar de haver investimentos, não há fluxo de receitas financeiras 

ao Estado para que este possa aplicá-lo em serviços públicos, nem o fluxo de 

informação, um importante elemento na tomada de decisão: 

 
 
As causas da informalidade são mais complexas do que as altas e 
crescentes alíquotas previdenciárias e encargos trabalhistas, envolvendo 
uma série de fatores como a estrutura de incentivos imposta pelas leis e 
práticas emanadas do Estado e seus impactos sobre a eficiência 
econômica, considerações sobre competição predatória entre os setores 
formal e informal da economia, além da busca de maior equidade 
distributiva tanto na taxação como na oferta de serviços públicos e de 
proteção social (NERI, 2007, p. 285). 
 
 

Existem outros fatores condicionantes da informalidade, como identifica 

Neri (2007), contudo, a tributação ainda apresenta-se com destaque. Desta forma, o 

ponto de inflexão da Curva de Laffer é a situação onde a alíquota está no limite 

máximo que o contribuinte abre mão da informalidade. 

 
 
O imposto é pago sem sonegação, se a alíquota for suficientemente baixa, 
mas tende a ser sonegado à taxa decrescente, à medida que a alíquota 
aumenta. Portanto, haverá um ponto ótimo de alíquota que gerará receita 
tributária máxima (BELCULFINÉ; OLIVEIRA, 2005, p. 671). 
 
 

Como foi comentado anteriormente, um círculo vicioso pode se formar 

a partir destas situações, pois um tributo relativamente alto tende a ser ainda mais 

alto se a arrecadação não for suficiente para cumprir com os projetos da 

administração pública: 

 
[...] de qualquer forma ocorre um círculo vicioso de aumento contínuo da 
informalidade provocado por encargos sociais crescentes, em larga medida 
dissociados de benefícios individuais a serem auferidos. O resultado tem 
sido a redução da arrecadação, o que, por sua vez, leva a novos aumentos 
de alíquotas e mais informalidade (NERI, 2007, p. 287). 
 
 

Os agentes públicos devem buscar mecanismos de identificar a 

dinâmica existente no mercado, de forma a caracterizar em que ponto da curva está 

determinado tributo, formulando políticas fiscais que possam alcançar o ponto de 

inflexão e mantê-lo ao longo do tempo. 

Enfim, ao optar por uma incidência tributária muito abaixo do ponto de 

inflexão, a administração pública estaria operando com estratégias de guerra fiscal. 
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As consequências desta política serão avaliadas com mais detalhamento no ao 

longo do estudo. 

Optando por uma incidência tributária muito alta, estaria se arriscando 

a fomentar a informalidade, pois os agentes econômicos não teriam recursos 

suficientes para arcar com estes tributos. Apesar disso, o estímulo à formalidade 

pode advir de outras políticas que não envolvam renúncias fiscais: 

 
 
[...] era necessário que o Estado concebesse uma estratégia que 
incentivasse a formalização desses empreendimentos. Com o advento da 
figura do Empreendedor Individual, criou-se um meio propício, de baixo 
custo e complexibilidade, para a criação de novas empresas (VALADARES, 
2012, p. 39). 

 

Assim, a relevância da Curva de Laffer representa um conceito dos 

efeitos tributários sobre a economia local e regional, expressando a ideia de que um 

tributo não pode ser alto ao ponto de promover a informalidade, nem baixo ao ponto 

de prejudicar a eficiência nas receitas públicas, fundamentais na realização de 

políticas públicas. Entretanto, convém lembrar que há inúmeros fatores que podem 

intervir em seus resultados. 

Martins e Scardoelli (2012, p. 79) observam que o termo evasão 

representa um sinônimo para a sonegação de tributos, representada por qualquer 

ação do contribuinte motivada por ocultar ou fraudar a ocorrência de fatos 

geradores, como é o caso da informalidade, utilizando-se, portanto, de uma forma 

ilícita para não pagar tributos. Outro termo bastante utilizado atualmente é a elisão 

fiscal, a qual é vista por estes mesmos autores como uma forma de planejamento 

tributário, fundamentada na prática de atos lícitos que levem a evitar a ocorrência de 

fatos geradores. Ao optar por aceitar incentivos fiscais com validade legal, o 

contribuinte não está cometendo nenhuma irregularidade, entendendo tal situação 

como uma elisão fiscal. Estes conceitos serão utilizados em capítulos posteriores 

para analisar os limites da guerra fiscal. 

 
 
2.5 SÍNTESE DO SEGUNDO CAPÍTULO 

 

Uma das questões propostas no início do capítulo foi: Qual a finalidade 

dos tributos? Com base nas informações anteriores, é possível sintetizar que a 
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tributação tem, simultaneamente, objetivo fiscal, parafiscal e extrafiscal, cujas 

finalidades podem ser arrecadatórias, para manutenção da “máquina pública”, 

sociais, regulatórias e equitativas, interagindo diretamente no equilíbrio econômico e 

social. Para este estudo, o efeito das políticas tributárias sobre a mobilidade e 

migração dos investimentos privados é importante para as análises da guerra fiscal. 

Outro questionamento foi: Como analisar os limites da política tributária 

através da Curva de Laffer? Neste caso, a observação da Curva de Laffer, sob o 

aspecto estritamente teórico, permite reconhecer que há um ponto de equilíbrio 

entre a maximização de receitas tributárias para Estado e a minimização de custos 

tributários para o contribuinte, determinando o limite máximo que o contribuinte está 

apto a pagar de determinado tributo sem praticar evasão fiscal. Desta forma, caso o 

Estado estipule alíquotas abaixo deste ponto, ele estará deixando de recolher 

tributos admissíveis, caracterizando uma situação equiparada à renúncia fiscal. Ao 

praticar alíquotas acima do equilíbrio, o Estado pode estar prejudicando o poder de 

investimento do mercado, tendo como uma das consequências o possível aumento 

da informalidade. 

Assim, a terceira pergunta proposta foi: O que é a informalidade e 

quais seus impactos na sociedade? Ao optar pela informalidade, o cidadão está 

cometendo um ato de evasão fiscal, deixando de contribuir para as receitas públicas 

que serão revertidas em políticas públicas, além de não oferecer informações 

importantes para que a administração pública possa elaborar seus projetos. Ao 

implantar políticas de incentivos fiscais, além de buscar novos investimentos, se 

pretende-se reduzir a informalidade, fazendo com que contribuintes que praticam 

evasão fiscal passem a atuar por meio da elisão fiscal. 

Este capítulo realizou uma análise de aspectos da estrutura tributária 

atual no Brasil, que são relevantes para a compreensão da disputa tributária que 

será abordada nos próximos capítulos. 
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3 A GUERRA FISCAL 

 

Ao abordar o tema guerra fiscal esse capítulo pretende definir seus 

principais aspectos através de pesquisa bibliográfica. Inicialmente são delineados 

alguns conceitos e aspectos da guerra fiscal, ressaltando que o tema é atual, 

demandando discussões no meio científico. Posteriormente, o capítulo contém uma 

análise de alguns dos possíveis impactos causados pela guerra fiscal. 

Desta forma, as questões propostas para este capítulo são: 

 Como pode ser definida a guerra fiscal? 

 Quais seus efeitos na economia? 

 

3.1 GUERRA FISCAL: ORIGEM, DEFINIÇÕES E ASPECTOS GERAIS 

 

O conceito apontado por Lagemann (1995, p.12) refere-se à guerra 

fiscal como um processo de competição, realizado através de medidas fiscais que 

afetam a base tributária das unidades de governo, trazendo vantagens e/ou 

desvantagens ao bem-estar da sociedade, mesmo conflitando com os interesses 

nacionais. Portanto, os incentivos fiscais, reconhecidos em muitos trabalhos 

acadêmicos como ações de política tributária para promover o desenvolvimento, 

estariam sendo utilizados com foco maior na competição que na cooperação, 

podendo resultar, tanto em efeitos positivos como negativos à sociedade como um 

todo. 

Desta forma, o principal objetivo da administração pública ao instituir 

benefícios fiscais e, consequentemente, praticar a guerra fiscal é a atração de 

investimentos. Vidmontas et al. (2004, p. 125) afirma que a expressão guerra fiscal 

tem origem nas batalhas governamentais “no oferecimento de benefícios de toda 

ordem, principalmente fiscais, no intuito de seu território ser o escolhido para a 

instalação das empresas”, o que pode ser observado na definição proposta por 

Nascimento (2008, p. 679): 

Por “guerra fiscal” entende-se a disputa entre as UF para atrair à sua esfera 
de domínio investimentos e/ou receita tributária oriundos de outros Estados. 
Esta prática se dá com a concessão de benefícios fiscais, financeiros e de 
infra-estrutura às empresas interessadas em investir ou transferir seus 
investimentos para o Estado que concede o benefício. 
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Na visão de Dulci (2002), o processo de desenvolvimento desigual é a 

raiz das operações de guerra fiscal, como uma estratégia de recuperação 

econômica realizada por unidades da federação para recuperar seu “atraso relativo”.  

Estes aspectos são ressaltados na visão de Cavalcanti: 

 

[...] numa situação em que o Governo Central de um país com altas 
disparidades abandone qualquer preocupação por políticas integradas de 
desenvolvimento regional, fica politicamente legitimada a pretensão dos 
governos estaduais, principalmente daqueles relativamente mais atrasados 
economicamente, em operar políticas deste formato (PRADO; 
CAVALCANTI, 1999, p. 35). 

 

Lima e Lima (2008) apontam fatores ocorridos na década de 80 

referentes às condições políticas e econômicas, como propulsores do conflito fiscal 

entre Unidades da Federação. Dentre estes estão: o processo de descentralização 

política e institucional, a liberalização da economia nacional paralela ao 

esvaziamento do Estado e à expansão do desemprego no setor industrial, e a 

abertura econômica que atraiu um fluxo crescente de capitais internacionais. Os 

autores apontam ainda que a estrutura de tributação vigente sobre o valor 

adicionado também estimula a prática de guerra fiscal, principalmente no comércio 

interestadual. Como resultado, nos anos 90 é observada a guerra fiscal. Dulci afirma 

que: 

 
A guerra fiscal tornou-se um dos fenômenos mais característicos da cena 
brasileira nos anos 90 em virtude de uma conjunção de fatores econômicos, 
institucionais e políticos. [...] Por efeito dessa competição, observa-se o 
deslocamento de setores e empresas pelo território nacional, atrás de 
vantagens fiscais comparativas, além de diferenciais em custos como 
salários mais baixos (DULCI, 2002, p. 104). 
 
 

Atualmente, existem dois importantes grupos de instrumentos de 

política econômica: monetários e fiscais (LIMA; LIMA, 2008, p. 3).  

As políticas tributárias fazem parte do grupo de instrumentos fiscais, 

que, segundo Rossetti (2002), dizem respeito à manipulação dos orçamentos 

governamentais, tanto em relação aos dispêndios, quanto em relação às receitas 

públicas. Desta forma, como foi abordado no capítulo anterior, a política tributária vai 

além da finalidade arrecadatória, fazendo com que os incentivos fiscais 

caracterizados na guerra fiscal provoquem alterações significativas na sociedade 

como um todo.  
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Os impactos dos impostos sobre o nível e distribuição de renda, a 
organização econômica e a competitividade, dependerão da forma como 
está estruturado o sistema tributário do país. Este deve gerar os recursos 
necessários para financiar os gastos públicos e afetar a distribuição de 
renda, definindo quem, na sociedade, deve pagar mais impostos (LIMA; 
LIMA, 2008, p. 4). 
 
 

Contudo, para que a política tributária alcance seus objetivos sociais, 

regulatórios e equitativos, é necessário que seu planejamento e execução ocorram 

de forma coordenada e integrada. 

Muitas vezes, os benefícios fiscais adotados na guerra fiscal não 

beneficiam a sociedade como um todo. Enquanto uma localidade se favorece, 

outra(s) sofre(m) as consequências. 

 
[...] o uso de instrumentos fiscais no repertório de políticas de 
desenvolvimento regional é bastante antigo no Brasil, assim como em 
outras nações igualmente marcadas por forte heterogeneidade econômica 
interna. O que é novo e polêmico, no caso brasileiro, é o cenário por assim 
dizer hobbesiano, em que a competição passou a ser travada, à falta de 
meios de regulação capazes de atenuar seu impacto negativo sobre as 
relações federativas (DULCI, 2002, p. 95). 
 
 

Dulci (2002) comenta ainda que o abandono de políticas e 

instrumentos coordenadores dentro da estratégia de mudança do papel diretivo do 

poder central sobre a economia vincula a guerra fiscal à orientação liberal.  

O CONFAZ, Conselho de Política Fazendária, é o órgão responsável 

por coordenar as relações fiscais interestaduais. Para Dulci (2002), este se encontra 

”esvaziado e impotente” perante o crescimento da guerra fiscal atualmente, 

representando um órgão necessário, porém, que necessita ser “repensado”. A perda 

de poder de uma coordenação centralizada, na visão de Lima e Lima (2008), é 

significativa, pois, mesmo quando uma política de incentivos fiscais se apresenta 

desfavorável em um âmbito geral da sociedade, estes são concedidos, pois as 

lideranças locais ampliam seu “prestígio político” ao atrair um novo empreendimento. 

Deste modo, a concessão de incentivos fiscais pode trazer efeitos 

positivos ou negativos, que serão analisados a seguir. 

Nascimento (2002) aponta duas vertentes da competição tributária: 

vertical e horizontal. A guerra fiscal vertical é praticada por níveis governamentais 

diferentes do sistema federativo, ou seja, entre União e estados, ou, estados e 

municípios, ou ainda, entre União e municípios. Dentre os principais elementos que 

compõem essa vertente, estão as transferências governamentais, dentre elas, o 
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Fundo de Participação dos Estados (FPE), o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), e outras receitas por repasses, que podem ser comprometidas, a partir da 

política tributária aplicada em outra esfera governamental.  

Por outro lado, a guerra fiscal horizontal, ainda segundo Nascimento 

(2002), é desenvolvida entre governos do mesmo nível hierárquico, onde Unidades 

da Federação disputam a busca por investimentos privados entre si, assim como os 

municípios competem dentro sua esfera governamental. 

 
A disputa tributária pode ser classificada em vertical ou horizontal. É 
denominada vertical aquela em que a União se contrapõe às UF. A 
Competição Tributária Horizontal se desenvolve entre governos de mesmo 
nível hierárquico. No caso brasileiro, ocorre entre Estados, via isenções do 
ICMS, e entre municípios, via isenções do ISS, do IPTU e de outras taxas 
municipais, além de cessão ou doação de terrenos. Pode ter como 
finalidade estimular o desenvolvimento econômico ou simplesmente ampliar 
a receita tributária (NASCIMENTO, 2008, p. 681). 
 

No âmbito da guerra fiscal horizontal, é mais comum encontrar artigos 

referentes à guerra fiscal entre Unidades da Federação, mas a mesma situação 

ocorre entre os municípios, principalmente aqueles localizados próximo às capitais, 

como apontam Vidmontas et al (2004, p. 123): 

 
Esses incentivos ocorrem principalmente em municípios vizinhos às capitais 
estaduais, tendo em vista que, muitas vezes, não possuem a estrutura 
necessária nem vantagens competitivas que permitam atrair investimentos 
privados para sua área geográfica. Essa tendência resulta em uma 
competição entre os municípios, que buscam superar-se em vantagens 
oferecidas. Essa competição é denominada guerra fiscal. 
 
 

No quarto capítulo, são apresentados alguns casos práticos que podem 

auxiliar a compreensão destes aspectos da guerra fiscal. 

 
 

3.2 OS IMPACTOS DA GUERRA FISCAL 

 

Neste tópico são abordados aspectos favoráveis e contrários à guerra 

fiscal, obtidos por meio de pesquisa bibliográfica. Lima e Lima (2008, p. 7) apontam 

esses dois lados da competição: 

 
Estas políticas procuram interferir no processo de decisão locacional 
privado e algumas lideranças estaduais têm defendido que os benefícios 
fiscais são determinantes básicos deste processo, sendo este um dos 
argumentos utilizados para a defesa da guerra fiscal. Entretanto, a decisão 
de inversão está subordinada a determinantes de natureza mais ampla, 
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como as condições de infra-estrutura – transporte, comunicação, energia –, 
a estrutura de custos, a distância dos mercados consumidores e 
fornecedores, a disponibilidade de mão-de-obra qualificada, o nível de 
organização sindical, a qualidade dos serviços públicos oferecidos, etc, ou 
seja, a decisão locacional das empresas está ligada principalmente às 
tendências de longo prazo. [...] Seria, então, a concessão de incentivos um 
instrumento incapaz de aumentar o investimento agregado? Não 
necessariamente, visto que os incentivos fiscais podem ampliar o volume de 
inversão. 
 
 

No trecho anterior, o autor aponta que, apesar do atrativo de 

investimentos, o próprio local praticante da ação de guerra fiscal sofre 

consequências contraproducentes, pois, ao mesmo tempo que assume a hipótese 

de uma média de arrecadação menor por empresa instalada, deve arcar com as 

despesas e custos que acompanham estas empresas ingressantes, aumentando 

seu gasto com infraestrutura. Além da infraestrutura, outros elementos são 

condicionantes da decisão de investir do empreendedor, e caso estes não estejam 

presentes no local, a política de incentivos fiscais se torna ineficiente por não atrair 

os investimentos almejados. 

Outro ponto de vista se refere ao fator tempo. No curto prazo, de 

acordo com Lima e Lima (2008), a arrecadação tributária é ampliada, pois o governo 

pode utilizar de instrumentos de renúncia da receita futura, sem prejudicar a base 

orçamentária vigente. De acordo com o projeto, quando o ônus do incentivo fiscal 

surtir efeito na arrecadação, as novas plantas já devem ter gerado efeitos indutores 

sobre a economia local, atraindo investimentos complementares, ampliando níveis 

de emprego e renda, e descentralizando a atividade produtiva.  

Nascimento (2008) observa a prática dos incentivos fiscais de outra 

forma, com a ampliação da receita tributária ocorrida em momento futuro. Isto 

dependerá dos parâmetros formulados em cada política tributária. Entretanto, o 

autor também apresenta os dois lados acerca da guerra fiscal: 

 
Seus impactos podem gerar conseqüências positivas e negativas; pela ótica 
do administrador público, os aspectos positivos seriam a geração de 
empregos e renda, o crescimento do PIB local, bem como da receita 
tributária futura. Os ônus seriam a desarmonia entre os entes federados e a 
perda de receita presente, que poderá não ser compensada no futuro, pois 
as empresas poderão migrar novamente para outros Estados, após o 
período de carência, ou seja, antes de o Estado recuperar em sua totalidade 
os recursos aplicados (NASCIMENTO, 2008, p. 678). 
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Há um alto risco a se correr no longo prazo, em que o aumento nos 

investimentos locais podem não aumentar conforme o previsto, ou ainda, as 

empresas que aderiram aos incentivos migrarem novamente, restando ao setor 

público arcar com as despesas. 

 
O fenômeno guerra fiscal abrange políticas públicas pautadas em benefícios 
fiscais, financeiros e creditícios, que buscam atrair desenvolvimento para 
um Estado em detrimento de outras UF. Estas ações mostram que, 
enquanto um Estado se beneficia, gera algum prejuízo para outro, 
evidenciando, assim, que a guerra fiscal não é Ótimo de Pareto 
(NASCIMENTO, 2008, p. 680). 
 
 

Assim, pode haver benefícios parciais ou temporários obtidos por 

alguns entes públicos, enquanto outros sofrem consequências negativas. Esta ideia 

conflita com a proposta de Desenvolvimento Sustentável abordada no primeiro 

capítulo, pois pode trazer desequilíbrios em todo o sistema econômico e a sociedade 

no longo prazo. A seguir, serão delineados os aspectos favoráveis e desfavoráveis 

da guerra fiscal para uma análise mais aprofundada. 

 

3.2.1 Aspectos favoráveis à concessão de benefícios fiscais 

 

Os incentivos fiscais representam um instrumento de política tributária 

favorável à localidade que o aplica, visando exercer sua função extrafiscal.  

Valendo-se do uso conceitual da Curva de Laffer, os incentivos fiscais 

representam a aplicação de alíquotas à esquerda do ponto de inflexão, ou seja, o 

setor público assume uma redução em sua receita tributária atuando na área “azul” 

da Curva de Laffer (Figura 2), com o objetivo de fomentar o mercado. 

Na prática, determinar o ponto de inflexão para cada tributo é uma 

tarefa bastante complexa, pois a dinâmica da economia faz com que esse valor 

possa se alterar rapidamente. Deste modo, atuar com uma alíquota abaixo do ponto 

de inflexão estimado pode ser considerada uma política tributária mais segura que 

arriscar atuar com alíquotas acima do ponto de inflexão, as quais fomentam a 

informalidade e inibem o investimento. Esta ideia caracteriza as zonas: Aceitável 

(azul) e Inaceitável (vermelha). 

Para Regueira (2003), existem autores que consideram a guerra fiscal 

como a “única maneira” de atrair investimentos e melhorar indicadores sociais, 
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através da geração de empregos em setores cujos salários são mais elevados, 

devido à legislação vigente. 

Na visão de Lima e Lima (2008, p. 8): 

 
A concessão de incentivos também pode auxiliar no processo de 
distribuição da atividade produtiva, quando combinada a outras medidas de 
desenvolvimento regional, uma vez que ela pode estimular a instalação de 
novas plantas em regiões com menor dinamismo econômico. 
 
 

Atualmente, no Brasil, os polos econômicos apresentam grande 

concentração na Região Sudeste. Políticas de benefícios fiscais podem resultar na 

“distribuição” da atividade produtiva, ingressando o país em um processo de 

descentralização. Convém ressaltar no trecho anterior a necessidade da 

combinação com “outras medidas de desenvolvimento regional”, uma vez que, a 

formulação de políticas públicas conectadas pode maximizar os efeitos dos 

incentivos fiscais concedidos e evitar que as atividades econômicas voltem a se 

concentrar em regiões específicas. 

Um caso prático de desenvolvimento resultante de políticas de 

incentivo fiscal é a Zona Franca de Manaus, conforme se observa: 

 
Conceder incentivos prolongados, como no caso da Zona Franca de 
Manaus, pode ajudar a desenvolver regiões mais afastadas dos grandes 
centros consumidores. Tal proposta partiu da União, com o objetivo de 
promover o desenvolvimento, povoar e integrar uma região tão importante 
estrategicamente e atrasada economicamente. Ainda assim, os políticos 
locais conseguiram prolongar os benefícios até 2023. Apesar das críticas 
quanto ao volume investido na região, é inegável seu desenvolvimento 
promovido pela instalação de um parque industrial (REGUEIRA, 2003, p. 
76). 
 
 

Apesar da concentração ainda existente no Sudeste, nota-se 

mudanças na dinâmica econômica a partir da década de 90, período apontado como 

início das práticas de guerra fiscal. Lima e Lima (2008, p. 19) afirmam que “entre 

1995 e 2005, tanto para a região Nordeste, quanto para os Estados individualmente, 

houve um aumento no número de estabelecimentos e do emprego industriais.” 

Em síntese, a oferta de incentivos tributários, caso alcance seus 

objetivos, pode auxiliar na descentralização econômica e no equilíbrio econômico e 

social entre as regiões, impelindo o desenvolvimento daquelas regiões menos 

favorecidas. 
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3.2.2 Aspectos desfavoráveis da guerra fiscal 

 

Sendo a atração de investimentos um os maiores objetivos dos 

municípios ao ingressar na guerra fiscal, a primeira crítica a ser observada é quanto 

à probabilidade deste objetivo não ser alcançado. 

Conforme já foi comentado anteriormente, diversos outros fatores, além 

dos benefícios fiscais, são condicionantes para que o empreendedor decida onde 

realizará seu investimento. Para Calciolari (2006, p. 6): 

 

Contudo, apesar de ser ponto importante na alocação de investimentos 
privados, a carga tributária não é elemento determinante, visto que outros 
fatores também exercem influência considerável na tomada de decisões 
deste viés. [...] Esses incentivos fiscais influenciam na localização dos 
empreendimentos e não no investimento em si, visto que, nessa análise, um 
horizonte mais amplo e estável deve ser considerado. 
 
 

Neste caso, não havendo a real inserção de investimentos no local 

onde estão sendo oferecidos os benefícios fiscais, esta política tributária apenas terá 

deixado de arrecadar receitas, caracterizando uma situação de “renúncia fiscal”. 

Outro ponto citado anteriormente, referente à visão de alguns autores 

que argumentam favoravelmente sobre a guerra fiscal, é o desenvolvimento ocorrido 

nas regiões onde ocorre sua pratica. Contudo, Nascimento (2008, p. 703) afirma 

que, em um âmbito geral, o crescimento verificado nestas localidades não é 

representativo, mantendo-se constante ao longo da década de 90, e pode não estar 

vinculado à guerra fiscal: 

 
Ao avaliar a participação porcentual na geração de empregos industriais, os 
resultados indicam que as taxas de crescimento nos Estados foram 
superiores às taxas em São Paulo, e mantiveram-se constantes ao longo da 
década de 1990. Portanto, nos Estados, o crescimento da produção 
industrial não foi acompanhado pela geração de novos postos de trabalho 
nas mesmas proporções, na segunda metade da década. Não há 
evidências de que a guerra fiscal tenha alterado significativamente a 
tendência de geração de empregos industriais nos Estados. 
 
 

Quanto ao ponto da descentralização, apontado anteriormente como 

um aspecto favorável, Lima e Lima (2008, p. 19) argumentam que as empresas, ao 

migrarem, não se espalham pelas regiões menos desenvolvidas, concentrando-se 

em suas capitais ou em grandes centros urbanos já existentes. Isto reduz a eficácia 
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do fator “descentralização”, criando apenas “novos centros”, onde as áreas em que 

há pouco investimento e desenvolvimento mantenham sua condição.  

 
De forma geral, os programas estaduais de incentivo à indústria, baseados 
na concessão de incentivos fiscais, parecem, em alguma medida, auxiliar a 
dinâmica econômica estadual e, conseqüentemente, da região. Contudo, 
como os incentivos não são os únicos fatores que influenciam as decisões 
de investimento dos agentes privados, a maior parte dos empreendimentos 
que decidem se instalar no Nordeste, ainda que considerem os incentivos 
oferecidos, concentra-se nas áreas mais desenvolvidas de seus Estados, 
que possuem melhor infra-estrutura de transporte, comunicações e 
financeira, trabalhadores com maiores níveis de qualificação, etc., fatores 
essenciais para o bom funcionamento dos mesmos. 
 
 

Quanto à atração de investimentos, caso não haja um planejamento 

detalhado das áreas que devem ser incentivadas, os empreendimentos inseridos do 

contexto local também podem trazer consequências negativas. Varsano (1997, p. 7) 

afirma que os tributos “por induzirem mudanças no comportamento dos agentes 

econômicos, afetam a alocação de recursos e, portanto, impõem – uns mais outros 

menos - custos à sociedade”, tanto em um aspecto global pela própria dinâmica com 

que as empresas se deslocam, quanto internamente, pois também passa a interferir 

no processo de concorrência das empresas já instaladas.  

Um caso apontado por Regueira (2003) que representa esta situação é 

a queixa da Argentina, a qual não tem autonomia para conceder isenções tributárias, 

e perde empresas para o Brasil. Ao mesmo tempo em que o capital internacional 

investido no Brasil pode ter suas vantagens, ele também representa um aumento 

concorrencial com as empresas locais. A Argentina se vê prejudicada por não ter 

condições de “guerrear” contra os incentivos de ICMS, e as empresas locais se 

vêem prejudicadas pela concorrência internacional. Este caso demonstra ainda o 

aspecto internacional que a guerra fiscal pode gerar. 

Nascimento (2002) aponta ainda outros dois fatores negativos da 

guerra fiscal no longo prazo. Primeiramente, pode haver um aumento dos tributos 

para os setores que não fazem parte das isenções, buscando o reequilíbrio das 

receitas totais. Outro ponto se trata da redução na oferta de bens e serviços 

públicos, ou seja, caso a administração não consiga este reequilíbrio e reduza suas 

receitas, ela terá menos recursos para investir em políticas públicas. A primeira 

hipótese sobrecarrega a classe média, e a segunda hipótese prejudica a classe 

menos favorecida. O impacto social gerado nestas hipóteses são observados 
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também por Lima e Lima (2008), que ressaltam a falta de condições do Estado em 

conceder os benefícios sem sacrificar ainda mais a população, reduzindo 

investimentos em moradia, educação e outras áreas sociais. 

Outro ponto que pode ser levantado refere-se quanto à progressão 

temporal dos efeitos. No curto prazo, pode chegar a ocorrer um processo de 

mobilização que beneficia o município realizador da política fiscal. Mas, no longo 

prazo, a administração pública não poderá mais alterar a política proposta, pois 

desta forma, estaria arriscando que os investimentos ingressaram no local possam 

migrar para outra localidade com a mesma dinâmica: 

 
Acerca dos efeitos da guerra fiscal na arrecadação, eles podem até ser 
positivos a curto prazo para o ente vitorioso, mas, a longo prazo, são ruins 
para toda a Federação. Os entes com alíquotas maiores serão forçados a 
baixar suas alíquotas ao patamar dos entes “concorrentes”, sob pena de 
não atrair o capital privado, e, aos poucos, as alíquotas dos entes em 
disputa estarão no mesmo patamar, agora mais abaixo, apresentando todos 
eles menor receita com a competência própria e maior dependência das 
transferências intergovernamentais (CALCIOLARI, 2006, p. 24). 

 

Ao analisar as palavras de Calciolari no fragmento anterior, sob a ótica 

da Curva de Laffer, é possível observar que, quando um estado ou município pratica 

a guerra fiscal e reduz suas alíquotas abaixo do ponto de equilíbrio, representado 

pela capacidade de pagamento do contribuinte, outros estados ou municípios 

acabam aderindo à prática concorrencial e reduzindo também suas alíquotas. O 

resultado deste processo para o contribuinte, que passa a ter um custo tributário 

mais baixo, em um primeiro momento, é positivo. Todavia, esta vantagem poderá ser 

contrabalançada com outras tributações. Para o setor público, entretanto, os fatores 

são negativos, pois, ambos os “concorrentes” do tributo saem perdendo um possível 

montante da arrecadação que o contribuinte estava apto a pagar. 

Nascimento (2008) comenta que, no curto prazo, há um benefício para 

o estado, mas no longo prazo os ganhos iniciais desaparecem, pois os incentivos 

fiscais perdem o poder de estímulo. Para o autor, os estados mais pobres, 

curiosamente os que mais oferecem incentivos, terão maiores perdas, devido ao 

aumento na demanda por serviços públicos que cresce paralelamente aos 

investimentos atraídos para seu território. 

Na visão de Dulci (2002), as políticas de guerra fiscal tomam lugar no 

planejamento de outras políticas públicas de desenvolvimento menos arriscadas e 

mais consistentes: 
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Quanto aos efeitos locais, não se pode negligenciar o impacto 
desorganizador da guerra fiscal sobre a estrutura produtiva das regiões 
afetadas. Em que pesem os eventuais resultados positivos das políticas 
industriais implementadas no âmbito estadual, quando tais políticas têm 
como base o manejo de instrumentos fiscais o processo de expansão 
econômica resultante tende a ser artificial e pouco sustentável a longo 
prazo. Ele não passa de substituto precário de estratégias consistentes de 
desenvolvimento regional (Dulci, 2002, p. 105). 
 
 

Regueira (2003, p. 63) afirma que “uma das críticas mais contundentes 

é que o investimento seria realizado de qualquer maneira, não sendo o volume de 

incentivos o fator preponderante nessa decisão”. De tal modo, o maior problema da 

guerra fiscal é a falta de planejamento e integração. 

A falta de integração nas políticas pode fazer com que surjam 

anomalias na dinâmica econômica. No âmbito municipal, um exemplo desta situação 

que será delineado no capítulo seguinte e nos resultados da entrevista, trata-se de 

casos de empresas que alugam um endereço e estabelecem um escritório para 

formalizar sua empresa no município onde há incentivos tributários. Neste caso, ao 

mesmo tempo em que empresa gera receitas tributárias para a localidade onde está 

seu escritório, ela é consumidora de infraestrutura e serviços públicos, sistemas de 

comunicação, e diversos outros recursos em uma localidade diferente, sem 

contribuir com a arrecadação tributária deste local. Ainda há muitas discussões 

quanto a esta prática ser classificada como elisão ou evasão fiscal. De qualquer 

maneira, esta situação promove o benefício de uma localidade em detrimento de 

outra, prejudicando a sustentabilidade e o equilíbrio do desenvolvimento. 

Para Melo (1996), a guerra fiscal representa um entrave ao 

desenvolvimento, por não permitir a realização de um planejamento a longo prazo 

que possa levar a sociedade ao progresso de forma equitativa: 

 
Nos últimos anos, os estados passaram a praticar a renúncia fiscal em 
escala massiva, numa tentativa de atrair novos investimentos. A magnitude 
dessa “renúncia fiscal” e o que ela representa como mecanismo diminuidor 
da carga tributária agregada, a importância do ICMS (que representa quase 
um terço da receita tributária do país), além da impossibilidade de 
formulação de uma política de desenvolvimento regional por parte do 
Governo Federal apontam para a irracionalidade coletiva desse tipo de 
situação (MELO, 1996, p. 17). 

 

Quando a concorrência promovida pela guerra fiscal generaliza os 

incentivos fiscais, na visão de Lima e Lima (2008), há uma redução no poder de 
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estímulo destes incentivos, reduzindo o peso que a tributação tem nas decisões 

locacionais dos investimentos. Por isso, para que a tributação seja utilizada como 

uma política de promoção do desenvolvimento, seu planejamento deverá ser 

realizado de forma integrada, como será detalhado à frente. 

A “irracionalidade coletiva” mencionada por Melo pode ser 

representada nas visão de Caciolari (2006, p. 6) como um processo “inerente aos 

próprios agentes federativos”, estando relacionada mais com interesses políticos do 

que com a busca pelo desenvolvimento. 

Dulci (2002, p. 105) considera que “a guerra provoca tensões nas 

relações federativas e enfraquece o poder público em face de interesses privados”. 

O autor aponta também que: 

 
Para o país como um todo, contudo, as conseqüências são negativas. Ao 
lado das tensões políticas entre os estados, cabe ponderar qual o impacto 
social das renúncias fiscais, promovidas por governos estaduais que nem 
sempre estão em condições de fazê-lo sem sacrificar ainda mais suas 
populações (Dulci, 2002, p. 97). 
 
 

Considerando que o interesse público é representado pela sociedade 

como um todo, e não por cada região, estado ou município individualmente, 

enquanto o interesse particular sobressair ao interesse público, não haverá 

moderação da guerra fiscal. 

 

3.2.3 Combate aos efeitos danosos da guerra fiscal 

 
O princípio da Isonomia, um dos princípios estudados na área tributária 

previsto na Constituição Federal, trata-se de garantir a igualdade entre os membros 

da sociedade. Ao abordar incentivos fiscais, tem-se a seguinte concepção inicial:  

 
Os incentivos regionais, concedidos para beneficiar áreas menos 
favorecidas, não podem ser entendidos como uma não observação do 
Princípio da Isonomia, pelo contrário. Regiões com diferentes graus de 
desenvolvimento devem receber tratamento tributário diferenciado a fim de 
que as menos desenvolvidas, sendo beneficiadas, disponham de meios 
para alcançar maior igualdade com as mais desenvolvidas (MARIA; 
LUCHIEZI JR, 2010, p. 20). 

  

Na prática, devido à falta de articulação e integração entre os entes 

públicos, os benefícios fiscais não são determinados, de acordo com a necessidade 

de desenvolvimento da região, mas aplicados valendo-se de uma prática 
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concorrencial típica da economia privada, como se o tributo fosse um “produto” e os 

incentivos fiscais “ofertas” deste, visando conquistar mercados. 

No cenário atual, são praticados muitos benefícios fiscais sem o devido 

planejamento integrado. Existem casos envolvidos na guerra fiscal que se referem a 

situações em desacordo com a legislação vigente, representando práticas ilegais por 

parte dos próprios entes públicos. 

Foram apresentados anteriormente alguns aspectos que justificam a 

guerra fiscal, e sequencialmente alguns aspectos desfavoráveis à sua aplicação, 

mas, diante dos efeitos negativos apresentados e da ilegalidade com que estes 

projetos são aplicados, torna-se necessário adotar medidas que combatam e 

previnam estes aspectos. 

No início deste capítulo, foi mencionado o “enfraquecimento” do 

CONFAZ ao combater a guerra fiscal. De acordo com as normas vigentes, para que 

um estado execute uma política tributária, esta deve ter aceitação plena de todos os 

demais estados mediante acordo intermediado pelo CONFAZ. Apesar disso, não 

são respeitadas as determinações estabelecidas pelo órgão. 

Existem dois mecanismos principais de combate à guerra fiscal: uma 

legislação consistente e uma fiscalização eficiente. A grande quantidade de leis, 

decretos, normas, e outros instrumentos legislativos dificulta a fiscalização. 

Como exemplo de legislações inibidoras da guerra fiscal, está o caso 

do ISS. Foi implantada, em 2002, a Emenda Constitucional nº 37, que limitava um 

valor mínimo para se estabelecer a alíquota deste imposto: 

 

Enquanto  lei  complementar  não  disciplinar  o disposto nos incisos I e III 

do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o 

inciso III do caput do mesmo artigo: 

I – terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se 
referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 
406, de 31 de dezembro de 1968; 

II – não  será  objeto  de  concessão  de  isenções, incentivos e benefícios 

fiscais, que resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima 
estabelecida no inciso I (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, Art. 88, online). 
 
 

A partir da Emenda Constitucional, fica esclarecido o impedimento legal 

para realização de políticas que ofereçam incidência tributária abaixo do limite 

estabelecido. Entretanto, a aplicação de mecanismos que burlam estes limites, como 

em alguns casos práticos que são analisados no quarto capítulo, torna-se uma 

prática cada vez mais comum. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart88
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Um exemplo de mecanismo criado para sanear as contas públicas e 

que colabora para a redução dos efeitos negativos da guerra fiscal é a Lei de 

Responsabilidade Fiscal: 

 
Com a aprovação da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal –, estabeleceu-se um código de conduta para 
os administradores públicos de todo o país, que define regras rígidas na 
administração das finanças públicas dos três poderes (Legislativo, 
Executivo e Judiciário), nas três esferas de governo (federal, estadual e 
municipal), incluindo também os Tribunais de Contas e o Ministério Público. 
A aplicação dessa Lei poderá, em um momento, inibir a guerra fiscal e, em 
outro, atuar em sentido contrário e estimular a disputa tributária entre 
estados e municípios. (NASCIMENTO, 2002, p. 74) 
 
 

Neste caso, os benefícios deverão ser aprovados pelo Legislativo no 

ano fiscal anterior à sua concessão, dificultando sua aplicação sem os devidos 

estudos de impacto orçamentário-financeiro. Ainda de acordo com Nascimento 

(2002, p. 72), a reforma tributária representa um instrumento capaz de inibir a guerra 

fiscal: 

Um dos instrumentos passíveis de eliminar, ou pelo menos abrandar, a 
disputa tributária entre os estados e municípios é a reforma tributária tão 
almejada pelo empresariado brasileiro, mas que permanece sem definição 
pelo Poder Legislativo. 

 

O fragmento reflete uma situação ainda presente, onde não houve 

consenso na aplicação da reforma tributária. 

Lima e Lima (2008) partilham da opinião de que a reforma do sistema 

tributário poderia minimizar os estímulos à guerra fiscal. Os autores apontam a 

unificação da legislação nacional do imposto sobre valor adicionado e a implantação 

do princípio do destino, nos casos de tributação dos fluxos de comércio 

interestadual. Afirmam ainda que estas medidas não eliminariam a disputa, mas 

atuariam como uma restrição à eficácia dos incentivos fiscais do ICMS. 

Assim, caso a reforma tributária seja pautada no princípio da isonomia, 

criando condições para que as regiões menos favorecidas possam se desenvolver 

com sustentabilidade, com políticas que promovam a prosperidade de forma 

equilibrada, priorizando a cooperação e a integração ao invés da concorrência, a 

guerra fiscal pode ter um desfecho adequado. A disputa concorrencial deve ser um 

elemento presente apenas na iniciativa privada, pois na administração pública pode 

provocar danos às políticas sociais e prejudicar as responsabilidades existentes do 

Estado com a sociedade. 
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3.3 SÍNTESE DO TERCEIRO CAPÍTULO 

 
Com base nas informações deste capítulo, o estudo adota a seguinte 

definição de guerra fiscal elaborada pelo pesquisador: Processo de competição 

ocorrido na administração pública com o objetivo de atrair investimentos privados, 

cujo conflito resulta da falta de integração nas políticas tributárias, podendo ocorrer 

no âmbito vertical, envolvendo esferas governamentais diferentes, ou no âmbito 

horizontal, envolvendo entes públicos da mesma esfera de governo. 

Quanto aos efeitos da guerra fiscal no sistema econômico e na 

sociedade, é possível observar, através da pesquisa bibliográfica, que os aspectos 

apontados como favoráveis possuem suas contradições, e os aspectos 

desfavoráveis apresentam-se melhor fundamentados e em maior número. Vejamos 

os Quadros 2 e 3 a seguir: 

 
Quadro 2 – Aspectos favoráveis da guerra fiscal e suas contradições. 

ASPECTOS APONTADOS 
COMO FAVORÁVEIS 

CONTRADIÇÕES IDENTIFICADAS NA PESQUISA 
BIBLIOGRÁFICA 

Benefícios fiscais podem 
fomentar os investimentos 
locais 

Caso os novos investimentos não ocorram no volume planejado, a 
política perde seu efeito e a arrecadação pode sofrer uma redução, 
quando os benefícios são concedidos a empresas pré-existentes. 
Obs.: Para não prejudicar a economia local, os benefícios não 
podem atender apenas investimentos novos. 

A política de utilizar 
alíquotas inferiores ao 
ponto de inflexão da 
Curva de Laffer é mais 
eficiente que ultrapassar 
este ponto e gerar 
informalidade 

Ao praticar a guerra fiscal, muitas vezes, os incentivos afastam-se 
bastante do ponto de inflexão, fazendo com que as localidades 
"concorrentes" também pratiquem alíquotas distantes deste ponto, 
levando à ampliação de outros tributos a ultrapassar o ponto de 
inflexão para "compensar" esta perda de receita. Um dos objetivos 
da administração pública deve ser a maximização das receitas sem 
prejudicar os investimentos, o que pressupõe a busca pela maior 
proximidade possível do ponto de inflexão. 

Descentralização e 
distribuição da atividade 
produtiva, com geração 
de emprego e renda 

A tributação não é o único elemento presente na tomada de 
decisão. É necessário que hajam outras políticas de 
desenvolvimento paralelamente aos benefícios fiscais, para garantir 
a sustentabilidade e prosperidade dos investimentos realocados, 
não podendo atribuir o mérito do desenvolvimento de uma região às 
práticas de guerra fiscal. Outro fator relevante é a possível 
concentração em pequenas áreas já desenvolvidas da região que 
está ofertando os incentivos, não alcançando os objetivos 
propostos. Por fim, os incentivos concedidos não garantem a 
sustentabilidade do desenvolvimento local, proporcionando 
vantagens locais apenas a curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Quadro 3 – Aspectos desfavoráveis da guerra fiscal. 
ASPECTOS APONTADOS COMO DESFAVORÁVEIS 

 Probabilidade de não obter os investimentos esperados 

 Existência de outros fatores inerentes ao processo de tomada de decisão, minimizando os 
efeitos da política de isenção 

 Interferência na concorrência com as empresas já existentes 

 Aumento nos tributos não contemplados nos benefícios fiscais para tentar equilibrar as 
receitas públicas 

 Redução na oferta de bens e serviços públicos resultante da redução na arrecadação 

 Dependência da política de incentivos fiscais no longo prazo para que os investimentos 
obtidos não migrem novamente 

 Aumento na demanda por bens e serviços públicos 

 Perda progressiva da eficiência nas políticas tributárias a partir da generalização dos 
incentivos proporcionada pela guerra 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 
Na pesquisa bibliográfica, não foram identificadas contradições aos  

aspectos desfavoráveis. 

Desta forma, o resultado obtido com a pesquisa apresenta aponta que 

a guerra fiscal pode ser vista como desvantajosa ao desenvolvimento. Os 

argumentos apresentados a favor de sua execução representam-se questionáveis 

ou ineficientes no longo prazo, conflitando com a proposta de sustentabilidade, 

enquanto os argumentos desfavoráveis se mostram coerentes e prejudiciais. 

Assim, devido aos aspectos negativos identificados, o resultado da 

pesquisa bibliográfica aponta as seguintes medidas para evitar ou minimizá-los: 

 
Quadro 4 – Medidas de combate aos efeitos negativos da guerra fiscal. 

AÇÕES PARA EVITAR OU MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA FISCAL 

 Existência de articulação e integração entre os entes públicos na formulação das políticas 
tributárias, garantindo que o princípio da isonomia seja aplicado democraticamente, 
passando do aspecto competitivo para o cooperativo, buscando sempre o melhor cenário 
possível para a sociedade. 

 Estabelecimento de normas tributárias claras e eficientes. A reforma tributária é identificada 
como um dos mecanismos viáveis, mas sem previsão de ocorrência. 

 Realização de uma fiscalização eficiente por parte dos órgãos de controle, para verificar 
constantemente se os incentivos fiscais propostos estão de acordo com as normas legais. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Não existe atualmente um “divisor de águas” que determine quais 

políticas tributárias fazem parte da guerra fiscal e quais não fazem. Todas aquelas 

práticas que fogem aos princípios da legalidade podem ser classificadas como 

guerra fiscal por natureza, mas diversas ações, mesmo que dentro dos parâmetros 

legais, também resultam na competição por investimentos, podendo classificar-se ou 

não como atitudes de guerra fiscal, sendo necessária a análise profunda de cada 

caso, podendo ainda haver posicionamentos diferentes, devido ao aspecto 

controverso que o tema se encontra atualmente. 

A relevância deste capítulo para o estudo abrange a necessidade de 

conceituar a guerra fiscal e identificar seus possíveis efeitos na sociedade. Nas 

conclusões do estudo, as informações apresentadas são confrontadas com os 

resultados da pesquisa de campo. 
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4 A EXPOSIÇÃO DA GUERRA FISCAL PELOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO  

 

 

No capítulo anterior, os aspectos da guerra fiscal foram analisados sob 

o ponto de vista teórico. O presente capítulo contempla uma pesquisa documental e 

bibliográfica, em que são apresentados diversos artigos sobre o contexto atual da 

guerra fiscal e alguns casos práticos. 

Os artigos apontados nesta etapa, resultantes da pesquisa documental, 

têm como objetivo apresentar os casos de guerra fiscal na forma como são expostos 

atualmente à sociedade pelos meios de comunicação. 

Convém ressaltar que as taxas e contribuições são vinculadas a 

atividades e compromissos do setor público, tornando-se complicado praticar ações 

de guerra fiscal com estes tributos. Portanto, este processo está diretamente 

relacionado a impostos, nas esferas governamentais. 

Outro ponto relevante é que no caso da União, por não haver outros 

entes públicos no mesmo nível, apenas estaria sujeita à prática de guerra fiscal na 

vertente vertical, todavia, mesmo neste aspecto, é incomum encontrar casos 

envolvendo confrontos tributários entre a União e os estados ou os municípios. Com 

isso, este capítulo inicia com questões da guerra fiscal estadual, seguida por casos 

de guerra fiscal municipal, ambos sob a ótica da vertente horizontal. Posteriormente, 

o estudo apresenta dois casos na vertente vertical. O primeiro trata-se de um conflito 

entre um estado e município envolvendo o repasse do ICMS, enquanto o segundo 

caso refere-se ao IPI, que ocasiona um problema de repasses da União para os 

estados e municípios. 

 

4.1 A GUERRA FISCAL NO NÍVEL ESTADUAL 

 

Dentre os impostos estaduais, estão o IPVA, o ITCMD e o ICMS, como 

foi comentado no segundo capítulo. No caso do ITCMD, Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, a guerra fiscal é menos 

frequente de ser observada, não apontando em grandes impactos na sociedade.  
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Quanto ao IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores, a fiscalização tributária atua no sentido de que não haja veículos 

atuantes em uma determinada localidade cadastrados para recolhimento em outra 

localidade, onde tenham pouca ou nenhuma circulação. Contudo, o IPVA não é, 

atualmente, o maior foco da guerra fiscal estadual, como já ocorreu no período, por 

exemplo, em que eram realizadas ações de fiscalização nomeadas “operação de 

olho na placa”.  

 O que se observa na atualidade, com base nos meios de 

comunicação, é que a prática mais comum de guerra fiscal, no âmbito estadual, está 

relacionada ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. 

Em fevereiro de 2013, a Secretaria da Fazenda publicou uma matéria 

em seu portal relacionada ao aproveitamento de créditos de ICMS provenientes de 

benefícios fiscais considerados ilegais, por ter sido aplicados sem a concessão do 

CONFAZ. O Estado de São Paulo publicou o Comunicado CAT36/2004, como um 

alerta aos contribuintes da possibilidade dos créditos de ICMS obtidos serem 

glosados pela Secretaria da Fazenda paulista. O Supremo Tribunal Federal “barrou 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 3350, ajuizada pelo governo do 

Estado do Amazonas contra o Comunicado CAT 36/2004” (SEFAZ, 2013, online), o 

que fortalece a política de glosa dos créditos. 

O texto de Márcio Kroehn, publicado no início de 2012, demonstra que 

a guerra fiscal já está sendo discutida há bastante tempo, sem chegar a um 

desfecho. De acordo com Kroehn (2012), cada estado tem sua legislação própria 

para o ICMS, resultando em mais de 40 alíquotas diferentes de ICMS, com variação 

entre 4% e 25%, e somam aproximadamente 3.500 normas em constante mutação. 

Para o autor, esta estrutura oferece margem ao crime tributário. Um dos golpes 

aplicados trata-se do “passeio da nota fiscal”, cujo objetivo é criar uma origem fictícia 

para um produto em um local, enquanto a produção e comercialização de fato 

ocorram em outro. 

 

Para simular que algo foi produzido num estado distante, basta enviar a 
nota para lá e depois fazer o inverso. Por mágica, o produto “muda” de 
origem. “A diferença de ICMS induz o desonesto a simular um destino 

fictício”, diz Clóvis Panzarini, ex-coordenador da Secretaria da Fazenda 
paulista. Embora alguns estados e algumas empresas possam ter ganhos 
com a fraude, a economia do país só tem a perder. “A guerra fiscal promove 
distorção nas decisões de investimento, eleva custos e prejudica as 
empresas que andam dentro da lei”, diz o economista Paulo Rabello de 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/comunicados_cat/ccat362004.htm?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut
http://exame.abril.com.br/topicos/ICMS
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Castro. Para tentar acabar com a guerra, o governo federal discute com 
estados a unificação das alíquotas interestaduais — hoje elas são de 7% e 
12%. Mas a negociação deve demorar (KROEHN, 2012, online). 
 

 

São mencionados e detalhados por Kroehn (2012) três exemplos: o 

etanol, os medicamentos e o aço. Este último caso contempla outra face recente da 

guerra fiscal, a guerra dos portos, a qual envolveu a importação de produtos por 

estados que oferecem benefícios fiscais. 

O artigo de Watanabe (2013), ao mencionar a pesquisa da Febrafite, 

Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, aponta que a 

renúncia fiscal do ICMS em 2012 chegou a representar 16,6% da arrecadação. O 

artigo de Beck (2013) informa que a arrecadação total de ICMS no ano de 2012 

chegou a aproximadamente R$330 bilhões. Acrescentando os 16,6% apontados por 

Watanabe, a receita do ICMS nacional poderia ter chegado a R$384 bilhões. 

A Resolução 13, uma solução encontrada para a guerra dos portos 

através da unificação de alíquotas, pode ter sido responsável por parte deste 

resultado: 

 

Entre os Estados com maior renúncia estão Amazonas (67,5%), Goiás 
(51,1%) e Santa Catarina (37,9%). Nesses dois últimos, porém, diz Roberto 
Kupski, presidente da Febrafite, é possível que tenha havido alguma 
redução do nível de renúncia por conta da Resolução 13, que unificou a 
alíquota interestadual para produtos importados, com o objetivo de acabar 
com a guerra fiscal dos portos (WATANABE, 2013, online). 
 
 

Watanabe (2013) comenta quanto às tentativas do Confaz, ocorridas 

sem sucesso em junho de 2013, para se estabelecer uma alíquota menor para as 

operações interestaduais com exceções pontuais, tornando inviável a prática da 

guerra fiscal, mas, as decisões do Conselho somente são efetivadas mediante a 

unanimidade, o que não ocorreu devido ao posicionamento do Estado do Amazonas 

em manter a alíquota vigente. 

No artigo de Silva, Lara e Porto (2013), publicado em novembro, a 

Secretária de Estado e Desenvolvimento de Minas Gerais, Dorothea Wernek, critica 

a exigência do consenso entre as 27 unidades da federação para aprovação de 

propostas do Confaz. Por sua vez, Julio Bueno, Secretário de Desenvolvimento 

Econômico do Rio de Janeiro, tem opinião favorável à guerra fiscal, defendendo o 

posicionamento da desconcentração dos investimentos, enquanto Rodrigo Garcia, 



71 
 

Secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, afirma aceitar a ideia da 

desconcentração de investimentos, mas complementa que esta desconcentração 

não distribui riqueza. 

O Estado de São Paulo, apesar de ainda concentrar a maior 

participação no total de empresas do país, representada por aproximadamente 30%, 

está “perdendo fôlego”, como se pode observar no artigo de Rolli (2013). Os dados 

do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, apresentam a média 

nacional anual de crescimento de novos negócios em 10,45%, enquanto no Estado 

de São Paulo foi de 9,74%. 

 

Entre os Estados com crescimento mais expressivo ao ano estão: Pará 
(12,56%); Espírito Santo, (11,93%) e Rio de Janeiro (11,7%) [...] A queda 
está diretamente relacionada, segundo o IBPT, à concessão de incentivos 
fiscais por outros Estados para que as indústrias se desenvolvam em outras 
regiões do país -- é a chamada guerra fiscal (ROLLI, 2013, online). 

 

O artigo ainda aponta o aspecto da idade das empresas, cuja média 

nacional foi de 8,8 anos, enquanto no Estado de São Paulo a longevidade das 

empresas tem média de 9,1 anos. 

A migração e distribuição dos investimentos podem ser vistas como 

efeitos favoráveis, proporcionando a redução nos desníveis sociais entre as regiões 

nacionais. Entretanto, devido aos demais “efeitos colaterais” proporcionados pela 

guerra fiscal, este objetivo pode ser alcançado por meio de outras políticas públicas.  

A reforma tributária, identificada no capítulo anterior como um 

instrumento de combate à guerra fiscal, pode estar fundamentada em uma estrutura 

que promova a distribuição dos investimentos, de forma colaborativa, evitando o 

conflito e suas consequências. De acordo com o senador Delcídio Amaral (2013, 

online): 

 
Dois anos depois de audiências e reuniões com governadores, secretários 
de Fazenda, empresários e outras autoridades, podemos dizer que nunca o 
Brasil esteve tão perto da sonhada reforma tributária. Por outro lado, 
também devemos advertir que poucas vezes o equilíbrio federativo esteve 
tão ameaçado. 
 
 

O senador cita um relatório aprovado na Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado, contendo proposta de alteração nas alíquotas 

interestaduais do ICMS, onde alguns estados, como Espirito Santo e outros do 
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Norte, Nordeste e Centro Oeste, teriam alíquota de 7%, enquanto outros, como São 

Paulo e estados do Sul e Sudeste, trabalhariam com uma alíquota de 4%. Para o 

senador, “o Brasil ainda não tem uma convergência do padrão de desenvolvimento 

econômico entre suas cinco regiões” (AMARAL, 2013, online). Assim como foi 

exposto no terceiro capítulo, o princípio da Isonomia pode permitir condições 

diferenciadas na política pública que tornem mais próximo o equilíbrio e a igualdade. 

O autor classifica a guerra fiscal como “uma prática que não beneficia ninguém, um 

jogo de soma zero e que, se não for enfrentado logo, ainda vai causar sérios e 

irreversíveis danos ao país”, mas alerta a necessidade de atenção e cautela neste 

processo, considerando, por exemplo, a convalidação dos incentivos já concedidos, 

garantindo a tranquilidade dos investidores. 

Brito (2013) ressalta o posicionamento do deputado Luiz Carlos Hauly, 

que acusa o Supremo Tribunal Federal de não ter “coragem” de enfrentar os estados 

que concederam benefícios fiscais unilateralmente. 

É reconhecida, portanto, a necessidade e a urgência da reforma 

tributária. Analisando a política tributária vigente, Khair (2013) faz uma crítica sobre 

o efeito que a alta carga tributária brasileira tem sobre os preços. Além de onerar o 

preço final, os tributos altos têm outros efeitos, como inibir o consumo, reduzir a 

competitividade das empresas nacionais e frear o crescimento econômico. Contudo, 

a subtributação também pode ser um problema, beneficiando camadas de maior 

renda. 

 
Em síntese, o país tem uma política tributária que penaliza o consumo e 
mão-de-obra. Isso torna o sistema tributário regressivo, recessivo, pois 
reduz o poder de compra das famílias ao elevar o preço dos bens e serviços 
e eleva o custo da mão-de-obra para as empresas, que no processo 
competitivo acabam perdendo espaço para os bens importados, que vêm de 
países com menor tributação sobre o consumo e a mão-de-obra. (KHAIR, 
2013, online). 
 
 

Em outubro, Ulhôa (2013) sinalizou a possibilidade de uma reforma no 

ICMS em breve, devido a uma reunião do CONFAZ em que 24 estados entraram em 

acordo, restando apenas Goiás, Santa Catarina e Ceará. Em novembro, conforme 

consta em artigo publicado por Screiber (2013, online), a Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado Federal “aprovou o projeto de lei que cria fundos de 

compensação e desenvolvimento regional para estados que visam reverter as 

perdas esperadas caso seja aprovada a reforma que modifica as alíquotas do 
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ICMS”. Caso haja aprovação no plenário do Senado, esta medida tem como 

finalidade evitar que o fim da guerra fiscal provoque um impacto intenso na dinâmica 

econômica no curto prazo. 

Um dos problemas centrais da guerra fiscal, presente no artigo de 

Mioto (2013, p. B6), é a exaltação dos mecanismos de benefício fiscal em detrimento 

de outras políticas públicas. “A maior parte dos Estados destina mais dinheiro à 

guerra fiscal do que ao investimento público”. A proporção dos gastos mencionada 

no artigo expressa que para cada R$100,00 investidos em política pública de infra 

estrutura, R$217,00 são concedidos em benefícios tributários. “Os secretários de 

Fazenda dizem que é impossível não entrar no jogo: se um Estado não dá 

incentivos, o vizinho dá e leva suas empresas”. Mioto (2013) cita casos como o de 

uma montadora que exigiu 130% do valor da fábrica em incentivos para se instalar 

no Estado de São Paulo, onde há ainda outras vantagens logísticas e operacionais 

em relação aos demais estados. Por fim, são apontados os aspectos de interesse 

político da guerra fiscal, em que a atração de empresas pode gerar resultados 

aproveitáveis em campanhas eleitorais em menor prazo que investimentos em 

educação e infraestrutura. 

O relatório do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, aponta 

a complexidade do sistema tributário e a dispersão das alíquotas de ICMS como 

fatores de impulso à guerra fiscal: 

 
A economista do BID, porém, não acha que o mais importante no caso 
brasileiro seja reduzir a carga de impostos. Do ponto de vista teórico, diz 
ela, não há um nível ótimo do sistema tributário como proporção do PIB. Há 
países, como os nórdicos, em que a carga de impostos é elevadíssima, mas 
há o retorno para a população em termos de prestação de serviços e não se 
trata de algo que afete a competitividade da economia. Para Ana, seria 
importante o Brasil tentar resolver problemas como o das várias alíquotas e 
legislações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
que provocam distorções como as guerras de incentivos fiscais promovidas 
pelos diversos Estados (LAMUCCI, 2013, online). 
 
 

Outro aspecto importante para este estudo na visão do BID se refere 

ao caráter promotor do desenvolvimento sustentável existente nas políticas 

tributárias, que perde sua eficiência com a guerra fiscal, como foi visto no capitulo 

anterior. Lamucci (2013, online) destaca que, na visão da economista representante 

do BID, o Brasil “deveria focar em reformas tributárias que ajudem a reduzir a 
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pobreza e a desigualdade, aumentem a produtividade e beneficiem as futuras 

gerações, com incentivos que estimulem o uso mais eficiente dos recursos naturais”. 

Portanto, as informações obtidas por meio de pesquisa documental em 

noticiários e artigos disseminados pelo meio de comunicação, corroboram com as 

conclusões apontadas no terceiro capítulo, em que o melhor instrumento para 

combater os efeitos adversos da guerra fiscal é a reforma tributária. 

 

 

4.2 A GUERRA FISCAL NO NÍVEL MUNICIPAL 

 

O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou em 

2013 um volume da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC, com 

dados referentes ao perfil dos municípios no ano de 2012. Nesta pesquisa, foram 

investigados os municípios que praticam algum mecanismo de atração de 

empreendimentos. Dentre os mecanismos que fazem parte da pesquisa, o IBGE 

aponta a doação e a cessão de terrenos como instrumentos não fiscais. A isenção 

de taxas, do ISS e do IPTU, parcial ou totalmente, representam os mecanismos 

fiscais. Os resultados são observados no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Número de municípios que possuem mecanismos de incentivo à 
implantação de empreendimentos segundo os tipos de mecanismos 
utilizados no Brasil, no período de 2006 a 2012 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. Adaptado do Perfil dos municípios brasileiros (IBGE, 2013). 
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Em 2006, 49,5% dos 5.564 municípios brasileiros praticavam algum 

mecanismo de incentivo a novos investimentos. Em 2012 este percentual subiu para 

62,9%. Os instrumentos não fiscais afetam as despesas da administração pública, 

enquanto os fiscais afetam as receitas. Outra informação que se pode obter com a 

pesquisa do IBGE se refere ao número de Isenções totais e parciais de IPTU, 

configurando uma face da guerra fiscal pouco debatida pelos meios de 

comunicação, o que pode estar ligado ao fato de que atualmente não existem 

normas que impeçam ou imponham limites a este incentivo, como no caso do ISS. 

A capital paulista é um exemplo relevante da guerra fiscal no nível 

municipal, atualmente, está “guerreando” com muitos municípios, e grande parte dos 

casos está na justiça. 

Dentre os casos mais divulgados estão Barueri e Santana do Parnaíba. 

 
Barueri e Santana de Parnaíba adotaram a competição fiscal como 
estratégia de desenvolvimento na década de 90, baixando radicalmente as 
alíquotas de ISS para alguns tipos de serviço (BARCELLOS; ASSUNÇÃO, 
2004, p. 2). 

 

Os efeitos desta política são observados pelos autores da seguinte 

forma: 

 
Nos resultados, encontramos evidências de que a drástica redução na 
alíquota de ISS atraiu um número significativo de firmas para os dois 
municípios, principalmente firmas de serviços profissionais e serviços de 
saúde. [...] A análise feita com dados de empregados, entretanto, indica que 
o número de empregos criados nos setores de serviços não acompanhou o 
expressivo aumento no número de firmas. [...] o resultado contradiz os 
formuladores de política dos municípios, que alegam atração de 
investimentos e empregos, e indica que as firmas de fato mudam sua 
localização com o objetivo principal de diminuir o montante de impostos 
devidos. O expressivo aumento na arrecadação de ISS em Santana e 
Barueri parece, assim, ter sido simples transferência de arrecadação dos 
demais municípios da região metropolitana (principalmente da capital) de 
onde as firmas saíram (BARCELLOS; ASSUNÇÃO, 2004, p. 17-18). 

 

Observa-se, assim, que o volume de emprego não acompanhou o 

crescimento do número de firmas, portanto, nem todos os objetivos fundamentais da 

política tributária foram alcançados, além de impactar nas políticas de outras cidades 

de onde estas firmas saíram. 

No caso de Santana do Parnaíba e de Poá, há um artigo recente que 

demonstra que a guerra fiscal atinge níveis judiciais. 
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A Prefeitura de São Paulo venceu duas disputas jurídicas ligadas à guerra 
fiscal com municípios próximos à capital, ontem, no Tribunal de Justiça de 
São Paulo. O órgão Especial do TJ paulista reconheceu a 
inconstitucionalidade de leis fiscais das cidades de Poá e Santana do 
Parnaíba sobre o ISS [...] Segundo o procurador, muitas empresas com 
atividades na capital criam sedes fictícias nos municípios com alíquotas 
reduzidas de ISS para burlar o fisco paulistano (FERREIRA, 2013, p. B5) 
 
 

Santana do Parnaíba ofertava 63% de desconto na base de cálculo do 

ISS, enquanto Poá oferecia descontos vinculados ao imposto de renda. Nota-se a 

existência da “anomalia”, com firmas registradas em Santana do Parnaíba e Poá, 

mas que têm sua atividade concentrada na capital paulista.  

Em novembro, foram publicadas no jornal Folha de São Paulo, 

matérias sobre esta situação. Uma delas intitulada Oásis fiscal em SP dá sede 

fictícia por R$ 100. O artigo apresenta o funcionamento do “aluguel de endereço 

fiscal”,  

 
É possível registrar uma empresa ali mesmo sem nunca ter pisado no 
município e pretendendo operar, de fato, a 1.000 km de distância ou até fora 
do Brasil, afirmam representantes de três empresas especializadas em abrir 

negócios ouvidas pela Folha (ODILLA, 2013, online). 

 

Por meio desta prática, uma empresa cria uma sede “de fachada” com 

um endereço utilizado simultaneamente por dezenas de outras empresas. A 

permissão que um número ilimitado de empresas funcionem no mesmo local 

fomenta a prática dos escritórios virtuais. No período de 1997 a 2013, Santana do 

Parnaíba passou de 2 mil para 20 mil empresas instaladas.  

Como já foi mencionado, a legislação do ISS limitou suas alíquotas ao 

intervalo de 2% a 5%, contudo, de acordo com o artigo, Santana no Parnaíba pratica 

reduções na base de cálculo que podem resultar em uma alíquota do imposto em 

torno de 0,7%, sendo declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado, 

após ação movida pela capital paulista. 

 

Os benefícios fiscais, oferecidos por Santana de Parnaíba e outros 
municípios próximos à capital como Barueri e Poá, passaram a atrair não só 
quem quer pagar menos imposto como também quem quer driblar o Fisco 
(ODILLA, 2013, online). 
 

 

Os casos em que a empresa realiza uma abertura fictícia em um 

município, atuando efetivamente em outro geram muita polêmica, mas as últimas 
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decisões judiciais têm considerado como uma evasão indevida de tributos. Ao 

observar o outro lado, o ponto de vista do município de Santana do Parnaíba, este 

afirma estar revendo sua legislação, na tentativa de dar mais segurança ao 

contribuinte. Enquanto a disputa judicial estiver vigente, os incentivos fiscais são 

mantidos, mas a criação de escritórios virtuais está impedida. 

Quanto à dinâmica ocorrida na economia da Região Metropolitana de 

São Paulo, Torres (2002, p. 71) afirma que: 

 
Considerando o problema do ponto de vista da dinâmica no interior da rmsp 
podemos observar que, embora o seu crescimento como um todo tenha 
sido moderado, os municípios do entorno de São Paulo apresentaram de 
modo geral crescimento demográfico muito mais expressivo do que a 

capital, sobretudo entre 1980 e 2000. [...] Simultaneamente, verificou‑ se 
também um crescimento demográfico mais expressivo do interior, 
crescimento localizado sobretudo no eixo São Paulo-Ribeirão Preto, com 
destaque para os municípios do entorno de Campinas. 
 

O autor observa também que “o crescimento do emprego no município 

de São Paulo tem sido menos dinâmico do que o observado no interior do estado” 

(TORRES, 2002, p. 76). O setor de serviços é o que mais cresce na capital, porém, 

a evolução nos salários nominais tem sido lenta. 

No aspecto fiscal, ocorreu o mesmo. No período entre 1995 e 2009, “a 

arrecadação de Barueri cresceu 266%, a de São Caetano do Sul 235%, a de São 

Jose dos Campos 126%, e a de Sorocaba 122%” (TORRES, 2002, p. 76), enquanto 

isso, a variação na percentual na arrecadação total de São Paulo foi de 94% no 

mesmo período. 

Outro caso a ser observado é do município de Jacareí: 

 
O prefeito de Jacareí, Hamilton Mota (PT), afirma que uma nova política de 
isenção fiscal contribuiu para atrair novos investimentos. Pela regra, o IPTU 
pago pela empresa diminui conforme o número de profissionais da cidade 
empregados nela e a quantidade de recursos adicionados à economia local. 
[...] Para Ricardo Ésper, do Ciesp, o maior desafio da cidade para os 
próximos anos é adequar sua infraestrutura (OLIVEIRA, 2012, p. B15). 
 
 

Esta política propõe uma versão com menores riscos de ocorrer efeitos 

negativos com a aplicação de incentivos fiscais, pois está diretamente vinculada a 

um fator de desenvolvimento local. Um dos possíveis reflexos é apontado em outro 

artigo: 

 
Um ciclo de investimentos, porém, começa a movimentar Jacareí, trazendo 
a primeira montadora à cidade. Ela será, também, a primeira montadora 
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chinesa no país. Anunciada em 2011, a fábrica da Chery começará a 
produzir automóveis em 2013. [...] Também chegam à cidade a fabricante 
de equipamentos pesados chinesa Sany e a espanhola Teknia Tecnotubo, 
do setor automotivo. [...] Segundo a prefeitura, esses investimentos devem 
contribuir para abertura de 6.800 empregos diretos em cinco anos 
(OLIVEIRA, 2012, online). 
 

 

A Figura 3, constante no artigo, caracteriza o objetivo da política de 

incentivos fiscais implantada: 

 

Figura 3 – Recorte de artigo online do caso de Jacareí 

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012, online. 

 

No município de Lorena-SP, houve a aplicação de incentivos fiscais 

como forma de atração de investimentos, os quais começaram a aparecer 

recentemente. Entretanto, há empreendedores que estão se alocando no município, 

alegando outros benefícios como embasamento para a tomada de decisão. No caso 

da empresa de ônibus do artigo  apresentado a seguir, os empresários afirmam que 

tinham outras duas opções em mente, mas Lorena apresentou melhor situação 

operacional. As outras opções eram Juíz de Fora-MG, que não tinha terrenos do 

interesse da firma, e Rezende-RJ, onde afirma haver muita concorrência de mão-de-

obra. Além disso, estariam próximos às montadoras Volkswagen em Taubaté-SP e 

GM em São José dos Campos-SP. 
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Município do chamado ‘fundo do Vale’, Lorena começa a atrair investidores 
interessados em sua localização estratégica. Às margens da Dutra, a cidade 
fica quase no meio do caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo. ‘É a 
esquina do Brasil, perto dos meus principais fornecedores e do mercado 
consumidor’, diz Sílvio Calegaro, diretor-geral da fabricante gaúcha de 
ônibus Comil. A empresa está investindo R$110 milhões em uma fábrica 
automatizada de ônibus urbanos que deverá gerar 500 empregos diretos 
em Lorena. [...] Com o auxílio da Investe SP, o município aprovou, em 2011, 
um programa de incentivos fiscais, com isenção de IPTU, redução de ISS e 
devolução de ICMS, entre outros (BARBOSA, 2013, p. B6). 
 

Uma das políticas fiscais adotadas em Lorena-SP, na administração 

anterior foi a doação de terrenos, porém, atualmente a prefeitura não tem orçamento 

equilibrado o suficiente para pagá-los, encontrando-se em uma arriscada situação, 

resultado de uma manobra de política tributária mal planejada. 

Em Ribeirão Preto, município do interior do estado de São Paulo, um 

artigo publicado em 2012 sobre o programa de notas fiscais, menciona um 

mecanismo de incentivo fiscal sobre o ISS:  

 
Segundo o Secretário da Fazenda, Sérgio Nalini, 10% do imposto recolhido 
voltará para o consumidor. No ano passado, foram arrecadados R$ 146 
milhões com o imposto, de acordo com a secretaria. O valor será 
depositado em conta e poderá ser usado para o pagamento de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano), crédito em conta ou doação a 
entidades assistenciais cadastradas na Secretaria da Assistência Social 
(FOLHA DE S. PAULO, 2012, online). 
 
 

O objetivo da ação promovida por Ribeirão Preto, em devolver parte do 

tributo ao consumidor, é reduzir a informalidade, aumentando a arrecadação. 

Mesmo não se tratando de uma iniciativa de guerra fiscal para atração de 

investimentos de outras localidades, a vantagem da proposta pode atrair 

prestadores de serviço.  

Recentemente, foi publicado um artigo de Amorim (2014), afirmando 

que as dívidas da Prefeitura de Ribeirão Preto aumentaram mais de seis vezes, 

desde 2009, fazendo com que os investimentos no município equiparem aos gastos 

com pagamento da dívida. 

No final de 2013, Yamada (2013, online) menciona municípios da 

região de Ribeirão Preto que também passam por dificuldade de arrecadação, 

devido à inadimplência, e relaciona as ações para recuperar este “prejuízo”. Dentre 

elas, a isenção total de juros e multa para os tributos em atraso foi adotada por 
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Matão, Bebedouro, Barretos, Jaboticabal e Sertãozinho. O município de Franca/SP 

“decidiu sortear um prêmio no valor de R$42 mil”: 

 
Figura 4 – Medidas contra a inadimplência na região de Ribeirão Preto 

 
Fonte: YAMADA, 2013, online. 
 

A guerra fiscal estadual também afeta o município de Franca/SP. 

Muitas empresas locais migraram para o nordeste em função de incentivos fiscais, 

fato discutido com maior detalhamento em outros capítulos deste estudo. Além da 

saída de investimentos, as empresas que passam a atuar no mercado com 

incentivos fiscais apresentam concorrência diferenciada diante do mesmo mercado 

consumidor.  

Empresários de Franca admitem que etapas da produção que necessitam 
de mão de obra pouco qualificada podem ser transferidas para o Nordeste, 
onde o custo é menor. O valor agregado da produção, no entanto, continua 
dependendo de São Paulo (PIRES, 2013, online). 

 
 

Assim, conforme aborda Pires (2013), o Estado de São Paulo reduziu a 

alíquota do ICMS nas atividades coureiro-calçadistas, no final de 2012, para tentar 

reduzir o desequilíbrio concorrencial. Contudo, os empresários afirmam que os 

benefícios para a indústria não alcançam o varejo, necessitando de novas 

providências. No artigo, Rodrigo Garcia, da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, afirma que o Estado de São Paulo não adota política fiscal que 

prejudique a arrecadação estadual, destacando as limitações na concessão de 
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benefícios ao afirmar que “a guerra fiscal é um jogo de perde perde” (PIRES, 2013, 

online). 

Em Extrema-MG, os incentivos fiscais conseguiram gerar resultados na 

economia local com a geração de emprego e renda. 

 
Com as armas da guerra fiscal, o município mineiro de Extrema, distante 
107 quilômetros de São Paulo e a 500 quilômetros de Belo Horizonte, já é o 
segundo polo industrial de Minas Gerais, atrás apenas de Betim. [...] Os 
incentivos surtiram resultado. Em 12 anos, o número de indústrias em 
Extrema saltou de 60 para 172 operações, boa parte destas oriundas do 
território paulista. [...] A fabricante de chocolate Kopenhagen aportou na 
cidade em 2009, depois de abandonar Barueri, na Região Metropolitana de 
São Paulo. Segundo a prefeitura local, a unidade emprega 1.200 
funcionários. Em 2007, a Multilaser [...] Com o pagamento de salários, a 
empresa injeta R$ 2 milhões todos os meses na economia da cidade. [...] 
Os benefícios fiscais oferecidos pelo município são generosos: isenção de 
IPTU, alíquota reduzida do ISS e até assessoria para a empresa não se 
afogar na burocracia junto ao governo estadual. A mais nova conquista de 
Extrema foi a Panasonic (SANTOS, 2012, online). 
 
 

Um dos ingressantes recentes na guerra fiscal é Ribeirão Pires: 

 
Com vistas a atrair novas empresas, Ribeirão Pires aposta em uma 
manobra ousada: a redução de impostos para os prestadores de serviço, o 
ISSQN. [...] A alteração coloca a cidade na chamada ‘Guerra Fiscal’, a 
disputa entre governos (estaduais ou municipais) para atrair empresas por 
meio da concessão de benefícios, como redução de tributos (o da alíquota 
do ICMS, por exemplo) ou ampliação do prazo de pagamento de impostos. 
A ideia é deixar Ribeirão Pires em posição competitiva nesta disputa 
(FERRÉ, 2013, online). 
 

Além do ISS, a prefeitura divulgou outro mecanismo de incentivo fiscal 

que envolve parte de seu repasse do IPVA: 

 

Ribeirão Pires vai devolver em dinheiro 25% do IPVA (Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores) para o motorista que emplacar seu 
carro na cidade. O projeto de lei aprovado ontem na Câmara será válido já a 

partir de 2014. O imposto é dividido entre o Estado e o município – 50% para 

cada um. O contribuinte que comprovar a transferência do veículo para 
Ribeirão receberá 25% do tributo por meio de depósito na sua conta 
corrente. O Executivo não vai renunciar a receita, pois continuará 
recebendo metade da taxa – o dinheiro para pagamento do benefício não 
virá automaticamente desta arrecadação, mas de outra receita que será 
designada posteriormente pela equipe técnica do governo (TAVARES, 
2013, online). 
 
 

No caso de Ribeirão Pires, apesar do IPVA se tratar de um tributo 

estadual, a guerra fiscal tem reflexo na vertente horizontal, pois, não há conflito entre 

o estado e o município, uma vez que a devolução é feita com recursos municipais, 

havendo apenas a disputa por contribuintes com outros municípios. 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/494281/ribeirao-pagara-25-do-ipva-para-contribuinte?referencia=navegacao-lateral-detalhe-noticia
http://www.dgabc.com.br/Noticia/494281/ribeirao-pagara-25-do-ipva-para-contribuinte?referencia=navegacao-lateral-detalhe-noticia
http://www.dgabc.com.br/Noticia/494281/ribeirao-pagara-25-do-ipva-para-contribuinte?referencia=navegacao-lateral-detalhe-noticia


82 
 

Convém ressaltar que, no caso do IPVA, a vertente vertical também 

pode ser identificada, quando a migração de contribuintes ocorre entre cidades 

localizadas em estados diferentes, uma prática mais comum em municípios 

próximos a fronteiras estaduais, como no caso de Franca/SP. 

A disputa por novos contribuintes, apresentada no caso de Ribeirão 

Pires, em relação ao IPVA, pode ser vista como um impulso à guerra fiscal. 

Entretanto, há um fragmento do artigo com a fala de Hércules Giarola, vereador 

local, que remete à ideia de “auto defesa” no âmbito da guerra fiscal, pois haveriam 

cidadãos da cidade recolhendo seu IPVA em outros municípios: 

 
O vereador e líder de governo, Hércules Giarola (Pros), declarou que o 
projeto vai beneficiar “muitos munícipes”. “Tem morador com chapa de outra 
cidade porque encontra mais vantagens fora de Ribeirão, a cidade deixa de 
arrecadar o imposto. Com essa devolução conseguiremos atrair 
emplacamentos das empresas prestadoras de serviço”, ressaltou o 
parlamentar (TAVARES, 2013, online). 
 
 

De qualquer forma, seja por iniciativa da própria administração pública 

para atrair investimento ou contribuintes, seja por ação de reflexo defensivo diante 

de incentivos de outros municípios, para evitar que os investimentos locais migrem 

para fora, em ambos os casos uma administração pública está envolvida na guerra 

fiscal, promovendo sua continuidade. 

Não se pode combater a guerra entrando na guerra. O fim deste 

processo está ligado a mecanismos de integração e, principalmente, alterações 

legislativas e fiscalizatórias. 

Quanto às alterações legislativas, mudanças na legislação do ISS vêm 

sendo discutidas recentemente. Um dos problemas enfrentados neste caso se refere 

à determinação do local e recolhimento quando uma empresa, com sede em um 

município presta serviço em outro. Muitas vezes, de acordo com o artigo de Chiesa 

(2013), a tributação ocorre em ambos os municípios, onerando a atividade, devido à 

dificuldade burocrática do contribuinte em solicitar a restituição em um deles. O 

Decreto-Lei nº 406 de 1968 apontava o entendimento que o tributo era devido no 

local da prestação do serviço. A partir da Lei Complementar nº116/03, houve uma 

ampliação nas exceções à regra que trouxe muitas contradições e discussões 

polêmicas. Não há um posicionamento consensual nas decisões judiciais quanto ao 

local onde o tributo deve ser recolhido. 
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Brigagão (2013, online) comenta acerca de outro problema legislativo, 

a ampliação da lista de serviços. Enquanto o Decreto-lei 496/68 contemplava 

inicialmente 29 itens, atualmente a lista de serviços é composta por 40 itens e 193 

subitens. Ocorre que há propostas para se incluir novos itens na lista, como leasing, 

cartões de crédito e construção civil, por exemplo. Um dos primeiros pontos 

analisados sobre as alterações na lista refere-se ao efeito taxativo ou 

exemplificativo, sobre o qual o autor conclui: 

 
Com o advento da LC 116/03, a lista passou a contar com itens e subitens: 
os itens representam as categorias e os subitens, as espécies. É possível, 
portanto, que venha a ser sustentado que a lista deva ser interpretada de 
forma taxativa quanto aos itens, e de forma exemplificativa, em relação aos 
subitens (BRIGAGÃO, 2013, online). 

 
Assim, é permitida a inclusão de subitens na lista de serviços a ser 

tributados, os quais devem ser entendidos como exemplificativos. Muitos serviços 

foram considerados tributáveis, como serviços bancários não expressamente 

listados, o leasing financeiro, o licenciamento de softwares personalizados. Dentre 

as atividades que não estão sujeitas ao ISS, foram apontadas a locação de bens 

móveis, o leasing operacional, a veiculação de publicidade, o provimento de acesso 

à internet, o contrato de factoring e o serviço de reboque de embarcações. Para 

algumas atividades, como cessão de direitos autorais e licenciamento de direito de 

marcas, ainda não há um posicionamento consensual. Portanto, Brigagão (2013) 

afirma que, com exceção de telecomunicações e transporte interestadual e 

intermunicipal que são sujeitos ao ICMS, o legislador complementar tem liberdade 

para inserir quaisquer serviços que possam ser classificados dentro das categorias 

existentes. 

A implicação deste aspecto na guerra fiscal é que há serviços contidos 

na lista que deixam dúvida quanto ao local de sua prestação. Sendo que, nos casos 

onde é objetiva esta identificação, já se tem discussões sobre onde deve ser 

recolhido o imposto, quanto mais complexos serão os casos onde o local do fato 

gerador não é claramente definido devido à própria natureza da atividade. 

O artigo publicado por Peres (2013) expõe alguns destes casos, 

prevendo possíveis alterações na legislação do ISS para cobrança de cartões de 

crédito, planos de saúde, leasing, e outras atividades. Estes três exemplos têm sua 

retenção, atualmente, no município sede da empresa, proporcionando condições 
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para a guerra fiscal. A proposta prevê que a tributação ocorra no município onde o 

serviço foi adquirido. 

 
O exemplo citado por autoridades federais é o de Barueri, cidade da Grande 
São Paulo, que responde por 98% de todas as operações de leasing do 
país. O município oferece reduções do ISS a empresas do setor, o que 
levou à concentração do recolhimento de ISS em detrimento de outras 
cidades (PERES, 2013, online). 

 

Uma das resistências em aplicar estas mudanças está na dificuldade 

técnica para se cobrar o tributo e fiscalizar as operações. Outros casos citados por 

Peres (2013) se referem aos aplicativos para smartphones, que não são tributados, 

e a manutenção de computadores, onde há municípios que cobram ISS e outros que 

não. 

 
Outro ponto considerado importante é a vedação de qualquer benefício 
tributário que implique redução na alíquota do ISS. Hoje, a lei já estabelece 
uma tributação mínima de 2% e impede reduções, mas é bastante comum 
que os municípios concedam outros tipos de benefícios fiscais, o que, na 
prática, significa uma redução do tributo (PERES, 2013, online). 

 

Em outubro, o gerente da empresa Branco Consultores Tributários, 

Daniel Branco, publicou uma matéria no Jornal do Brasil, discutindo a reforma do 

ISS: 

 

Propostas federais de alteração do ISS tramitam aos montes no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados já há alguns anos sem uma conclusão 
final. As propostas vão desde a inclusão de diversos itens na lista de 
serviços – incluída aí a locação de bens, que já foi expressamente 
declarada inconstitucional pelo STF – até a alteração da forma e local da 
arrecadação, passando do local da empresa para o local do tomador. 
Alega-se que irão acabar com a “guerra fiscal”. Puro engodo. A chamada 
“guerra fiscal” nada mais é que a observância das normas legais para os 
municípios cobrarem o que bem entendem do imposto que lhes compete. 
Entretanto, como na política brasileira  de nada vale a lei, diversos 
municípios simplesmente ignoram a soberania dos municípios legalmente 
habilitados e resolvem cobrar um imposto que não lhes pertence com 
argumentos estapafúrdios, criando um inferno para todas as pessoas 
envolvidas na operação. Quando estes “municípios criativos” veem suas 
pretensões serem destruídas no Judiciário, rapidamente alegam que existe 
uma guerra fiscal e exigem uma reforma (BRANCO, 2013, online). 
 

 
O autor ressalta o aspecto da economia tributária proporcionada ao 

setor privado que se sujeita aos trâmites da guerra fiscal.  

http://www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2013/10/07/reforma-do-iss-preparem-o-bolso/
http://www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2013/10/07/reforma-do-iss-preparem-o-bolso/
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Uma das justificativas para esse posicionamento do setor privado é a 

alta carga tributária brasileira, onde a ideia de “nivelar por cima” as alíquotas 

tributárias incomoda o contribuinte. Ocorre que a proposta de fim à guerra fiscal não 

pode ter como objetivo a cobrança de tributos maiores por quem pratica incentivos 

fiscais atualmente, mas a busca pela isonomia e equilíbrio tributário. Assim, a 

cobrança de tributos seria estabelecida no ponto de comum acordo que minimize os 

custos para a iniciativa privada e maximize as receitas do setor público. 

Em novembro, a matéria de Guerreiro e Screiber (2013) anuncia a 

aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado de mudanças na lei 

do ISS. 

 
A proposta fixa em 2% a alíquota mínima do ISS e veda a permissão para 
que sua base de cálculo seja objeto de isenções, incentivos ou benefícios 
tributários e financeiros --com o objetivo de acabar com a chamada guerra 
fiscal. [...] Pelo texto, será declarada nula lei ou ato do município que não 
respeitar a nova alíquota mínima ou a proibição de benefícios sobre o ISS. 
O texto fixa prazo de um ano, contado da publicação da lei, para que os 
municípios revoguem dispositivos que contrariem a proibição de uso do ISS 
para guerra fiscal (GUERREIRO; SCREIBER, 2013, online). 
 
 

Será considerado ato de improbidade administrativa qualquer ação ou 

omissão que conceda ou mantenha benefícios fiscais que contrariem as disposições 

estabelecidas pela alteração legislativa. 

Ao final de novembro, a Agência Senado (2013, online) divulga a 

aprovação da reforma pelo Plenário do Senado: 

 
O Plenário do Senado aprovou, no início da noite desta quarta-feira (27), o 
projeto (PLS 386/2012-Complementar) que introduz ampla reforma no 
Imposto sobre Serviços (ISS), atualizando a lista de serviços atingidos pelo 
imposto. Foram 54 votos favoráveis, não houve votos contrários nem 
abstenções. Apenas duas das 14 emendas ao texto foram aprovadas. A 
matéria, que também foi aprovada em turno suplementar pelos senadores, 
segue para análise da Câmara dos Deputados. [...] O projeto vem para 
ajudar a combater a chamada guerra fiscal. A lei que regula o ISS – a LC 
116/2003 – já fixa a alíquota mínima de 2%, mas, reproduzindo em nível 
local o que os estados fazem com o ICMS, muitos municípios abrem mão 
de parte da receita do ISS para atrair empresas. 
 
 

O projeto prevê também alterações na cota do ICMS dos municípios. 

Atualmente, empresas com diversas filiais que concentram a emissão de notas 

fiscais em uma única central de distribuição, por exemplo, geram o repasse do ICMS 

apenas para o município desta central, onde foram faturados os produtos ou 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=108390
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serviços. Com a mudança, o valor adicionado será registrado em favor da localidade 

onde ocorreu a transação comercial. 

 

 

4.3 A FACE VERTICAL DO CONFLITO 

 
Atualmente, é mais comum encontrar dados envolvendo conflitos 

apenas entre estados ou apenas entre municípios. 

Contudo, um relevante aspecto da guerra fiscal aponta o conflito entre 

diferentes esferas governamentais. Um destes casos foi divulgado em outubro de 

2013 pelo jornal O Estado de S. Paulo (2013, online): 

 
Mais uma frente foi aberta na guerra fiscal entre Estados, com os processos  
movidos por dois municípios goianos, Córrego do Ouro e Joviânia, para 
cobrar do governo de Goiás o repasse integral das cotas do ICMS. Se 
outros municípios seguirem o exemplo, cada governo envolvido na disputa 
de investimentos em troca de benefícios tributários terá de enfrentar um 
novo tipo de oposição - inesperado, até recentemente, por surgir dentro do 
próprio Estado. 
 

O conflito entre os estados é um fato discutido há bastante tempo, 

porém, até o momento não havia indícios de casos, envolvendo municípios  

pleiteando seus prejuízos decorrentes da guerra fiscal. 

 
O primeiro ato de uma guerra fiscal, equivalente à agressão, ocorre quando 
um governo estadual oferece desconto ou isenção de imposto para 
estimular a instalação de negócios no território sob sua jurisdição. Em 
muitos Estados essa manobra foi usada para atrair indústrias. [...] A maior 
parte dessas iniciativas foi e continua sendo ilegal, mas esse detalhe nunca 
deteve os governantes interessados em atrair capitais em troca de 
vantagens. [...] A disputa em Goiás pôs em evidência um aspecto raramente 
lembrado dessa guerra. Ao repassar a cada município sua cota do ICMS, o 
Tesouro estadual descontou a parcela correspondente aos benefícios 
tributários concedidos ilegalmente. Não haveria como incluí-los no cálculo, 
segundo o governo, porque jamais haviam sido recolhidos pelo Fisco 
estadual (O ESTADO DE S. PAULO, 2013, online). 
 
 

Após a decisão do Tribunal de Justiça, por conceder liminares a favor 

do pagamento integral das cotas aos municípios, o Estado de Goiás recorreu 

judicialmente, alegando impossibilidade de repassar as cotas por prejudicar os 

recursos destinados a políticas públicas, tendo consequências de ordem social. Os 

argumentos não foram acatados, sendo ressaltada a ilegalidade na concessão dos 

benefícios sem a concessão do CONFAZ. 
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As duas decisões criam a oportunidade para uma arrumação parcial, mas 
importante, do sistema nacional de impostos. O risco de novos processos 
movidos por municípios, somado ao precedente criado pela decisão do 
ministro Joaquim Barbosa, pode valer como estímulo adicional para os 
governos estaduais buscarem um acordo razoável sobre os subsídios, 
componente essencial de uma boa reforma do ICMS (O ESTADO DE S. 
PAULO, 2013, online). 

 
Ainda são poucos os casos nesta vertente, entretanto, a divulgação do 

caso goiano pode promover uma aceleração no desfecho da guerra fiscal estadual, 

devido ao risco enfrentado pelos estados de que grande parte de seus municípios 

atuem da mesma forma, o que poderia gerar um custo econômico muito alto. 

Um conflito existente em nível nacional, mas que ainda não chegou a 

trâmites judiciais trata-se da desoneração do IPI, que também afeta os repasses da 

União para os estados e municípios. 

Segundo Salomão (2014), a redução no IPI pelo Governo Federal, no 

período de 2009 a 2014, fez com que estados e municípios deixassem de receber 

recursos estimados em cerca de R$ 23 bilhões.  

O artigo cita as palavras de Paulo Ziulkoski, presidente da CNM: “Foi 

dinheiro que deixou de ser investido na melhoria da infraestrutura e em serviços 

básicos: só a saúde perdeu R$ 4 bilhões” (SALOMÃO, 2014, online). De acordo com 

o artigo, o crescimento das receitas e despesas do Governo Federal se equiparava 

até 2008, estando em torno de 9%, mas com a desoneração, a receita passou a 

crescer em um ritmo menos acelerado que as despesas. Em novembro de 2013, a 

estimativa de crescimento da receita nos últimos 12 meses foi de 2,6%, enquanto as 

despesas cresceram 6,1% no mesmo período. 

 
4.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 
Na visão do pesquisador, os incentivos fiscais não devem ser 

representados como uma barreira ao desenvolvimento, podendo até ser 

classificados como estratégias de fomento ao desenvolvimento sustentável, quando 

resultantes de uma política integrada e bem planejada. O que o presente estudo se 

propõe a investigar é a forma como estes incentivos fiscais são concedidos, 

ocasionando a guerra fiscal e suas consequências. 

O ponto crítico deste processo está nos casos em que a redução de 

receitas tributárias não gera nenhum efeito positivo para a localidade que a instituiu, 
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não obtendo, assim, os resultados almejados, além de afetar negativamente outras 

localidades, deslocando investimentos, fazendo com que estas “entrem na guerra” 

involuntariamente. O efeito mais prejudicial corresponde à dificuldade em se planejar 

políticas públicas de longo prazo, em um contexto dinâmico que se altera muito 

rapidamente no curto prazo.  Arbix (2001, p. 282) afirma que a “elaboração de uma 

política de atração de novos investimentos que não seja puro desperdício e constitua 

efetivamente um estímulo ao desenvolvimento regional continua mais atual do que 

nunca”. 

Assim, este capítulo foi elaborado com o objetivo de apresentar a forma 

como a guerra fiscal é exposta atualmente à sociedade pelos meios de 

comunicação, por meio de casos práticos. Como resultado das pesquisas 

bibliográfica e documental, foram mencionados casos de conflitos estaduais e 

municipais, bem como a conjuntura da guerra fiscal exposta atualmente pelos meios 

de comunicação. 

No âmbito estadual, o ICMS representa elemento-chave da guerra 

fiscal, presente em um contexto polêmico e divergente, onde as discussões sobre 

reforma tributária não tem avanço há bastante tempo. 

No âmbito municipal, o IPTU tem menor repercussão na mídia, mas 

representa grande parte dos incentivos fiscais praticados pelos municípios. Muitas 

vezes, os benefícios concedidos sobre o IPTU não são classificados como guerra 

fiscal por não estar contrariando nenhuma norma legal. Da mesma forma, a cota 

municipal do IPVA, um tributo estadual, é utilizada, em alguns casos, como 

estratégia para atrair contribuintes, sem infringir nenhuma norma legal. 

Diferentemente, o ISS apresenta um contexto muito discutido na imprensa, 

envolvendo casos de escritórios virtuais e reduções na base de cálculo que resultam 

em uma incidência tributária abaixo do mínimo de 2% estabelecido pela legislação. 

Muitas alterações nas normas que regem o ISS foram discutidas nos últimos meses 

e algumas já estão aprovadas pelo Senado, encaminhando a um possível desenlace 

da guerra fiscal do âmbito do ISS. 

Por fim, o capítulo apresentou casos verticais do conflito tributário. No 

primeiro caso, municípios cobram judicialmente o prejuízo resultante de operações 

de benefício fiscal concedido indevidamente pelo estado. O incentivo fiscal faz com 

que o estado deixe de arrecadar receitas com o ICMS, o qual deve ser repassado 

em 25% ao município. Quando o estado deixa de recolher, consequentemente, o 
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município deixa de ter a sua parcela. A busca por soluções para a guerra fiscal 

estadual tem maiores chances de ocorrer, devido ao risco de que as reivindicações 

municipais se tornem mais frequentes. Para os Estados, os benefícios obtidos com a 

guerra fiscal podem não ser atrativos o suficiente para arriscar o custo de ressarcir 

os municípios de sua parcela do ICMS. O segundo caso vertical se refere ao 

“prejuízo fiscal” dos estados e municípios a partir da desoneração do IPI. 
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5 O CONTEXTO DO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP 

 

O município de Franca/SP foi selecionado como objeto do estudo de 

caso para examinar aspectos da guerra fiscal em sua conjuntura atual. Para isso, 

este capítulo apresenta algumas características do município de Franca/SP, como 

aspectos históricos, indicadores econômicos e sociais e dados tributários, com o 

objetivo de proporcionar uma visão da conjuntura atual do município que possa 

enriquecer as análises e conclusões do trabalho. 

Diante desse objetivo, são propostas as seguintes questões 

norteadoras: 

 Quais os principais aspectos econômicos e sociais da cidade de 

Franca/SP? 

 Quais os principais aspectos tributários do município de Franca/SP? 

Este capítulo deriva de pesquisa bibliográfica acompanhada de 

pesquisa documental. Quanto à estrutura do capítulo, este inicia com alguns dados 

históricos e aspectos locais. Em seguida são expostos alguns dados econômicos e 

sociais, finalizando o capítulo com dados tributários do município.  

 

5.1  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP 

 

A industrialização do município de Franca/SP acompanhou o 

movimento ocorrido no Brasil na década de 30, ganhando impulso nos anos 40, de 

acordo com Silva (2009, p. 509), e prosseguindo até a segunda metade do século 

XX: 

A partir deste momento, passou-se a viver no município, de forma cada vez 
mais contundente, as transformações nas relações sociais. A consolidação 
da indústria calçadista local impunha, conseqüentemente, novas relações 
entre o capital e o trabalho, da mesma forma que ocorrera antes em outros 
centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro no transcorrer da 
década de 1930 [...] A partir de 1945 a indústria calçadista de Franca 
encontrava-se em processo de expansão, trazendo reflexos para as 
condições urbanas do município. 
 
 

Até meados de 1945, predominavam atividades de agricultura, com 

destaque para o café e a pecuária, tanto no município de Franca/SP como em toda a 

região. A reestruturação produtiva foi impulsionada pelo fato da cafeicultura estar 

sofrendo os efeitos da crise de 1929 (SILVA, 2009, p. 509).  
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O principal produto agropecuário é a cana-de-açúcar, mas destacam-se, 
também, as culturas de soja, milho e café. À parte mais ao norte da região 
possuem terras de menor qualidade, com formação típica de cerrado; 
motivo pelo qual, historicamente, se dedicou mais à pecuária. Entre os rios 
Pardo e Sapucaí, as terras de excelente qualidade permitem o 
desenvolvimento da agroindústria de açúcar e álcool e de processamento 
de soja, concentradas em São Joaquim da Barra, Orlândia, Morro Agudo, 
Sales de Oliveira e Batatais. Franca é um dos principais pólos calçadistas 
do país e o maior núcleo exportador de calçados masculinos, além de 
importante pólo diamantífero, com atividades de lapidação e ourivesaria. A 
presença da indústria de calçados atraiu curtumes, indústria de borrachas, 
de processamento de couros e de colas, formando um cluster de calçados, 
em Franca e municípios vizinhos (GUERRA e DONZELLI, 2008, p. 10). 

 

Quanto aos aspectos geográficos, Franca/SP se localiza no interior do 

Estado de São Paulo, na fronteira com Minas Gerais. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) estabeleceu uma proposta de divisão em 

mesorregiões e microrregiões, que é utilizada para obter dados estatísticos sobre o 

município e a região de Franca/SP. De acordo com o IBGE (2013, online) esta 

subdivisão tem como objetivo: 

 
Elaboração de políticas públicas; subsidiar o sistema de decisões quanto à 
localização de atividades econômicas, sociais e tributárias; subsidiar o 
planejamento, estudos e identificação das estruturas espaciais de regiões 
metropolitanas e outras formas de aglomerações urbanas e rurais. 

 

O Estado de São Paulo utiliza uma divisão regional diferente da 

proposta pelo IBGE. O Decreto Estadual 48.162 de 1967, cujo caput é “Dispõe sobre 

normas para regionalização das atividades da administração estadual”, definiu 

inicialmente 10 regiões e 48 sub-regiões administrativas, posteriormente foi 

acrescentada a região de Marília, totalizando 11 Regiões Administrativas, excluíndo 

a Região Metropolitana. Em 1984, o Decreto Estadual 22.970 cria as regiões de 

governo, constituindo 42 Regiões de Governo. Desta forma, deixam de ser utilizadas 

as sub-regiões propostas inicialmente, mantendo-se a Região Administrativa e a 

Região de Governo como padrões de regionalização, compatibilizados pelo Decreto 

Estadual 26.581 de 1987. Depois, foram incorporadas mais três Regiões 

Administrativas, por meio do Decreto 32.141/90, sendo elas denominadas: Central 

(composta pelas sub-regiões de Araraquara e São Carlos), Barretos e Franca, com 

esta última instituída pela Lei Estadual 6.207/88. Atualmente, portanto, esta unidade 

da federação conta com 14 Regiões Administrativas, além da Região Metropolitana 

de São Paulo. 
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A divisão oficial adotada pelo Governo do Estado de São Paulo pode 

ser vista na Figura 5, a seguir: 

 

Figura 5 – Mapa das regiões administrativas do Estado de São Paulo 

 
Fonte: SÃO PAULO, 2013, online. 

 
A Figura 6 apresenta a divisão municipal dentro da Região 

Administrativa de Franca: 

 
Figura 6 – Mapa da Região Administrativa de Franca 

 
Fonte: SÃO PAULO, 2013, online. 
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A Região Administrativa de Franca compreende atualmente 23 

municípios, sendo eles: Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, 

Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, 

Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, 

Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. 

Entretanto, as delimitações oficiais apresentadas podem não 

representar os municípios no entorno do município de Franca/SP que interagem em 

seu meio econômico, social e ambiental. 

 

A utilização do conceito de uma região econômica é justificada pela 
hipótese de que uma região cresce ou declina como um todo, ao invés de 
ter suas variações de renda como a soma aleatória de variações 
independentes nas atividades nela localizadas. Entretanto, vale salientar 
que qualquer que seja o critério adotado (homogeneidade, contigüidade, 
etc.), ele vai implicar em um corte arbitrário, uma vez que no sistema 
capitalista o espaço econômico é tendencialmente integrado e articulado 
(LIMA; SIMÕES, 2009, p. 6). 
 

Desta forma, nas proximidades do município de Franca/SP, há 

municípios não inclusos nas regiões, mas que afetam o desenvolvimento local. 

Neste aspecto, é possível observar ao menos três situações distintas. 

A primeira está representada pelo município de Ribeirão Preto. Com 

aproximadamente o dobro da população francana, Ribeirão Preto se destaca como 

um grande centro de comércio e serviços, sendo privilegiado por sua localização 

estratégica no âmbito rodoviário. Muitos são os aspectos em que Ribeirão Preto se 

relaciona economicamente com Franca, como no caso da disputa por investimentos.  

A segunda situação envolvendo a localização do município de Franca 

se refere à proximidade de pequenas cidades mineiras. Por localizarem-se em outro 

estado, não partilham da mesma divisão regional oficial, estando sujeitas a políticas 

públicas próprias de seu estado. Contudo, a população destes municípios participa 

da economia local, tanto em aspectos positivos, como demanda por comércio e 

serviços de Franca, como em aspectos negativos, representando consumidores de 

serviços públicos locais, como na área da saúde, por exemplo, como apontam os 

resultados da entrevista. 

O terceiro ponto relevante envolvendo a guerra fiscal e estes 

municípios é o pagamento de tributos em cidades mineiras, devido a benefícios 
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fiscais, cujas alíquotas são, via de regra, mais baixas, enquanto o fato gerador 

estaria vinculado, por natureza, ao município de Franca. Um exemplo desta situação 

a ser apontado é o pagamento de IPVA, em que o município de Claraval-MG 

ofertava 25% de desconto (GCN, 2011), enquanto o veículo e seu proprietário 

utilizam infraestrutura, malha rodoviária, e outros recursos em Franca, gerando 

conflitos fiscais municipais e estaduais. 

 

5.2 INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO 

 

Os dados correspondem ao período iniciado na década de 90, quando 

tem início as ocorrências de guerra fiscal. As informações foram obtidas pelo portal 

da Fundação SEADE (2013, online), na página correspondente ao IMP - 

Informações dos Municípios Paulistas. 

 

5.2.1 População e Grau de Urbanização 

 

De acordo com dados da Fundação SEADE (2013, online), o município 

de Franca/SP registra atualmente uma população de aproximadamente 326 mil 

habitantes. Na Região Administrativa de Franca, este número corresponde a 

aproximadamente 45% da população total: 

 

Gráfico 2:  Distribuição populacional percentual dos municípios da Região 
Administrativa de Franca 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 
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O crescimento populacional ocorrido, a partir da década de 90, pode 

ser observado na Tabela 1 e no Gráfico 3, a seguir:  

 

Tabela 1 – Evolução populacional do município de Franca/SP. 1990-2013 

ANO POPULAÇÃO 

1990 222.382 hab. 

1995 256.345 hab. 

2000 287.162 hab. 

2005 303.881 hab. 

2010 318.369 hab. 

2013 326.042 hab. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

 
Gráfico 3 – Representação gráfica da evolução populacional do município de 

Franca/SP. 1990-2013 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

 

A variação ocorrida no período entre 1990 e 2013 foi de 

aproximadamente 32%. 

Quanto ao Grau de Urbanização, o município contava com 97,66% em 

1990, passando a 98,24% em 2010, representando valores altos se comparado aos 

demais municípios da Região Administrativa. 

 

5.2.2 Emprego, Renda e IDHM 

 

O número de empregos formais ultrapassou o dobro na variação de 

aproximadamente 43 mil, em 1995, para mais de 89 mil empregos em 2012. 
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Quanto à participação dos setores da economia neste mesmo período, 

observa-se a Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Percentual de participação de cada setor econômico na geração de 
empregos formais 

Setor 1995 2012 

AGROPECUÁRIA  2% 1% 

INDÚSTRIA 49% 39% 

CONSTRUÇÃO CIVIL 3% 4% 

COMÉRCIO 16% 26% 

SERVIÇOS 30% 30% 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

 
Observando os dados da Tabela 2, a indústria sempre teve destaque 

no município durante todo o período, todavia, sua participação reduziu em 10% dos 

empregos locais, enquanto, na Agropecuária, houve uma redução de 50%. No 

comércio e Construção Civil nota-se crescimento, enquanto o setor de serviços 

apenas acompanhou a evolução do emprego na mesma proporção. 

Os dados disponibilizados pela Fundação SEADE sobre a renda 

retratam que a Renda Média Mensal dos Responsáveis por Domicílios subiu de, 

aproximadamente, R$850,00, no ano 2000, para quase R$1.500,00, em 2010, uma 

variação superior a 40%. 

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, foi 

estipulado pela PNUD, o Programa para as Nações Unidas para o Desenvolvimento: 

 
O IDH foi criado com a intenção de deslocar o debate sobre 
desenvolvimento de aspectos puramente econômicos - como nível de 
renda, produto interno bruto e nível de emprego - para aspectos de natureza 
social e também cultural. Embutida nesse indicador encontra-se a 
concepção de que renda, saúde e educação são três elementos 
fundamentais da qualidade de vida de uma população. [...] A renda é 
avaliada pelo PIB real per capita; a saúde, pela esperança de vida ao 
nascer e a educação, pela taxa de alfabetização de adultos e taxas de 
matrículas nos níveis primário, secundário e terciário combinados (MINAYO; 
HARTZ; BUSS, 2000, p. 5). 

 

Recentemente foi elaborada uma proposta de adaptação metodológica 

no cálculo do IDH: 

 
Em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o 
desafio de adaptar a metodologia do IDH global para calcular o IDH 
Municipal (IDHM) dos 5.565 municípios brasileiros a partir de dados do 
Censo Demográfico de 2010. Também recalculou-se o IDHM, a partir da 
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metodologia adotada, para os anos de 1991 e 2000, por meio de uma 
minuciosa compatibilização das áreas municipais entre 1991, 2000 e 2010 
para levar em conta as divisões administrativas ocorridas no período e 
permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios (PNUD, 
online). 
 

A escala proposta pela PNUD é a seguinte: 

 
Figura 7 – Faixas de classificação do IDH 

 
Fonte: PNUD, online. 

 

No município de Franca/SP, o IDHM no início da década de 90, 

apresentava um índice de 0,568. Este índice subiu para 0,688, no ano 2000, 

chegando a 0,78, em 2010, equiparando-se à média do IDH do Estado de São 

Paulo, estabelecida em 0,783. Ribeirão Preto, o maior município, em termos 

populacionais, nas proximidades de Franca, possui índice 0,8. Dentre os municípios 

que fazem parte da Região Administrativa de Franca, São José da Bela Vista 

representa o menor índice, de 0,693. A média nacional do IDH era de 0,727, em 

2010. 

  

5.2.3 Produção e Economia local 

 
O Produto Interno Bruto do município de Franca/SP, no ano 2000, 

estava em torno de R$1,8 milhões. No ano de 2011, este valor chegou a R$5,7 

milhões. Esta variação pode ser visualizada no Gráfico 4, a seguir: 
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Gráfico 4 – Evolução do PIB do município de Franca/SP. 2000-2011 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

 

Ao observar os dados referentes ao Valor Adicionado, nota-se que 

seguiram uma linha diferente dos empregos formais. Em contrapartida ao que foi 

observado quanto ao número de empregos, a Agropecuária apresentou crescimento 

nos últimos anos, passando de 0,4% do Valor Agregado Total, em 2000, para 0,6% 

em 2011. A indústria também cresceu de 75% para 76% no mesmo período, 

enquanto o setor de serviços retraiu de 25% para 23%. 

Estas diferenças podem ser representadas pela diferença existente no 

período de apuração, não havendo dados disponíveis na Fundação SEADE sobre o 

Valor Agregado setorizado na década de 90. 

Dentro da atividade industrial, os dados referentes ao Valor Adicionado 

Fiscal de cada atividade podem demonstrar os aspectos deste setor no município. A 

atividade de Couros e Calçados representava, no ano 2000, 80% do total do Valor 

Adicionado Fiscal da Indústria, porém, esta representatividade teve uma queda nos 

anos seguintes, registrando 73% em 2005, com uma pequena recuperação em 

2010, chegando a 76%. 

Contudo, em 2011, a indústria coureiro-calçadista, apesar de continuar 

apresentando crescimento, não alcançou a mesma proporção dos demais setores, 

retornando a 74% de participação no valor total. A Tabela 3, a seguir, apresenta 

atividades com maior participação na indústria francana em 2011: 
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Tabela 3 – Atividades com maior participação no Valor Adicionado Fiscal 

Variável 2000 2005 2011 

Couros e Calçados 896.966.732 80% 867.283.053 73% 1.003.702.186 74% 

Artigos de Borracha 24.115.688 2,1% 101.366.507 8,6% 84.096.070 6,2% 

Produtos Químicos 48.684.668 4,3% 56.302.528 4,8% 70.085.660 5,1% 

Produtos Alimentícios 29.905.011 2,7% 27.631.079 2,3% 50.226.905 3,7% 

Máquinas e 
Equipamentos 37.047.971 3,3% 36.757.474 3,1% 31.646.043 2,3% 

Vestuário e Acessórios 4.588.905 0,4% 9.036.362 0,8% 16.127.807 1,2% 

Valor Adicionado Fiscal 
da Indústria – Total 1.122.584.637 100% 1.183.144.699 100% 1.362.713.302 100% 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

 

O setor de Artigos de Borracha sofreu altas oscilações. Em 2010, 

chegou a 3% de representatividade, retornando aos 6% em 2011. 

Outro destaque que deve ser apontado é a indústria de Vestuário e 

Assessórios, cujo Valor Adicionado Fiscal, em 11 anos, passou de R$4 milhões para 

R$16 milhões, triplicando sua atuação no município. Apesar de representar uma 

parcela pequena do total, esta variação pode apontar a realocação da mão-de-obra 

anteriormente utilizada na indústria calçadista, que passou a atuar no mercado de 

lingerie, conforme apontam os resultados das entrevistas no Capítulo 7. 

 

5.3 OS TRIBUTOS NA CIDADE DE FRANCA/SP 

 

No aspecto tributário, o município de Franca/SP apresentou variações 

sempre crescentes após 1990. 

Quanto à receita total municipal, compreendida tanto por tributos 

municipais quanto por transferências, em 1990, o município contava com R$186 

milhões. Em 2011, este valor subiu para R$460 milhões. 

As receitas tributárias compreendiam 15% da arrecadação total em 

1990, subindo para 23% em 2011. 

A proporção dos tributos na receita total pode ser visualizada pelo 

Gráfico 5, a seguir: 
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Gráfico 5 – Participação das receitas tributárias nas receitas totais do município de 
Franca/SP em 2011 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

 
Neste mesmo período, as Receitas por Transferências reduziram sua 

participação de 73% para 67%. No caso do ICMS, uma das transferências 

governamentais, houve as variações constantes na Tabela 4 e no Gráfico 6: 

 
Tabela 4 –  Repasse de cota do ICMS ao município de Franca/SP e variação 

percentual anual 

ANO VALOR % 

1990  R$      90.995.596,00  ** 

1991  R$      80.287.709,00  -12% 

1992  R$      84.827.662,00  6% 

1993  R$      87.595.991,00  3% 

1994  R$      85.405.832,00  -3% 

1995  R$    109.133.601,00  28% 

1996  R$    111.991.634,00  3% 

1997  R$    109.683.924,00  -2% 

1998  R$      92.866.660,00  -15% 

1999  R$      82.939.482,00  -11% 

2000  R$      86.326.392,00  4% 

2001  R$      83.665.528,00  -3% 

2002  R$      79.754.961,00  -5% 

2003  R$      69.838.667,00  -12% 

2004  R$      72.104.922,00  3% 

2005  R$      65.274.471,00  -9% 

2006  R$      87.314.036,00  34% 

2007  R$      92.828.291,00  6% 

2008  R$      98.223.339,00  6% 

2009  R$      94.139.497,00  -4% 

2010  R$    102.227.645,00  9% 

2011  R$    103.538.963,00  1% 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

TRIBUTOS 
23% 

OUTRAS 
RECEITAS 

77% 



101 
 

Gráfico 6 –  Representação gráfica da variação no repasse de cota do ICMS ao 
município de Franca/SP 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

 
Notam-se dois períodos de variação negativa no repasse do ICMS para 

o município. Um no início da década de 90 e outro entre e 2005, seguido por uma 

recuperação. 

As informações obtidas por meio da pesquisa de campo indicam uma 

migração de empresas francanas para o nordeste no período representado, as quais 

estariam retornando nos últimos anos. Estes fatores podem ter contribuído para as 

variações quanto aos repasses de ICMS, observadas no Gráfico 6. 

As transferências referentes ao IPVA saltaram de 0,93% das receitas 

totais, em 1990, para 8,74% em 2011. Esta variação tem vários fatores relacionados, 

como o aumento na frota e no valor dos veículos. 

No tocante aos tributos municipais no período 1990-2011, houve uma 

grande variação positiva: no âmbito do IPTU, a arrecadação aumentou de R$3 

milhões para R$50 milhões; o ITBI apresentou um salto de R$1milhão para quase 

R$7milhões; e o ISS, cresceu de R$11milhões foi para quase R$38 milhões.  

Nas taxas e contribuições de melhoria, o processo ocorrido foi o 

inverso. A arrecadação por meio de taxas que, em 1990, foi de R$7,5 milhões, caiu 

para pouco mais de R$2 milhões, em 2011.  

No caso das contribuições, em 1990, arrecadou-se cerca de R$475 mil, 

ocorrendo uma redução considerável a partir de 1993, resultando em apenas R$16 

mil arrecadados em 2011.  

A proporção da arrecadação de cada tributo, em ambos os períodos, 

pode ser verificada nos Gráficos 7 e 8. 
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Gráfico 7 – Participação de cada tributo no total da arrecadação tributária em 1990 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

Gráfico 8 – Participação de cada tributo no total da arrecadação tributária em 2011 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos na Fundação SEADE. 

 

Com base nos dados apresentados, verifica-se uma valorização 

imobiliária, combinada com o crescimento populacional do mesmo período. 

 

5.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Após apresentar alguns dos principais indicadores que auxiliam a 

contextualizar o município de Franca/SP, as questões norteadoras propostas serão 

respondidas com base nos dados coletados. 

A primeira questão foi: Quais os principais aspectos econômicos e sociais da 

cidade de Franca/SP? 
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Localizado no interior do Estado de São Paulo, próximo à fronteira com 

Minas Gerais, o município de Franca representa a capital de uma Região 

Administrativa, composta por 23 municípios. Ainda nas proximidades, há pequenas 

cidades mineiras e Ribeirão Preto, um município paulista caracterizado por 

atividades de comércio e serviços, de maior porte do que Franca. Com 

aproximadamente 320mil habitantes, resultado de um crescimento demográfico de 

mais de 30% em 23 anos, o Grau de Urbanização verificado no município, em 2010, 

era de 98,24%. No aspecto trabalhista, o número de empregos formais duplicou no 

período 1995-2012, cuja participação dos setores da economia nestas contratações 

apresentou queda na Agropecuária e na Indústria, e crescimento nas áreas de 

Construção Civil, Comércio e Serviços. Os rendimentos médios entre 2000 e 2010 

também apresentaram variação positiva em torno de 40%. O IDHM verificado, a 

partir da década de 90, passou da escala de “baixo” para “alto”, na classificação 

proposta pela PNUD. 

O PIB municipal demonstrou crescimento de R$1,8 milhões, em 2000, para 

R$5,7 milhões em 2011. O Valor Adicionado calculado para os setores da economia 

apresentou situação divergente da variação de empregos, no período de 2000 a 

2011, onde a participação da Agropecuária e da Indústria cresceram, enquanto o 

setor de serviços apresentou redução. 

Na atividade industrial, é notável a dimensão que o setor coureiro-calçadista 

ocupa, ultrapassando 70% do Valor Adicionado Fiscal. O setor de Vestuário e 

Assessórios apresenta constante crescimento, cuja hipótese é o surgimento do 

mercado de lingeries, resultante da adaptação da mão-de-obra local já existente. 

A segunda questão apontada foi: Quais os principais aspectos tributários do 

município de Franca/SP? 

Os tributos municipais ganharam uma maior proporção da receita total nas 

últimas décadas. Em 1990, representavam apenas 15% da receita municipal, 

enquanto que, em 2011, já eram responsáveis por 23% da receita total. 

Um fator importante para a presente pesquisa é a variação ocorrida com o 

ICMS neste mesmo horizonte temporal. Por meio da pesquisa de campo, 

apresentada no sétimo capítulo, observa-se a evasão de indústrias calçadistas para 

o nordeste nas últimas décadas. Ao analisar a Tabela 4 e o Gráfico 6, com a 

variação ocorrida no repasse da cota municipal do ICMS a partir da década de 90, é 

possível identificar dois períodos de queda, que decorreriam, por hipótese, da 
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migração de parte das indústrias do setor industrial calçadista para a Região 

Nordeste. 

O IPVA apresentou significativa variação, passando de 0,93% para 8,74% das 

receitas totais do município de 1990 a 2011. 

No âmbito dos tributos municipais, o IPTU, o ITBI e o ISS tiveram variações 

positivas, com destaque aos dois primeiros, cujas variações podem estar 

relacionadas ao crescimento demográfico e valorização imobiliária. Estes impostos 

juntos representavam aproximadamente 56%, das receitas tributárias em 1990.  

As taxas e as contribuições de melhoria apresentaram queda, deixando de 

representar os quase 30% da arrecadação, em 1990, para algo em torno de 2%, em 

2011. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para Cervo e Bervian (2002), o conhecimento científico vai além da 

observação da realidade, procurando conhecer não somente o fenômeno, mas 

também suas causas e leis por meio da pesquisa científica. A visão de Marconi e 

Lakatos (2001) complementa esta ideia ao afirmar que a atividade científica visa à 

obtenção da verdade, por meio da aplicação de métodos que forneçam diretrizes 

para garantir a confiabilidade dos resultados. 

Como consta na obra de Demo (1995), pesquisar pode envolver o ato 

de descrever, restringindo-se à apresentação do que existe, ou o ato de explicar 

correspondendo a desvendar por que existe, ou ainda, a ambos simultaneamente. O 

autor ainda aponta que o termo metodologia significa o estudo dos caminhos e 

instrumentos que o processo científico utiliza para se chegar a esta descrição ou 

explicação. Entretanto, o mesmo autor afirma que a maior dificuldade da ciência não 

é o método e sim a realidade: 

 

Dependendo da concepção da realidade social, vai variar o método de 
captação, que é logicamente posterior. Por exemplo, para uma concepção 
dialética da realidade social cabe o método dialético, como cabe o método 
sistêmico para uma realidade concebida como um sistema (DEMO, 1995, p. 
16). 

 

Considerando que, conforme Richardson (1989, p. 29), o método pode 

ser compreendido como “a escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição 

e explicação de fenômenos”, ou seja, o conjunto de técnicas utilizadas na pesquisa 

científica, este trabalho apresenta cada procedimento que compõe a metodologia 

utilizada. 

 

6.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

O planejamento da pesquisa teve inicio ao se determinar o seu 

problema e realizar a delimitação do tema, criando condições para uma proposta 

das etapas que serão realizadas. Richardson (1989) afirma que o primeiro passo 

para se realizar uma pesquisa científica é identificar as variáveis específicas 

importantes que possam explicar as características de um problema. 
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Segundo Minayo (1998), uma pesquisa passa por três fases: a) fase 
exploratória, na qual se amadurece o objeto de estudo e se delimita o 
problema de investigação; b) fase de coleta de dados, em que se recolhem 
informações que respondam ao problema; e c) fase de análise de dados, na 
qual se faz o tratamento, por inferências e interpretações, dos dados 
coletados (SOUZA JÚNIOR; MELO; SANTIAGO, 2010). 
 

 

O problema de pesquisa proposto foi: Quais as consequências da 

guerra fiscal sobre o Desenvolvimento Sustentável? 

Desta forma, foram identificadas quatro variáveis, sendo elas: guerra 

fiscal, integração, desenvolvimento regional e políticas tributárias. 

Quanto ao objetivo da pesquisa, foi definido como: Refletir sobre as 

questões da Guerra Fiscal e sua relação com o Desenvolvimento Sustentável, com 

destaque ao caso do município de Franca/SP, como forma de avaliar as políticas 

públicas na área tributária. 

Para estudar as variáveis no local definido como objeto de estudo, são 

propostos três elementos constituintes do trabalho, sendo eles: 

Referencial Teórico: Estudo de conceitos e dados teóricos para 

composição de referencial que fundamenta as análises; 

Dados conjunturais: Estudo de dados estatísticos obtidos em fontes 

secundárias através de pesquisa documental; 

Entrevistas: Estudo de dados primários coletados por meio de 

entrevistas com atores sociais do município de Franca/SP 

Portanto, este trabalho será resultado da análise conjunta dos três 

elementos propostos. As etapas definidas para a execução foram: 

1) Identificar as variáveis envolvidas no estudo 

2) Determinar os elementos que vão compor a pesquisa 

3) Determinar o tipo de pesquisa 

4) Determinar os métodos 

5) Escolher os casos 

6) Elaborar os instrumentos de coleta de dados 

7) Relacionar os entrevistados 

8) Processar a coleta de dados 

9) Aplicar a Análise de Conteúdo nos resultados obtidos 
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6.2 TIPO DE PESQUISA 

 
Quanto ao tipo de pesquisa, Gil (2002) propõe dois modos de 

classificação: um com base nos objetivos e outro com base nos procedimentos 

técnicos utilizados. 

No primeiro caso, o autor propõe três grupos de classificação. O 

primeiro engloba pesquisas exploratórias, entendidas como aquelas que têm como 

objetivo principal “o aprimoramento das ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 

2002, p. 41), tornando o problema mais “familiarizado” ou construindo hipóteses. O 

segundo grupo trata-se de pesquisas descritivas, cujo objetivo é a “descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42). No terceiro grupo, 

estão as pesquisas consideradas explicativas. Estas são baseadas na identificação 

dos fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Richardson (1989) também utiliza o mesmo critério de classificação para estabelecer 

os tipos de pesquisa. 

Desta forma, tendo em vista que o estudo busca a identificação dos 

efeitos que a guerra fiscal pode ter sobre o desenvolvimento sustentável, é possível 

classificar o trabalho, em um contexto geral, dentro das três definições, sendo 

descritivo, exploratório e explicativo. É descritivo no ponto em que relaciona 

variáveis para análise. Exploratório por estabelecer caminhos que ampliam os 

estudos do tema, proporcionando subsídio a projetos de políticas tributárias 

integradas. É também explicativo por identificar os fatores que envolvem a guerra 

fiscal e o desenvolvimento sustentável. Predomina o aspecto explicativo para 

classificar o estudo. 

 

6.3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO: COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 
6.3.1 Abordagem bibliográfica 

Na pesquisa bibliográfica, as leituras selecionadas têm caráter reflexivo 

e analítico, valendo-se, tanto de obras com teorias consolidadas, quanto, obras 

contemporâneas que abordam as características atuais dos temas estudados. São 

utilizados como fontes de dados, livros, jornais, revistas científicas, artigos, teses e 
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dissertações, iniciando a pesquisa pelo levantamento bibliográfico preliminar, 

conforme orienta Gil (2002, p. 61): 

 
Esse levantamento bibliográfico preliminar pode ser entendido como um 
estudo exploratório, posto que tem a finalidade de proporcionar a 
familiaridade do aluno com a área de estudo no qual está interessado, bem 
como sua delimitação. 
 
 

Sequencialmente, são realizados fichamentos com as obras coletas 

que são utilizados como embasamento teórico do estudo. 

 

6.3.2 Estudo de Caso e Entrevista 

O estudo de caso aplicado apresenta entrevista com atores sociais, 

envolvidos de diferentes formas com a guerra fiscal. A amostragem utilizada é não 

probabilística, sendo selecionados representantes de diversas áreas ligadas direta 

ou indiretamente á guerra fiscal, caracterizando uma amostragem intencional. Ao 

todo, foram realizadas nove entrevistas. 

A opção pela entrevista é justificada nas palavras de Bauer e Gaskel 

(2002, p. 65): 

 

A entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o 
desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e 
sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, 
atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das 
pessoas em contextos sociais específicos. 

 

A proposta destas entrevistas é oferecer dados detalhados para análise 

que possam enriquecer o estudo de caso. Para Yin (2005), o estudo de caso trata-se 

de uma pesquisa empírica com a finalidade de examinar um fenômeno 

contemporâneo num contexto de vida real. A opção por este método de estudo pode 

ser claramente explicada nas palavras do próprio autor: 

 
Como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em muitas 
situações, nas quais se incluem: 

 política, ciência política e pesquisa em administração pública; 

 sociologia e psicologia comunitária; 

 estudos organizacionais e gerenciais; 

 pesquisa de planejamento regional e municipal, como estudos de 
plantas, bairros ou instituições públicas; (YIN, 2005, p. 19-20). 
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Desta forma, nota-se que o objeto do estudo classifica-se como um 

estudo de caso, pois se trata de uma pesquisa que envolve os aspectos gerais do 

tema e, posteriormente, enfoca no caso específico do contexto da guerra fiscal no 

município de Franca/SP. 

Outras vantagens do estudo de caso são apontadas por Goode e Hatt 

(1973), que afirmam proporcionar maior interação entrevistador-entrevistado. 

Iniciam-se as análises em caráter individual, para posteriormente ampliar em termos 

de classe, além de proporcionar a descoberta de estruturas organizacionais e a 

dinâmica contida em seus processos. 

 

Segundo Manzini (2004), existem três tipos de entrevistas: estruturada, 
semi-estruturada e não-estruturada. Entende-se por entrevista estruturada 
aquela que contem perguntas fechadas, semelhantes a formulários, sem 
apresentar flexibilidade; semiestruturada a direcionada por um roteiro 
previamente elaborado, composto geralmente por questões abertas; não-
estruturada aquela que oferece ampla liberdade na formulação de 
perguntas e na intervenção da fala do entrevistado (BELEI et al, 2008, p. 
189). 
 
 

Fujizawa (2000) refere-se à entrevista semi-estruturada como um dos 

modelos mais utilizados, o qual permite uma flexibilidade e ampliação dos 

questionamentos conforme o fornecimento de informações pelo entrevistado. 

Optou-se, portanto, em realizar o roteiro da entrevista de forma semi-

estruturada: 

 

[...] para alguns tipos de pesquisa qualitativa; a entrevista semi-estruturada 
é um dos principais meios que tem o investigador para realizar a Coleta de 
Dados. [...] queremos privilegiar a entrevista semi-estruturada porque esta, 
ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as 
perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 
espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação.  (TRIVIÑOS, 
2011, p. 145) 
 
 

Triviños (2011) complementa que as perguntas que compõem o roteiro 

da entrevista semi-estruturada são resultado da teoria que alimenta a ação do 

investigador agregada a toda informação que este já recolheu sobre o fenômeno 

social. Belei et al. (2008) complementam esta ideia afirmando que o roteiro resulta 

da experiência e vivência do pesquisador. 

O termo entrevista, na visão de Richardson (1999, p. 207) constitui-se 

das palavras entre e vista, em que “vista refere-se ao ato de ver, ter preocupação 



110 
 

com algo”, enquanto “entre indica a relação de lugar ou estado no espaço que 

separa duas pessoas ou coisas”. Entrevista é sintetizada como “ato de perceber 

realizado entre duas pessoas”. (RICHARDSON, 1999 p. 207). 

 
A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada como 
sendo uma forma racional de conduta do pesquisador, previamente 
estabelecida, para dirigir com eficácia um conteúdo sistemático de 
conhecimentos, de maneira mais completa possível, com o mínimo de 
esforço de tempo. (ROSA; ARNOLDI, 2006, p17). 
 
 

Justifica-se também a opção pela entrevista, nos argumentos de 

Ribeiro (2008, p. 141), que considera uma técnica relacionada a obter informações 

que levem a conhecer as “atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao 

comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições das ações”. 

Gil (1999, p.118) apresenta outras vantagens da entrevista se 

comparada ao questionário, como a flexibilidade de esclarecer o significado das 

perguntas ou a possibilidade de captar a expressão corporal e tonalidade de voz do 

entrevistado. Todavia, Gil também coloca as possíveis limitações desta técnica, 

como: falta de motivação do entrevistado, inadequada compreensão das perguntas, 

coletas de respostas falsas, a influência do entrevistador nas respostas, entre 

outras. 

 
Ribeiro (2008) identifica como pontos fracos da técnica: o custo elevado, o 
consumo de muito tempo na aplicação, a sujeição à polarização do 
entrevistador, a não garantia do anonimato, a sensibilidade aos efeitos no 
entrevistado, as características do entrevistador e do entrevistado, o 
treinamento especializado que requer, as questões que direcionam a 
resposta (BRITTO JÚNIOR; FERES JÚNIOR, 2011, p. 243). 
 
 

Apesar das limitações, a técnica de entrevista ainda se apresenta como 

um significativo instrumento para esta pesquisa.  

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, evitando 

inconvenientes citados por Gil (1999, p. 120), por exemplo: 

 
O único modo de reproduzir com precisão as respostas é registrá-las 
durante a entrevista, mediante anotações ou com o uso de gravador. A 
anotação posterior à entrevista apresenta dois inconvenientes: os limites da 
memória humana que não possibilitam a retenção da totalidade da 
informação e a distorção decorrente dos elementos subjetivos que se 
projetam na reprodução da entrevista. 
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O uso de gravador proporciona condições para captar elementos de 

comunicação, como pausas de reflexão, dúvidas ou entonação da voz, 

enriquecendo a compreensão da narrativa. 

 

6.3.3 Pesquisa documental 
 
A pesquisa documental que será desenvolvida através de fontes 

secundárias, como tabelas estatísticas, relatórios de pesquisa, jornais em meio 

impresso e eletrônico, entre outros. Esta técnica foi utilizada para coleta de dados 

econômicos e sociais do município de Franca/SP e para pesquisa de artigos sobre a 

guerra fiscal utilizadas no quarto capítulo. Castro (2006, p. 89-90) diz que: 

 
Os dados secundários, na maior parte dos casos, não oneram o orçamento 
da pesquisa - por serem disponíveis a custos baixos ou nulos. Além disso, 
estão imediatamente disponíveis. Isso permite reduzir imensamente o 
tempo necessário para se obterem resultados; não é incomum ocupar três 
quartos da duração da pesquisa na coleta de dados. Outro fator a 
considerar é a abrangência do universo considerado e o tamanho da 
amostra. Somente os recursos e as economias de escala de órgãos 
especializados em coletas de dados (como o IBGE) conseguem cobertura 
nacional ou mesmo regional e amostras de milhares de observações. 

 

Diante dos fatores favoráveis apontados anteriormente, optou-se por 

usar a pesquisa documental para complementar o estudo. 

 

6.4 MÉTODO DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 
Foi utilizada a técnica conhecida como Análise de Conteúdo, para a 

realização das análises qualitativas. Para Silva et al (2005, p. 80) “a aplicação da 

técnica de análise de conteúdo nas ciências sociais apresenta- se como uma 

ferramenta útil à interpretação das percepções dos atores sociais”. 

A seguir, é apresentado o Quadro 5, contendo as principais distinções 

entre os dois métodos utilizados com maior frequência no meio científico: 

 

Quadro 5 – Aspectos da Análise de Conteúdo e da Análise do Discurso 

ANÁLISE DE CONTEÚDO ANÁLIDE DO DISCURSO 

Interpretação qualitativa ou quantitativa Interpretação qualitativa 

Tradicionalmente aplicada sobre materiais textuais escritos Utiliza o corpus de arquivo e empírico 

Trabalha com o conteúdo do texto (materialidade 
linguistica através das condições empíricas do texto, 
estabelecendo categorias para sua interpretação) 

Trabalha com o sentido do texto 

Compreende o pensamento por meio do conteúdo 
expresso no texto 

Compreende o sentido que o sujeito 
manifesta através do discurso 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base em Caregnato e Mutti (2006). 
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A pesquisa, portanto, é analisada com base no texto presente nas 

transcrições das gravações. 

 
Dois são os processos utilizados na análise de conteúdo de documentos: 
um fechado, em que o objetivo é caracterizar os conteúdos em função das 
variáveis de produção ou, inversamente, quando se pretende tirar 
conclusões desses mesmos conteúdos. [...] o outro, aberto, determinado a 
buscar definição de semelhanças e diferenças, ou seja, propriedades inter e 
intradocumentais, que permitem comparar, classificar os documentos entre 
si (ALMEIDA; SAMPAIO, 2012, p. 120). 
 
 

Nesta pesquisa, os dados coletados são analisados de forma aberta, 

em que o conteúdo das entrevistas é confrontado com os resultados obtidos na 

etapa bibliográfica. Na visão de Almeida e Sampaio (2012, p.122), a entrevista semi-

estruturada parte de questionamentos provenientes das convicções teóricas do 

pesquisador, o que permite ampliar o espectro de indagações ao respondente. 

“Dessa maneira, podem-se reorganizar, corrigir, completar ou ampliar inferências 

iniciais, adentrando o usuário a compreensão do conteúdo da pesquisa”. 

Não são realizados levantamentos quantitativos dos indicadores 

presentes nas falas, apenas a análise qualitativa da relevância destes indicadores 

nos resultados obtidos. 

 
A Análise de Conteúdo, procedimento metodológico de largo espectro 
empregado nas pesquisas qualitativas, procura estabelecer uma 
correspondência entre a subjetividade e materiais extraídos de textos, 
entrevistas, falas espontâneas ou outras fontes de mensagens, de um ou 
vários autores, a partir de indicadores linguísticos, semânticos ou 
semióticos, buscando detectar as condutas, ideologias, ou atitudes 
subjacentes aos enunciados. Da análise é possível extrair consequências, 
estabelecendo-se inter-relação entre diversos indicadores, presentes com 
frequência significativa nas informações e reunidos sistematicamente em 
categorias (ALMEIDA; SAMPAIO, 2012, p. 135). 

 

Bardin (2004, p. 25) relaciona duas funções para a realização da 

Análise de Conteúdo. A primeira é uma função heurística, onde a realização da 

pesquisa enriquece a tentativa exploratória, ampliando a propensão à descoberta. 

Como afirma o autor, é a análise de conteúdo “pra ver no que dá”. A segunda função 

é de administração da prova, em que as questões direcionadoras da pesquisa são 

fundamentadas em hipóteses provisórias, e os resultados obtidos atuam como 

confirmadores ou contrários a estas hipóteses. Nas palavras do autor, é a análise de 

conteúdo “para servir de prova”. 
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Pertencem, pois, ao domínio da análise de conteúdo todas as iniciativas 
que, a partir de um conjunto de técnicas parciais mas complementares, 
consistiam na explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens e 
da expressão deste conteúdo, com o contributo de índices passíveis ou não 
de quantificação, a partir de um conjunto de técnicas que embora parciais 
são complementares (BARDIN, 2004, p. 37). 
 
 

Os polos cronológicos em que se organizam as fases da análise de 

conteúdo são: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultado. 

(BARDIN, 2004, p.89) 

 

Geralmente, esta primeira fase possui três missões: a escolha dos 
documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e 
dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a 
interpretação final (BARDIN, 2004, p. 89). 
 
 

Quanto à primeira etapa, os documentos submetidos se referem às 

transcrições, as hipóteses podem ser consideradas os resultados obtidos nos 

capítulos anteriores, por meio da pesquisa bibliográfica, e os indicadores são 

compostos a partir do próprio conteúdo das entrevistas.  

As etapas trabalhadas seguem a proposta constante no Quadro 6: 

 
Quadro 6 – Roteiro didático para Análise de Conteúdo 

Fonte: SOUZA JÚNIOR; MELO; SANTIAGO (2010, p. 35). 
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Dentre as limitações da coleta de dados, está o número de 

entrevistados, para a realização de apontamentos estatísticos e generalização dos 

resultados, além das características da Análise de Conteúdo: 

 
Levanta problemas ao nível da pertinência dos índices retidos, visto que 
seleciona estes índices sem tratar exaustivamente todo o conteúdo, 
existindo o perigo de elementos importantes serem deixados de lado, ou de 
elementos não significativos serem tidos em conta. [...] o risco aumenta, 
porque se lida com elementos isolados, ou com frequências fracas 
(BARDIN, 2004, p. 108). 
 

Contudo, é válida a aplicação do método considerando que, para a 

análise qualitativa proposta “a inferência – sempre que é realizada – ser fundada na 

presença do índice (tema, palavra, personagem, etc.), e não sobre a frequência da 

sua aparição, em cada comunicação individual” (BARDIN, 2004, p. 109), ou seja, a 

presença das informações nos resultados é um fator mais importante que a sua 

frequência. 
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7 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 
Nesta etapa do estudo, foi elaborado o roteiro para a entrevista semi-

estruturada com base no problema de pesquisa e objetivos propostos. As questões 

orientadoras da entrevista podem ser observadas no Quadro 7, a seguir: 

 

Quadro 7 – Questões do Roteiro semi-estruturado da pesquisa 
1. Como você define o Desenvolvimento Sustentável? Explique. 

2. Qual a relação estabelecida entre o Estado e as políticas públicas no tocante 
ao Desenvolvimento? Explique. 

3. O que é Guerra Fiscal? Explique. 

4. Comente sobre os principais aspectos da Guerra Fiscal entre estados e entre 
municípios na atualidade. 

5. Ao analisar a Guerra Fiscal entre os estados, quais as consequências para os 
municípios? Comente. 

6. Ao analisar a Guerra Fiscal entre os municípios, quais os aspectos positivos e 
negativos? Comente. 

7. Como a administração pública pode minimizar os efeitos negativos? Explique. 

8. Minimizar os efeitos negativos da Guerra Fiscal pode ser apontado como uma 
ação de fomento ao desenvolvimento?  

9. Comente de que forma o município de Franca/SP está inserido no contexto 
da Guerra Fiscal. Neste caso, os efeitos são positivos ou negativos? 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Foram realizadas nove entrevistas com atores sociais vinculados direta 

ou indiretamente a questões de guerra fiscal, atuantes na área fiscal, na área 

jurídica, na gestão pública ou na iniciativa privada e defesa civil. Nenhum dos 

participantes teve acesso ao roteiro antes do início da entrevista. 

A opção por entrevistar atores de diferentes áreas permite que os 

resultados apontem se há uma sintonia no ponto de vista acerca do tema entre estes 

setores da sociedade. As entrevistas foram realizadas no período de 08 a 14 de 

novembro de 2013, com os seguintes participantes: 

 
Quadro 8 – Relação dos entrevistados 

IDENTIFICAÇÃO CARGO ÁREA REPRESENTADA 

ENTREVISTADO A Vereador do Município de Franca/SP Poder Legislativo Municipal 

ENTREVISTADO B 
Diretor Regional do SINCOR-SP (Sindicato dos 
corretores de seguros e resseguros no Estado 
de São Paulo) 

Iniciativa Privada 

ENTREVISTADO C Especialista em Direito Tributário 
Área jurídica atuante no 
setor privado 

ENTREVISTADO D 
Secretário de Finanças de município da região 
de Franca/SP 

Gestão Financeira 
Municipal 
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ENTREVISTADO E Procurador Municipal 
Área jurídica atuante no 
setor público 

ENTREVISTADO F Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo 
Fiscalização Tributária 
Estadual 

ENTREVISTADO G Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo 
Fiscalização Tributária 
Estadual 

ENTREVISTADO H Coordenador Regional da Defesa Civil Defesa Civil 

ENTREVISTADO I 
Auditor e Fiscal de Rendas, ex-Diretor da Divisão 
de Assuntos Fazendários 

Fiscalização Tributária 
Municipal 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Todos os participantes concordaram que a entrevista fosse gravada 

para posterior transcrição, constante no APÊNDICE A, e não solicitaram sigilo 

quanto à sua identificação, todavia, optou-se por codificar os entrevistados em letras 

de “A” a “I”, proporcionando uma apreciação mesclada dos indicadores. Ao longo da 

entrevista, o pesquisador realizou anotações de alguns pontos-chave da narrativa 

dos participantes, os quais serviram de apoio no estabelecimento dos indicadores. 

 

7.1 ETAPAS E CATEGORIAS DA ANÁLISE 

 

Conforme foi abordado no sexto capítulo, Bardin (2004) propõe a 

realização de três etapas para realização da Análise de Conteúdo, as quais foram 

realizadas com base no Quadro 6, criado por de Souza Júnior, Melo e Santiago 

(2010, p.35). 

Na etapa de pré-análise, os objetivos do estudo foram retomados ao 

realizar a leitura flutuante das transcrições. Após a leitura, o texto foi dividido 

conforme elementos-chave presentes em cada fragmento, os quais foram apontados 

como indicadores. 

Na fase exploratória, foram estipuladas três categorias para 

composição da Análise de Conteúdo, sendo elas: 

 Aspectos da Guerra Fiscal; 

 O Setor Público e o Desenvolvimento Sustentável diante da Guerra Fiscal; 

 Conjuntura da Guerra Fiscal no município de Franca/SP. 

Em seguida, foram realizados o desmembramento e o reagrupamento 

dos fragmentos, conforme identificação da categoria correspondente. Convém 
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ressaltar que as questões do roteiro não foram agrupadas nas categorias propostas, 

porque houve casos, por exemplo, em que uma mesma questão teria fragmentos da 

resposta, classificados em mais de uma categoria, devido aos indicadores presentes 

em cada fragmento. É um fator natural que, durante a entrevista, muitos 

respondentes adiantam temas de perguntas seguintes ou se recordam de algum 

fator referente a questões anteriores e complementam nas respostas seguintes, 

havendo uma miscelânea dos assuntos na pesquisa como um todo. 

Os resultados da terceira etapa, correspondente à interpretação, estão 

delineados a seguir. Não foram utilizadas inferências quantitativas, caracterizando a 

análise pelas significações, conforme proposto por Souza Júnior, Melo e Santiago 

(2010, p.35).  

 

7.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As categorias, em que são realizadas as análises, estão relacionadas 

sob a forma dos tópicos de 7.2.1 a 7.2.3. Ao final foi construído o Quadro 9, com os 

principais resultados observados na pesquisa. 

 

7.2.1 Aspectos da Guerra Fiscal 

 

Ao abordar o desenvolvimento, no primeiro capítulo, foi mencionada a 

questão da localização das atividades econômicas, em que o empresário é movido 

por vantagens locacionais, as quais podem resultar em uma concentração dos 

investimentos em uma determinada localidade, em muitos casos, instituindo polos 

industriais. Para o Entrevistado “D”, quando um empresário quer realizar um 

investimento, opta pela cidade que ofereça alguma vantagem tributária. Ressalta 

ainda que, em cidades pequenas, essas concessões são mais fáceis, devido à 

pouca participação da imprensa. A partir da aceitabilidade destes benefícios, a 

guerra fiscal é conceituada pelo Entrevistado “A”, como a situação em que o 

município, ou o estado, “cria mecanismos atrativos, isenções fiscais”, em sua 

competência de arrecadação para atrair atividades empresariais. 
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Para o Entrevistado “D”, os estados do nordeste têm um diferencial ao 

instituir o ICMS, tratando, de forma “mais caseira” as vantagens tributárias 

concedidas, e o empresário “tem que empreender onde lhe dá mais resultado”.  

Estas colocações são condizentes com o posicionamento do 

Entrevistado “E”: 

 
A guerra, o próprio nome diz que é uma luta. É uma luta entre entes 
Estatais, porque só o Estado que tem a capacidade de instituir e cobrar 
tributos. Então, a guerra fiscal nada mais é do que uma briga entre os entes 
públicos, ou para arrecadar mais tributos, ou para usar o tributo como 
forma, como um instrumento para atrair investimento da área privada. 
(ENTREVISTADO “E”) 

 

Portanto, o objetivo primário da guerra fiscal não é pautado na intenção 

de prejudicar ou causar danos à outra região. O Entrevistado “G” afirma que: 

 

Mas a guerra fiscal, basicamente, seria o embate que se trava entre 
unidades da federação por atração de vantagens no desenvolvimento 
regional, no desenvolvimento local, atração de empresas, atração de 
investimentos, e para isso essas unidades da federação, unidades 
federativas, se valem de benefícios, vantagens, concedidas aos 
empresários para que eles venham investir, se instalar naquele determinado 
local, no município, ou mesmo no estado. Aí, Lucas, o cerne da Guerra 
Fiscal ocorre no sentido de que muitas vezes esses benefícios não estão 
amparados na nossa legislação, no nosso sistema tributário. São 
benefícios, muitas vezes, indevidamente, desfalcados, à revelia da 
legislação, e quando isso acontece, a gente chama de guerra fiscal. Trava-
se um embate entre as unidades da federação, fora da legitimidade, fora da 
legalidade (ENTREVISTADO “G”). 

 

Como pode ser observado no fragmento, o ponto crítico da guerra 

fiscal está em ultrapassar os limites legais. Considerando que estes limites 

determinam as práticas consideradas ideais, estabelecidas pelos representantes da 

sociedade, qualquer ato de ilegalidade resulta em uma consequência negativa para 

a sociedade, sendo apontado como crime e estando sujeito às sanções previstas e 

acordadas pela sociedade, por meio de seus representantes. 

Assim, o Entrevistado “C” menciona a guerra fiscal como o “desrespeito 

de uma das partes, ou de ambas, de regras [...] de direito tributário. [...] Invasão de 

competências”. Posicionamento compartilhado pelo entrevistado “D” que aponta a 

guerra fiscal como “uma guerra de descumprimento de lei”, indo além das regalias 

praticadas, havendo uma “falta de cultura de respeito à lei”, frisando que o 

empresário busca lucro e vai onde lhe cobram menos. A forma mais corriqueira de 

guerra fiscal divulgada atualmente se refere aos estados, onde o Entrevistado “G” 
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afirma que os benefícios são concedidos unilateralmente, sem legitimação do 

CONFAZ, “ao arrepio dos outros estados”. 

O Entrevistado “F” propõe dois aspectos para a guerra fiscal: 

A expressão guerra fiscal, tenho para mim, que é uma expressão bem 
genérica, que tem sido utilizada pelos teóricos com as questões de conflitos 
de competência tributária, em todos aspectos nessa definição de guerra 
fiscal, outro aspecto seria, da definição de guerra fiscal, seria a outorga de 
benefícios fiscais em desrespeito à legislação vigente. Seria também um 
cenário de conflito, de guerra propriamente dita no âmbito da tributação 
(ENTREVISTADO “F”). 

 

Quanto aos conflitos de competência, muitas vezes ocorre no aspecto 

territorial. Foi mencionado na entrevista o caso de Santana do Parnaíba, em que as 

atividades estão localizadas no município de São Paulo, enquanto uma sede virtual 

é aberta em outro município, havendo vantagens tributárias. Há um debate sobre a 

licitude destes atos, se há liberdade na utilização de sedes “virtuais” por valer-se da 

legislação municipal que permite esta prática, ou se esta ação foge ao propósito 

negocial da empresa. As duas concepções “estão numa linha muito, muito sutil, 

entre a legalidade e a ilegalidade”. 

Quanto à outorga de benefícios fiscais indevidos, o entrevistado “F” 

aponta o caso do ICMS como o “melhor exemplo”. Pela regra, todos os benefícios 

tributários, como isenção, redução da base de cálculo, remissão de créditos 

tributários, e outros, devem ser aprovados de forma unânime pelo CONFAZ, 

contudo, há muitos casos de ilegalidade, em que benefícios são concedidos sem 

esta devida anuência. 

No terceiro capítulo deste estudo, foi apresentada uma conceituação 

de guerra fiscal que sintetizava as informações coletadas como um “processo de 

competição ocorrido na administração pública com o objetivo de atrair investimentos 

privados, cujo conflito resulta da falta de integração nas políticas tributárias, podendo 

ocorrer no âmbito vertical, envolvendo esferas governamentais diferentes, ou no 

âmbito horizontal, envolvendo entes públicos da mesma esfera de governo”. O 

resultado da pesquisa aponta os mesmos critérios, consolidando o conceito 

escolhido. 

Ao longo das entrevistas, foram apontados casos nas esferas 

estaduais e municipais.  Neste aspecto, o Entrevistado “F” ressalta duas situações 

no caso do ICMS, na guerra fiscal estadual: um nas operações interestaduais e 

outro as importações seguidas de operações interestaduais. 
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No âmbito estadual, o Entrevistado “C” se refere a um caso em que seu 

escritório teve participação envolvendo os estados de São Paulo e Tocantins, em 

que foi verificada a irregularidade nos atos deste, desrespeitando as normas legais, 

enquanto no âmbito municipal, os conflitos ocorridos se dão quanto à determinação 

do domicílio tributário do contribuinte. 

Outro caso é mencionado pelo entrevistado “H” que trata das 

montadoras de carros que migram para o Sul e para a Bahia, em função da isenção 

de impostos. Na esfera municipal, o Entrevistado “H” afirma: 

 
Entre municípios, o que nós temos é isenção de ISS, o Imposto Sobre 
Serviço. Então você tem município que cobra 5%, município que cobra 2% e 
outros que dão isenção. Outro grande problema que nós temos nesses 
municípios, que é a receita. A Lei de Responsabilidade Fiscal caracteriza 
como renúncia de receita uma improbidade administrativa. Então, o projeto 
tem que passar pela câmara, tem que ter o aspecto legal, ele tem que ser 
temporário, ele não pode ser “ad eternum” (ENTREVISTADO “H”). 

  

Para o Entrevistado “D”, a guerra fiscal, na esfera municipal, é limitada, 

justificando que “o município tem muito pouco, aliás, o município não tem força de 

ação nenhuma, na questão de se imiscuir nas atividades do município vizinho”. 

Outro fator que dificulta a guerra fiscal, em seu ponto de vista, é a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ao determinar que “a cada renúncia fiscal que você pratica, 

ou a cada benefício que você oferece, você tem que criar uma receita 

compensatória do outro lado”. 

Na visão do Entrevistado “F”, o ISS também é apontado como questão 

central, pois o ITBI é recolhido no cartório, com base no valor das transações 

imobiliárias, enquanto o IPTU estará vinculado à valorização da localização. No ISS, 

contudo, podem ocorrer conflitos de competências. Ele menciona também que a Lei 

Complementar 116 “deu uma boa melhorada no aspecto legislativo”, sobre a 

competência para cobrar o tributo. 

Ao observar os resultados da pesquisa bibliográfica, no capítulo 3, bem 

como outras discussões dos entrevistados, é possível notar que ainda não há 

posicionamento consensual quanto à tributação de alguns serviços. Ainda há 

opiniões que apontam o local da prestação como domicílio tributário, em outras, este 

se refere à matriz, à sede da empresa, como colocado pelo Entrevistado “D” ao 

discutir o caso de Barueri. Ocorre que ainda há atividades, como os contratos de 
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leasing, por exemplo, em que não é clara a definição sobre onde o serviço foi 

prestado. O Entrevistado “E” considera que: 

 
[...] no caso do ISS, o imposto é devido no local da prestação do serviço, 
então, sendo assim, ainda que você tenha sede em outra, em outro 
município, se você presta serviços, por exemplo, no município de Franca, o 
serviço, ele é devido para o município de Franca e não para outra cidade. 
Agora, quando a gente começa a analisar as questões de contratos de 
financiamento e etc., ou algum outro tipo de serviço onde há alguma 
centralização do setor de gerenciamento, também tem que estar vinculado à 
inteligência, à contratação, à autorização, alguma coisa nesse sentido, a 
parte principal do serviço, aí, está na sede, e não no local da captação. 
Então, se a gente começar a analisar a guerra fiscal entre municípios, ela 
tem essa peculiaridade. Ela fica prejudicada, não basta você simplesmente 
mudar a sua sede para se ver beneficiado de uma alíquota menor, porque já 
se decidiu que é no local da prestação de serviço que tem que ser recolhido 
o ISS, e mais, a legislação de um município, ela não vale em outro 
município, então, você desloca a guerra fiscal mais para leasing, contratos 
de leasing, contratos... muitos serviços bancários em que... de captação de 
clientela, e você... aí você tem uma guerra fiscal. Aí você tem centros 
comerciais onde se desenvolve toda aprovação de análise de crédito, 
porque a prestação de serviço, na verdade, está ali, e centros de captação 
(ENTREVISTADO “E”). 

 

Outro caso municipal é referido pelo Entrevistado “I”: 

 
Municípios como o de São Paulo, por exemplo, até o de Campinas, mas 
principalmente o de São Paulo, prestador de serviço passou perto do 
município já tem que abrir uma inscrição e já está devendo lá. Independente 
de saber... porque o código tributário, tanto nacional quanto municipal, ele 
menciona a questão do domicílio tributário e do local da prestação do 
serviço. Que de fato são temas complexos e que os juristas ainda divergem 
sobre. [...] Eles não tem, assim... mesmo domiciliado lá ou não, abriu, 
passou... enfim, a gente percebe que não é algo correto. A gente percebe 
que falta ética no sistema (ENTREVISTADO “I”). 

 

O entrevistado ressalta que a administração pública destes municípios 

deveria atuar no sentido de “cobrar o que tem que ser cobrado”, e não cobrar de 

todos aguardando para restituir aqueles que reclamarem seu direito. O Entrevistado 

“I” afirma ainda que, em Franca, semanalmente ocorrem casos em que o 

contribuinte, ou seu escritório contábil, entra em contato, alegando ter sido recolhido 

o tributo nos dois municípios, pedindo orientações. O município de Franca informa 

que é o responsável pela incidência do tributo, sendo o local da prestação, e que o 

contribuinte deve pedir a restituição na prefeitura onde a empresa está instalada. 

Quando os valores recolhidos são baixos, as empresas deixam de pedir a 

restituição. 
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Dentre os outros casos mencionados, está o IPVA, como foi verificado 

em casos estudados no capítulo 4. 

 
Tem municípios dando desconto para IPVA, que é 50% do estado e 50% do 
município, e tem município devolvendo pro dono do veículo parte desses 
50% que é do município para poder fazer encaixe financeiro 
(ENTREVISTADO “D”). 

 

 

A partir dos resultados das entrevistas, pode-se entender o caso do 

IPVA sobre dois aspectos, um que condiz com a vertente horizontal e outro com a 

vertical. Na vertente horizontal, encontramos a disputa de municípios entre si, em 

que este abre mão de uma parte, da sua cota do IPVA para atrair contribuintes, 

resultando em um acréscimo na arrecadação, através da compensação dos 

descontos na quantidade de contribuintes adicionados. No aspecto vertical, quando 

a disputa por contribuintes ocorre entre dois municípios de estados diferentes, esta 

concessão da cota do IPVA municipal faz com que o estado perca contribuintes, 

iniciando um conflito entre estados e municípios. Para o Entrevistado “F”: 

 
Esse é um aspecto, obviamente que a cidade que está recebendo essa... 
esses carros licenciados, para cidade, é benefício para ela, ela recebe 50% 
do que o contribuinte paga de IPVA, então, é uma guerra fiscal em que, o 
município não faz muita questão de fiscalizar, mesmo porque é um imposto 
estadual, então quem tem mais interesse em acabar com essa guerra fiscal 
é só aqueles estados em que os veículos efetivamente trafegam, em que 
efetivamente usam aquela malha viária, todo aquele serviço em torno. Esse 
é um aspecto do IPVA (ENTREVISTADO “F”). 

 

De tal modo, o estado em que os veículos realmente trafegam, que foi 

lesado pela perda de contribuintes, não terá apoio dos estados ou municípios, 

envolvidos no processo para fiscalizar se o contribuinte está praticando evasão ou 

elisão fiscal, pois são beneficiados com esta prática. 

No decorrer da pesquisa, apenas três dos entrevistados apontaram 

elementos favoráveis da guerra fiscal. O Entrevistado “D” coloca que o município 

que pratica benefícios fiscais e atrai empresas, “tem emprego, ele tem circulação de 

dinheiro, ele tem investimento, ele tem uma série de vantagens, ele tem ICMS no 

produto que passa a ser produzido”. 

O entrevistado “H” cita o exemplo de uma montadora que deixasse de 

ir para a Bahia ou Paraná para instalar-se em São Bernardo. Segundo o 
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entrevistado, “ali já não comporta mais. Então, por um lado, a gente descentraliza 

isso, essa descentralização é interessante.” Desta forma: 

 
Você deixa de ter a concentração de pessoas e empresas em determinada 
região e começa a distribuir isso ao longo dos estados, ao longo dos 
municípios. Então, esse é o fator positivo. Você descentraliza 
(ENTREVISTADO “H”). 

 

Enquanto, para o Entrevistado “F”, a questão positiva ou negativa da 

guerra fiscal está pautada na legalidade ou ilegalidade das ações de competição: 

 
Se isso for lícito, for dentro da lei, não tiver implicações em Lei de 
Responsabilidade Fiscal, enfim, qualquer implicação que leva aquela oferta 
de infraestrutura para um determinado grupo empresarial, se isso for lícito, 
eu parto do pressuposto de que a guerra fiscal passa a ser interessante, 
porque ela passa a ser uma tendência daqueles municípios em ofertar 
melhores estruturas para que os contribuintes lá se estabeleçam.[...] 
Partindo do pressuposto que ela é lícita, e que o município pelos seus 
atrativos, sejam eles naturais, de estrutura, de infraestrutura, levam para 
que a maior parte das empresas, que prestam consequentemente uma 
maior movimentação econômica (ENTREVISTADO “F”). 
 

 

Em contrapartida, os aspectos negativos foram bastante enfatizados 

por todos os entrevistados, mesmo estes que reconheceram pontos favoráveis. 

Um dos aspectos apontados pelo Entrevistado “H”, por exemplo, é que 

o município ou estado que concede incentivos fiscais para atrair investimentos pode 

estar sujeito a uma arrecadação menor, ao mesmo tempo que suas despesas em 

políticas públicas tendem a aumentar. Ele afirma que, como setor público, “à medida 

que a cidade vai crescendo eu vou ter que levar energia elétrica, saneamento 

básico, transporte coletivo, escola, farmácias, eu tenho que dar toda essa 

infraestrutura e isso custa”. Em sua concepção, não adianta levar empresas para 

uma determinada localidade sem planejar e preparar o desenvolvimento local para 

estas mudanças. 

O Entrevistado “A” considera a guerra fiscal como “algo extremamente 

danoso para a economia”, em que o empresário deveria optar por uma região por 

questões de logística em seus insumos e no escoamento da produção, por 

qualidade de vida de seus funcionários, pela qualificação da mão-de-obra existente, 

e não apenas por questões fiscais. Esta visão é compartilhada pelo Entrevistado “B”, 

em que muitos locais têm condições fiscais, mas não dispõe de condições 

estruturais, enquanto, em outros locais, ocorre o inverso. Outro aspecto que os 

Entrevistados “B” e “F” advertem é que, empresas com benefícios fiscais concorrem 
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em um mesmo mercado com empresas que não possuem os mesmos benefícios, 

criando condições desiguais: 

 
Se você trabalha, tem um produto que você desenvolve, você tem um 
comércio na cidade... um comércio ou um serviço na cidade, e vêm de fora 
ideias ou condições diferenciadas do que você tem aqui, na sua região, 
você vai estar competindo em condições desiguais... Por grandes grupos ou 
por grandes empresas, e pode estar interferindo, pode estar esvaziando o 
nosso potencial de serviço, com condições diferenciadas, com impostos 
diferenciados... vindo de outras cidades eles estão nos esvaziando, estão 
sugando a nossa atividade daqui e levando para fora os recursos. [...] Seja 
a parte de mão-de-obra, seja a parte de tributos, seja a parte industrial, 
alguém perde com a guerra. Acho que é uma briga que não é para 
descobrir quem está perdendo e quem está ganhando, é uma briga para 
você ter condição de trabalho, oferecer condições iguais. Acho que toda 
atividade tem que vencer quem tenha capacidade, não estar vencendo, 
estar conquistando alguma coisa, por outros meios. Por apoio de órgãos 
públicos. Teria que ser da capacidade da própria atividade 
(ENTREVISTADO “B”). 

 

Conforme ressalta o Entrevistado “I”, quando se está gerando receita 

para alguém, mas gerando desigualdade, não é uma situação “salutar”, prejudicando 

a sustentabilidade do desenvolvimento. “É aquela história, parece que, sempre, 

quem é mais fraco vai perder, então, o negativo é que, a desigualdade... enquanto 

houver guerra fiscal, a desigualdade só aumentará. Desigualdade de arrecadação e, 

consequentemente, de desenvolvimento”. Se qualquer um dos pilares que garantem 

a sustentabilidade do desenvolvimento for prejudicado, haverá consequências para 

o desenvolvimento como um todo. 

Ao mesmo tempo que, um local, em um primeiro momento, se 

beneficia, “outro município tem toda essa carência, além questão da participação no 

bolo do FPM” (ENTREVISTADO “D”). 

Os Entrevistados “C” e “G” apenas apontam aspectos negativos, pois 

as vantagens proporcionadas pelo processo de guerra fiscal são realizadas à 

margem da lei, estando sujeitos seus envolvidos às possíveis reparações futuras. 

Nas palavras do Entrevistado “C”, “com certeza uma parte sempre sai perdendo, e 

quando uma parte sai perdendo eu não considero como aspecto positivo, um 

eventual benefício, conseguido às custas do outro. Não vejo como um benefício 

legítimo.” 

Para o Entrevistado “E”, a própria estrutura tributária fomenta a guerra 

fiscal, pois os locais que arrecadam mais tributos, não têm seus recursos destinados 

à redução da pobreza e dos desníveis sociais, acirrando a desigualdade, pois ficam 
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onde, supostamente, já tem mais dinheiro. Então, a disputa por empresas se torna 

cada vez mais predatória. 

Ao abordar as consequências da guerra fiscal estadual para os 

municípios, identificada neste estudo como vertente vertical, oito dentre os nove 

entrevistados apontaram a redução na participação nos repasses estaduais, cujos 

benefícios concedidos são descontados da parcela municipal, e no Fundo de 

Participação dos Municípios, através das reestruturações ocorridas com a migração 

das empresas. 

Como ressalta o Entrevistado “C”: “Isso vai refletir com relação à 

repartição de receita. Se o estado deixou de participar de uma determinada parcela 

o município vai sofrer lá na repartição de receita”. 

Ambos os municípios envolvidos na guerra fiscal estadual reduzem 

suas receitas de transferências. Em um primeiro aspecto, o município do estado que 

concedeu o benefício insere a redução na arrecadação no repasse ao município, 

como no caso dos municípios de Córrego do Ouro e Joviânia, em Goiás, que foi 

delineado no capítulo 4 e citado também pelo Entrevistado “G”. Em um segundo 

aspecto, o município de onde as empresas saíram passa a ter um repasse menor, 

pois seu estado não mais possui aquela empresa como contribuinte. Assim, ambos 

os municípios são lesados na questão dos repasses municipais.  

Para o Entrevistado “E”, o desenvolvimento de uma localidade não 

pode ser fundamentado em uma migração que prejudique o desenvolvimento de 

outra localidade. O estado que pretende desenvolver deve criar outros mecanismos 

para que surjam novos investimentos suscitados na própria localidade, e não 

transferidos de onde já estão implantados. Então, além dos repasses, há ainda um 

município que perdeu investimentos, prejudicando seus indicadores de emprego, 

renda, e outros, mesmo tendo condições estruturais (infraestrutura, mão-de-obra 

qualificada etc.) que podem chegar a ficar ociosas. 

 

7.2.2 O Setor Público e o Desenvolvimento Sustentável diante da Guerra Fiscal 

 

Nesta categoria, estão as análises que envolvem a visão dos 

entrevistados sobre o que é Desenvolvimento Sustentável, o papel do setor público 

e qual sua relação com a guerra fiscal neste contexto. 
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Primeiramente, ao solicitar a conceituação de Desenvolvimento 

Sustentável, alguns se aproximaram mais que outros da conceituação proposta no 

primeiro capítulo, sintetizada como: “a satisfação das necessidades econômicas, 

sociais e ambientais da atualidade, de forma que não comprometa o 

desenvolvimento das gerações futuras, proporcionando prosperidade nos aspectos 

de bem-estar e qualidade de vida da sociedade”. 

Com base neste conceito, os Entrevistados “D” e “F” apontaram o 

aspecto de preparar a sociedade para o futuro. O Entrevistado “D” comenta que, no 

caso de Franca, por exemplo, ao longo da história, não houve uma cultura que 

preparasse a cidade para o futuro. As cidades, geralmente, são frutos de um 

contexto, de uma história de povoação, sem uma visão integral de futuro. 

 
Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável é porque a gente 
caminha ao lado da história que está sendo construída. [...] Então quando 
você fala em desenvolvimento sustentável a gente precisa primeiro ver se a 
cultura da cidade está preparada para isso (ENTREVISTADO “D”). 

 

Na visão do Entrevistado “F”, o desenvolvimento representa a 

“manutenção dos recursos naturais e humanos com a evolução do modo de 

trabalho”. É preciso ter “um equilíbrio entre natureza e capital, e trabalho, para que 

essa evolução das próprias relações sociais seja viável, seja, perdure para os 

próximos anos”. 

Os Entrevistados “B” e “H” apontaram o conceito de desenvolvimento, 

com destaque sob a ótica econômica. O entrevistado “H” relaciona o termo 

desenvolvimento ao crescimento, e o termo sustentabilidade ao recurso, ao retorno 

financeiro, capaz de suprir as suas necessidades, definindo o desenvolvimento 

sustentável como a possibilidade de um município se autosustentar sem a 

necessidade de recursos externos. Para o Entrevistado “B”, o desenvolvimento 

sustentável representa a ação de “promover o seu trabalho, dando condições de 

você ter um crescimento como pessoa e crescimento como empresa”. Para ele, as 

condições e ambiente devem criar condições de crescimento, e participação no 

desenvolvimento da cidade e regional. 

O Entrevistado “A”, por sua vez, através da ótica econômica e 

ambiental, menciona o desenvolvimento sustentável através da realização de um 

planejamento e um crescimento por meio de ações que fomentem o 
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desenvolvimento empreendedor sem causar impactos ambientais, sem a existência 

de trabalho irregular, com respeito às leis ambientais, trabalhistas ou sociais. 

 
[...] ao fazer um projeto de uma região, para ela se desenvolver, vamos 
colocar no aspecto econômico, um distrito industrial, que ele possa ter ali as 
condições necessárias para que não ocorra dano ambiental, impacto, 
barulho, enfim, todos aqueles aspectos que possam trazer algum tipo de 
desconforto para população, daquela região (ENTREVISTADO “A”). 

 

O aspecto ambiental também foi referido pelo Entrevistado “C”, em que 

este apresentou a defesa da fauna e da flora, o uso do espaço, valendo-se do 

exemplo de Ribeirão Preto, quanto a propagandas visuais. 

Os que mais se aproximaram da conceituação de Desenvolvimento 

Sustentável proposta foram os Entrevistados “E”, “G” e “I”. Este último citou a origem 

do termo: 

 
Uma definição de desenvolvimento sustentável, Lucas, de forma simples, é 
que a gente tem que utilizar os recursos atuais sem comprometer as 
próximas gerações futuras. Até é uma definição do relatório Brundtland, um 
relatório produzido na primeira vez que foi estudado o desenvolvimento 
sustentável. A questão do relatório Bruntland que veio como primeiro estudo 
acerca do desenvolvimento sustentável e consequentemente da 
sustentabilidade. A princípio, ele havia um foco totalmente ligado à questão 
ambiental. Quando se pensa em relações futuras é não esgotar recursos 
naturais, é se preservar questões ambientais para se pensar no futuro. Hoje 
eles entenderam... hoje já se entende, já tem uma linha teórica, que 
percebe, que estuda que o desenvolvimento sustentável não apenas o 
ambiental, ele é também ligado à área econômica, é ligado à área social e 
outras tantas. Tanto que o tripé da sustentabilidade, o chamado Triple 
Botton Line, é você fazer com que uma empresa seja economicamente 
viável, ambientalmente correta e socialmente justa (ENTREVISTADO “I”). 
 

 
Nesta mesma perspectiva, o Entrevistado “E” remete o 

desenvolvimento sustentável ao que se dá de forma equilibrada. “O equilíbrio tem 

que se dar tanto na parte econômica quanto na parte social, quanto na parte 

ambiental”. Havendo cada um destes aspectos isoladamente, não se obtém 

desenvolvimento. Para o Entrevistado “G”, sustentabilidade representa “aquilo que 

não é a qualquer custo”, necessitando que haja uma preocupação com a 

responsabilidade social, ambiental e econômica, atenta ao futuro, respeitando as 

exigências da sociedade. 

Questionados sobre o papel do Estado, todos os entrevistados 

contemplam sua participação como elemento fundamental para desenvolvimento 

sustentável. No posicionamento do Entrevistado “D”, o governo deve aplicar o 



128 
 

dinheiro público com o objetivo de gerar para o futuro uma “situação definitiva”, 

atuando como articulador da sustentabilidade. Nas palavras do Entrevistado “H”: 

 
Eu não acredito em desenvolvimento se o setor público não participar dele. 
Não tem como você fazer uma cidade crescer se o setor público não tiver à 
frente disso. Que é para levar infraestrutura para todo esse segmento. Você 
não consegue desenvolver. Ele é o provedor de todo esse desenvolvimento 
(ENTREVISTADO “H”). 

 

O Estado, “embora ele não seja o único articulador, ele é um dos 

principais articuladores de políticas públicas” (ENTREVISTADO “E”), estando 

responsável por investir na área social, educação, saúde e luta conta a miséria. 

Estes investimentos, por sua vez, devem estar harmônicos com as necessidades da 

sociedade. A esfera governamental mais próxima da realidade local é o município, 

que deve estar próximo da sociedade, da iniciativa privada e terceiro setor. Para o 

Entrevistado “B”, falta aproximação do setor público com a iniciativa privada, não 

havendo um canal de negociação, onde se possa trabalhar com transparência para 

evitar a guerra fiscal e buscar soluções para os locais menos desenvolvidos que não 

comprometam outras localidades. Para ele, a iniciativa privada depende do setor 

público. O Estado é quem cria “a infraestrutura física para que essas empresas se 

desenvolvam no local com sustentabilidade” (ENTREVISTADO “A”). Com políticas 

públicas ineficientes, ou mal planejadas, que não correspondem às reais 

necessidades de cada localidade, toda a sociedade tem a perder, sendo 

fundamental este vínculo, em que, o homem é um ser social, como aponta o 

Entrevistado “F”, sendo necessário o esforço de cada ser humano para o 

desenvolvimento e o bem-estar. Este entrevistado ressalta que os entes federativos, 

por meio da Constituição Federal, devem assegurar os direitos básicos da 

sociedade, compreendidos, por exemplo, em segurança pública, educação, 

previdência, saúde, entre outros. Na organização do setor público atual, ele cita o 

caso do Estado de São Paulo, composto por 26 secretarias, onde cada uma é 

responsável por uma área do “bem social”, como a Secretaria de Saúde, ou a 

Secretaria de Habitação. 

O Entrevistado “I” reconhece a importância do papel do Estado na 

implementação de políticas públicas, contudo, afirma que este papel ainda não 

ocorre como deveria. “Falta planejamento, o Estado é ineficiente, principalmente no 

tocante à educação, saúde e infraestrutura e esses três pontos, ele desemboca, ele 
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gera problemas sociais, ele gera problemas de segurança pública, etc” 

(ENTREVISTADO “I”). Desta forma, observam-se duas necessidades no papel do 

Estado, melhor planejamento das normas que regem a sociedade e mais respeito a 

estas normas: 

 
Olha, acho que com políticas claras, objetivas, amplamente divulgadas, 
para evitar o desconhecimento do cidadão, dos contribuintes. [...] Porque o 
desenvolvimento sustentável diz respeito às políticas sérias de respeito ao 
sistema constitucional, sistema tributário, e com isso estaria partindo para 
uma linha de um país sério, que respeita a lei (ENTREVISTADO “C”). 

 

Não basta ter uma legislação adequada, se esta não for respeitada, 

como ocorre na guerra fiscal estadual. 

Diante dos efeitos negativos que a guerra fiscal pode proporcionar, 

verificados ao longo do estudo, uma das questões da pesquisa se refere ao 

reconhecimento do combate à guerra fiscal como uma política de fomento ao 

desenvolvimento. Dentre os entrevistados, sete responderam que sim, estas ações 

podem ser entendidas como promotoras do desenvolvimento. O Entrevistado “F” 

apontou que soluções legislativas e políticas de combate à guerra fiscal podem se 

classificar nesta condição, mas há soluções judiciárias da guerra fiscal que, por ser 

“repressivas” não representam fator de desenvolvimento. 

O Entrevistado “E” coloca que o combate à guerra fiscal, única e 

exclusivamente, não pode ser entendido como política de desenvolvimento, pois, os 

recursos arrecadados pelo Estado poderiam não ser destinados a políticas públicas 

em educação, saúde e outras áreas sociais. Portanto, para reconhecer políticas de 

combate à guerra fiscal como indutoras do desenvolvimento, os recursos advindos 

desta ação precisam ser destinados a outras políticas de desenvolvimento, havendo 

uma articulação no planejamento para que estas políticas estejam conectadas.  

Quanto às propostas de ações do setor público para combater ou 

minimizar os efeitos negativos da guerra fiscal, os Entrevistados “G” e “H” referem-se 

a um planejamento urbano que crie condições dos estados menos favorecidos se 

desenvolverem, sem afetar o equilíbrio federativo ou o equilíbrio de mercado. 

Soluções que sejam “boas para todos os estados, ou seja, os mais pobres, os mais 

ricos, pros estados produtores, pros estados consumidores, achar um bom meio 

termo, uma boa solução para isso”. O Entrevistado “A” cita a criação de Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) como uma forma de estruturar a economia e fomentar 
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novos investimentos, sem realizar a prática de guerra fiscal e prejudicar outras 

localidades, onde o setor público é responsável por proporcionar uma infraestrutura 

que leve ao surgimento de novos empreendimentos, e não à migração dos que já 

existem. Questionado se existe atualmente alguma integração entre municípios da 

região para formular suas políticas tributárias, o Entrevistado “A” afirmou não ter 

conhecimento, ficando a integração e o equilíbrio entre os municípios a cargo das 

esferas maiores, os estados e a união. Atualmente, há uma tentativa de se implantar 

um conselho das secretarias de fazenda municipais, como comenta o Entrevistado 

“D”, com o objetivo de formular as políticas dos municípios, de forma integrada, 

encaminhando frequentemente as propostas à Assembleia Legislativa do Estado. 

A reforma tributária foi um aspecto levantado por cinco dos nove 

entrevistados, contudo, apesar de imprescindível, não apontam um desfecho na 

discussão que já perdura há muito tempo. Para o Entrevistado “E”, não havendo a 

reforma tributária, a guerra fiscal persistirá, criando uma condição em que “ou você 

entra nela ou você desiste”.  

Outras reformas também são apontadas na pesquisa: 

 
Mas resumindo, algumas reformas têm que ser feitas no Brasil: reforma 
política, reforma no código penal, o código ambiental, ele tá no fim do 
desenvolvimento, está começando e parece que já tem coisa para ser 
revista, o estatuto da criança e do adolescente, e tantos outros códigos, ou 
leis, ou estatutos que temos no Brasil. A reforma tributária não é diferente 
disso. Ela precisa, é urgente, e ela atrapalha por demais o desenvolvimento 
(ENTREVISTADO “I”). 

 

Todavia, a reforma tributária apresenta um entrave por conta de 

aspectos políticos. De acordo com o Entrevistado “F”, os aspectos a ser levantados 

são legislativos, judiciários e políticos: 

 
Teria um aspecto legislativo, que é não permitir a publicação de leis que 
incentivem ou que proliferem esses atos de guerra fiscal. É o aspecto 
legislativo. Tem um aspecto judiciário, que eu acredito que todo aquele que 
se sente prejudicado com a guerra fiscal, inclusive municípios e estados, 
devem pleitear junto ao poder judiciário a revogação de outras legislações 
ilegais ou inconstitucionais [...] tem o aspecto político, que eu acredito que é 
um dos principais entraves, hoje, da reforma tributária, e do esgotamento 
desse passar de guerra fiscal que necessitaria de uma sensibilização de 
todos os representantes, secretários de fazenda, ministro da fazenda, para 
tentar enfrentar (ENTREVISTADO “F”). 

 

Desta forma, para que a reforma tributária ocorra, é necessário que 

haja anteriormente a reforma política. O Entrevistado “D” coloca a necessidade de 
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uma política fiscal “desvinculada da ‘política, política’”, pois um dos elementos 

presentes na guerra fiscal é o favorecimento de indivíduos, seja financeiramente, 

seja em campanhas eleitorais, ou qualquer outra motivação individual, que conflita 

com os interesses públicos da sociedade. Para ele, a partir do momento que o 

município se apresenta atrativo, organizado, por uma boa gerência, não são 

necessários artifícios de guerra fiscal para fomentar os investimentos locais, 

enquanto “municípios relaxados” dão início a essa prática que traz consequências a 

outras localidades. 

 
E isso aí você vai ver que na guerra fiscal, em todo lugar onde se praticou a 
guerra fiscal, o que tinha nos bastidores, na verdade, era meia dúzia de 
gente tentando ganhar interesses. A linha divisória entre o que o município 
pode e o que não pode é muito fina. E o município está centrado numa 
situação muito difícil (ENTREVISTADO “D”). 
 
 

As mudanças legislativas, portanto, são colocadas pelo Entrevistado 

“F” de duas formas: leis que surgem “a reboque dos fatos” e leis que tendem a ser 

“instrumento de transformação social”. A primeira representa a busca por soluções 

de fatos que já se consolidaram. No âmbito da guerra fiscal, trata-se de normas que 

disciplinem os incentivos fiscais e promovam melhor fiscalização de seu 

cumprimento. A segunda forma, enquanto instrumento de transformação social, é 

entendida como normas cujo objetivo é uma mudança estrutural e cultural ao longo 

do tempo. Ele cita como exemplo desta o uso do cinto de segurança, em que a 

legislação criou uma cultura cuja prática passou a se tornar uma ação natural dos 

indivíduos na sociedade. No caso da guerra fiscal, uma ação que pode ser 

identificada dentro deste parâmetro é a inclusão de projetos como o “Educação 

Fiscal para a Cidadania”, cujo público-alvo é composto por crianças, jovens e 

adultos, em que o projeto busca apresentar o cenário tributário atual, preparando os 

cidadãos para exercer sua democracia, pois só é possível haver uma participação 

da sociedade nas questões tributárias se houver conhecimento das normas do 

sistema. A partir deste conhecimento, é possível que, a longo prazo, práticas como a 

guerra fiscal sejam desestimuladas. 

Casos de mudanças legislativas e fixação de alíquotas equilibradas, 

que funcionaram contra alguns aspectos da guerra fiscal foram levantados pelos 

entrevistados, como a “guerra dos portos”: 
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Então, na questão da guerra dos portos foi muito minimizado o problema, 
porque cria sistemáticas de partilha do imposto entre os estados de origem 
e de destino da mercadoria que tornam desvantajosa a concessão de 
benefícios, quando eu falo de operações interestaduais (ENTREVISTADO 
“G”). 

 

Outro caso é o do IPVA. Segundo o Entrevistado “F”, a legislação “foi 

feliz ao especificar situações polêmicas”, focando na ideia de propriedade, onde o 

contribuinte possui um veículo em um espaço e um tempo, os quais devem ser 

comprovados para se realizar o licenciamento. Apesar de ainda haver casos de 

veículos registrados em um local em que não possuem vínculo, a frequência desta 

prática tem diminuído “por conta do aperfeiçoamento legislativo”. 

No caso do ISS, a Lei Complementar 116 foi criada com a finalidade de 

solucionar problemas tributários, porém, não há uma definição clara sobre o 

estabelecimento do domicílio tributário do contribuinte. O Entrevistado “G” propõe 

que se opte por adequar todos os casos no local da prestação no local da sede da 

empresa, ou ainda a partilha do tributo entre ambos, como ocorre no ICMS. As 

limitações das primeiras condições estão nos casos polêmicos sobre onde ocorre a 

prestação do serviço, como já foram exemplificados anteriormente os contratos de 

leasing. A partilha deveria estar pautada em uma legislação bem planejada, para 

evitar a ocorrência com o ISS do cenário de guerra fiscal vivido no âmbito do ICMS 

atualmente. 

O Entrevistado “F” comenta ainda sobre as propostas atuais de 

combate à guerra fiscal, cujos benefícios concedidos seriam convalidados para não 

gerar desordem na iniciativa privada que já realizou seus investimentos, mas que, a 

partir de então, não sejam realizadas novas práticas de benefício fiscal. A dificuldade 

de se ratificar estes termos está na necessidade de unanimidade no acordo entre os 

estados, um posicionamento que muitos estados “beneficiados”, com a guerra fiscal, 

não acatam. 

 
7.2.3 Conjuntura da Guerra Fiscal no município de Franca/SP 

 
Um dos aspectos mais notáveis da guerra fiscal que envolve o 

município de Franca/SP se refere às indústrias calçadistas que migraram para o 

Nordeste. “Nós vimos nas últimas décadas, principalmente nas duas últimas 

décadas, várias empresas calçadistas indo para cidades do nordeste, por exemplo, 
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por conta das facilidades tributárias que elas oferecem aos calçadistas francanos” 

(ENTREVISTADO “I”). 

Contudo, este cenário está começando a mudar: 

 
Franca sofreu muito com isso, com as empresas que saíram de Franca pro 
Nordeste, onde receberam instalações físicas, isenções de... de impostos, 
tanto municipais quanto estaduais [...] as empresas que saíram de Franca 
para ir pro Nordeste, elas estão retornando. Porque eles aproveitaram 
aquele momento de isenção para ter mais competitividade, mas tiveram 
uma série de problemas, principalmente trabalhistas, que não tinham uma 
mão-de-obra qualificada, tiveram que treinar, especializar essa mão-de-obra 
(ENTREVISTADO “A”). 

 

Esta justificativa é compartilhada pelo Entrevistado “H”, ao comentar 

que as empresas “descobriram que, apesar de ter isenção de alguns impostos, não 

tem área profissional especializada naquele segmento”. O Entrevistado “D”, por sua 

vez, atribui o fato das empresas estar retornando por ter “vencido a validade da 

regalia”. 

Assim sendo, Franca/SP é apontada como “vítima” da guerra fiscal por 

alguns dos participantes da pesquisa, no aspecto da evasão de indústrias de sua 

principal atividade, o calçado. Uma das alternativas de defesa desta situação foi a 

redução no ICMS aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Para os Entrevistados “F” e “H”, com a redução no custo de produção, os produtos 

se tornam mais competitivos no mercado. Contudo, o foco desta política não deve 

ser o retorno para o empresário via lucro, pois, ao repassar o custo para o preço 

final pago pelo consumidor, promove-se o equilíbrio com os preços praticados por 

empresas beneficiadas por incentivos fiscais indevidos. É uma redução legal que 

visa combater os incentivos ilegais, porém, é um aspecto em que se entra na guerra 

fiscal para não ser prejudicado, e não uma ação efetiva de combate à guerra fiscal.  

Enquanto uma localidade abre mão do tributo sob a concessão do 

benefício, outra localidade perde investimentos e contribuintes. Em termos de 

arrecadação, ambos perderam. 

Outro aspecto em que Franca/SP pode ser qualificada como vítima, 

conforme o Entrevistado “G”, é quanto à concorrência com produtos importados, que 

ingressam no país a um custo baixo e os tributos de importação não equilibram essa 

competitividade. 
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Além da busca por manter a força da indústria calçadista, Franca/SP 

passou por um processo de reestruturação que serve de apoio para amenizar os 

efeitos da evasão discutida anteriormente.  

 
[...] hoje Franca é um polo que você tem aqui o setor calçadista, o setor 
têxtil, voltado pro setor de lingerie, químico, que são, doces na parte de 
alimentação [...] condições necessárias de desenvolver sua empresa, ou 
seja, tem insumo, mão de obra, e escoamento com facilidade 
(ENTREVISTADO “A”). 

 

O Entrevistado “H” complementa que o setor de lingerie surgiu de 

maneira espontânea, através da iniciativa privada, diante da necessidade, mas que 

o setor público logo passou a incorporar este processo, fomentando o setor, 

realizando feiras, pois é interessante também a ele, tanto pelo desenvolvimento 

local, quanto pelas receitas que este setor proporciona. 

É possível observar que o município de Franca/SP não toma frente na 

guerra fiscal, não é um de seus promotores, contudo, os Entrevistados “A” e “E” 

afirmam a necessidade de medidas, como a redução de alíquotas do ISS em 

algumas atividades, por exemplo, para não perder investimentos. “Se hoje você 

arrecada cem, é preferível você arrecadar sessenta do que você perder tudo” 

(ENTREVISTADO “A”). 

O entrevistado “B” analisa que ainda não houve iniciativa local quanto à 

evasão das empresas para outros municípios próximos, frequente tanto na área 

industrial como de serviços. A proposta da redução de alíquotas ainda é apenas 

uma discussão que não saiu do papel. Um dos casos apresentados pelo 

entrevistado se trata de um pedido do Sindicato dos Corretores de Seguros, 

protocolado junto à Câmara Municipal de Franca, solicitando alterações nas 

alíquotas ligadas a este serviço, devido à concorrência local de empresas instaladas 

em municípios da região onde as alíquotas são mais baixas. O texto pode ser 

visualizado no Anexo A. Até o momento, ainda não houve retorno por parte do 

município de Franca. Alíquotas diferentes de ISS, mesmo que não caracterizadas 

como ilegais, afetam a dinâmica econômica do município, cabendo a este tomar 

medidas, também dentro da legalidade, para equilibrar estes desníveis 

concorrenciais. 

O Entrevistado “D” coloca o caso de Franca/SP em relação à guerra 

fiscal como uma administração pública “tímida”. Houve, no passado, ações de 
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incentivos sem envolver a área fiscal, como descontos em terrenos dos imóveis para 

criação do Distrito Industrial, mas estas ações estavam vinculadas a contrapartidas, 

das quais muitas não foram cumpridas, mas o setor industrial vivenciou um 

crescimento. Franca tem uma dificuldade geográfica, por estar localizada no 

“cotovelo” do Estado de São Paulo, na opinião do entrevistado. Outras questões que 

expõe a respeito de Franca estão ligadas ao uso do setor de saúde local pela 

população dos municípios vizinhos, sem nenhum apoio destas cidades. 

Um caso que envolve a dinâmica regional da migração de empresas 

apontado na entrevista é a instalação da Coca-Cola em Patrocínio Paulista, 

mencionada pelo entrevistado “H”, em que os benefícios concedidos se tornaram 

desvantajosos ao longo do tempo, devido a custos de transporte e outros problemas 

estruturais, fazendo a empresa optar por migrar novamente, dando lugar à Jussara, 

a qual, atualmente, tem vantagens estratégicas de abastecimento, indo além das 

vantagens fiscais. “Simplesmente a isenção não justifica eu levar a minha empresa 

para lá. O exemplo da Coca-Cola foi um clássico que nós tivemos em Patrocínio 

Paulista” (ENTREVISTADO “H”). 

Os Centros de Distribuição representam outra face da guerra fiscal 

apresentada pelo Entrevistado “I”. Ele cita como exemplo a rede Magazine Luiza. Ao 

comprar um produto em Franca, e sair da loja com ele, a nota fiscal é emitida em 

Franca e a cota do ICMS daquele produto vem para o município. Caso opte pela 

entrega posterior, a nota fiscal poderá ser emitida em Ribeirão Preto, local do Centro 

de Distribuição, direcionando a cota do ICMS para Ribeirão Preto. O que se discute 

é que a transação comercial ocorreu em Franca, enquanto Ribeirão Preto arrecadou 

a parcela municipal do ICMS. Caso semelhante é observado nas compras via 

internet. Entretanto, não há ilegalidade na operação, descaracterizando o aspecto 

genérico da guerra fiscal, mas se trata de uma concorrência tributária que afeta a 

arrecadação, e consequentemente, a disponibilidade de recursos do município para 

implementar políticas públicas. 

 

7.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

O Quadro 9, a seguir, apresenta os principais elementos constantes 

nos resultados da pesquisa. Por ele é possível identificar os efeitos da guerra fiscal 
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no desenvolvimento e o papel do setor público neste contexto, além de apresentar 

como o município de Franca/SP está envolvido nela. 

 
Quadro 9 – Resultados da pesquisa 

Categoria: Aspectos da Guerra Fiscal 

 O empresário realiza investimentos onde há condições atrativas de lucro; 

 Ações de guerra fiscal são mecanismos da disputa por atração de investimentos; 

 O objetivo inicial da guerra fiscal é desenvolver uma localidade “menos favorecida”; 

 Os benefícios, muitas vezes, ocorrem sem respeitar a legalidade; 

 O caso de guerra fiscal estadual mais debatido na atualidade é a concessão de benefícios 

de ICMS sem aprovação do CONFAZ; 

 Duas faces da guerra fiscal: Há conflitos de competência, como no caso das “sedes virtuais”, 

e há outorga de benefícios fiscais indevidos; 

 Muitos casos são claramente ilegais, outros estão em uma “linha sutil” entre legalidade e 

ilegalidade; 

 O resultado ratifica o conceito de guerra fiscal proposto: “processo de competição ocorrido 

na administração pública com o objetivo de atrair investimentos privados, cujo conflito resulta da 

falta de integração nas políticas tributárias, podendo ocorrer no âmbito vertical, envolvendo esferas 

governamentais diferentes, ou no âmbito horizontal, envolvendo entes públicos da mesma esfera 

de governo”; 

 No âmbito municipal, o caso mais relevante de Guerra Fiscal é o ISS, quanto à definição do 

domicílio tributário do contribuinte, cuja identificação é complexa em algumas atividades (contratos 

de financiamento, seguros, leasing, etc); 

 Há ainda o caso da capital paulista, ao cobrar ISS mesmo quando não é de sua 

competência, ressarcindo os contribuintes que reclamarem seus direitos; 

 Há municípios dando desconto em sua cota de IPVA, cujo objetivo não é fomentar 

investimentos, mas para atrair contribuintes, o que afeta a dinâmica regional e faz com que não 

haja receita tributária para o município onde realmente ocorreu om fato gerador; 

 Um aspecto favorável da guerra fiscal é proporcionar, a curto prazo, aumento no nível de 

empregabilidade, circulação de dinheiro, fluxo de investimento; 

 Outro aspecto favorável se trata da descentralização da economia; 

 Com aplicação de incentivos fiscais, a arrecadação pode ter reduções, e as despesas 

públicas em infraestrutura, saúde, educação, saneamento, e outras, aumentam para atender as 

pessoas e empresas que migraram para o local; 

 A Guerra Fiscal é danosa para a economia, pois o empresário deveria direcionar seus 

investimentos onde obtenha vantagens estruturais, e não fiscais, para garantir a longevidade e 

sustentabilidade dos empreendimentos; 

 No mercado globalizado atual, a Guerra Fiscal produz condições desiguais de concorrência, 

em que o mercado consumidor dos produtos de uma empresa com benefícios é o mesmo da que 
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não tem benefícios; 

 Enquanto uma localidade se beneficia, outra tem desvantagens na mesma proporção, ou até 

em proporções maiores; 

 Nos casos onde a prática dos benefícios fiscais foge à legalidade, os benefícios obtidos não 

são “legítimos”; 

 Com a guerra fiscal estadual, os municípios onde os investimentos deixam de estar 

alocados, não perdem apenas as empresas, mas recebem um montante menor de repasses 

tributários; 

 É necessário que as localidades praticantes da guerra fiscal passem a tomar medidas para 

fomentar a criação de novos investimentos, e não a sua migração dos locais onde já possuem 

vantagens estruturais para outras localidades, apenas pelo benefício fiscal. 

 

Categoria: O Setor Público e o Desenvolvimento Sustentável 

diante da Guerra Fiscal 

 Desenvolvimento sustentável está ligado a satisfazer as condições econômicas, sociais e 

ambientais, de modo a não prejudicar as gerações futuras; 

 Está ligado também a um ambiente autossustentável; 

 O desenvolvimento sustentável prevê ações que fomentem o desenvolvimento respeitando 

os direitos ambientais trabalhistas, sociais e, por conseguinte, tributários, o que conflita com ações 

ilegais vinculadas à guerra fiscal; 

 O setor público é o articulador, o provedor do desenvolvimento sustentável; 

 Os investimentos públicos devem estar harmônicos com as necessidades da sociedade; 

 Atualmente, falta planejamento, o Estado é ineficiente, principalmente no tocante à 

educação, saúde e infraestrutura e esses três pontos geram problemas sociais, de segurança 

pública, etc.; 

 É preciso melhorar tanto o planejamento das políticas quanto sua execução; 

 Não basta ter uma legislação adequada, se esta não for respeitada, como ocorre em casos 

da guerra fiscal estadual; 

 A reforma tributária e as outras soluções legislativas bem planejadas podem combater a 

guerra fiscal, propondo outros mecanismos de desenvolvimento que não prejudiquem um local em 

benefício de outro, proporcionando condições para o equilíbrio e a sustentabilidade; 

 Não basta combater a guerra fiscal, é necessário um planejamento do investimento público, 

para promover o desenvolvimento e criar condições de isonomia; 

 Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são um instrumento de fomento ao investimento sem 

atuar em mecanismos de guerra fiscal; 

 Uma integração entre políticas tributárias também pode promover normas que beneficiem a 

sociedade como um todo; 

 Um dos entraves à reforma tributária é o aspecto político. É necessária uma reforma política 

para que os interesses públicos sobressaiam aos interesses particulares, muitas vezes, 
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motivadores da guerra fiscal; 

 Há leis para corrigir situações existentes e há leis para promover mudanças culturais. Estas 

últimas vão de encontro com a proposta da sustentabilidade; 

 Dentre os casos de guerra fiscal minimizados com instrumentos legislativos, estão a “guerra 

dos portos” e as normas do IPVA; 

 Atualmente, a linha de soluções que está em discussão prevê convalidar os benefícios já 

oferecidos, para não prejudicar o mercado, e combater a guerra fiscal em ações futuras. 

 

Categoria: Conjuntura da Guerra Fiscal no município de Franca/SP 

 O principal foco da guerra fiscal no município de Franca/SP está na evasão de empresas 

calçadistas que migram para o nordeste, atraídas por incentivos fiscais; 

 Na prática, observa-se que as vantagens fiscais não são suficientes para garantir que os 

investimentos se fixem no longo prazo, e muitas empresas estão retornando para Franca; 

 Franca/SP é vista como vítima da guerra fiscal, pois, além de perder empresas para o 

nordeste, passa a concorrer no mesmo mercado com elas, em condições desiguais, além da 

concorrência internacional já consolidada; 

 Um ato de defesa diante da guerra fiscal foi a redução no ICMS aprovada pela Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, contudo, esta prática apenas ingressa na guerra fiscal, como 

um “contra-ataque”, sem solucionar efetivamente o problema; 

 Com a evasão de indústrias, o município de Franca/SP está se adaptando naturalmente, 

com parte da atividade produtiva, sendo alocada no setor de Vestuários, com a produção de 

lingerie; 

 Apesar de não atuar com ações de iniciativa da guerra fiscal, o município pode ter que 

“entrar” na guerra fiscal, para minimizar os prejuízos advindos dela; 

 Outro fator da guerra fiscal que afeta o município é a criação de centros de distribuição que 

recolhem tributos em municípios diferentes de onde efetivamente ocorreu o fato gerador, ou seja, a 

transação comercial. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

A seguir, os resultados obtidos na pesquisa de campo, relacionados no 

Quadro 8, apresentado anteriormente, são confrontados com os resultados obtidos 

por meio das pesquisas bibliográfica e documental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste trabalho foi investigar questões sobre a 

Guerra Fiscal e sua relação com o Desenvolvimento Sustentável, com destaque ao 

caso do município de Franca/SP, como forma de avaliar as políticas públicas na 

área tributária. Os cinco primeiros capítulos apresentam o referencial teórico e os 

dados conjunturais do município de Franca/SP, enquanto o sexto capítulo contém os 

aspectos metodológicos da pesquisa. O sétimo capítulo foi constituído a partir das 

entrevistas realizadas com atores locais do município de Franca/SP. 

Para concretizar o objetivo principal, um dos objetivos específicos da 

pesquisa foi definido como: levantar e analisar os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis da Guerra Fiscal.  

O primeiro passo foi estabelecer o conceito de “Guerra Fiscal”. Assim, 

o terceiro capítulo apresentou informações que resultaram na seguinte definição 

para o termo Guerra Fiscal: “processo de competição, ocorrido na administração 

pública, com o objetivo de atrair investimentos privados, cujo conflito resulta da falta 

de integração nas políticas tributárias, podendo ocorrer no âmbito vertical, 

envolvendo esferas governamentais diferentes, ou no âmbito horizontal, envolvendo 

entes públicos da mesma esfera de governo”. 

Geralmente, a finalidade de um benefício fiscal não é prejudicar a 

sociedade, mas tentar promover o desenvolvimento de uma localidade. Portanto, os 

aspectos favoráveis apontados por quem pratica a guerra fiscal são: fomentar os 

investimentos locais; ser menos prejudicial que a administração pública pratique 

suas normas tributárias abaixo da capacidade máxima do contribuinte do que acima, 

para evitar a informalidade; descentralizar a economia, cujos grandes centros já não 

comportam novos investimentos. 

O estudo mostra que, apesar destes fatores favoráveis representarem 

uma face positiva da guerra fiscal, eles são questionáveis. 

A primeira contradição apresentada está na hipótese de não ocorrer o 

deslocamento dos investimentos para a localidade praticante dos benefícios fiscais, 

mantendo apenas o mesmo volume de investimento pré-existente, porém, com 

menor arrecadação, o que caracteriza a renúncia fiscal. O problema desta renúncia 
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fiscal, é que o setor público não poderá contar com esta receita para realizar seus 

investimentos em políticas públicas, prejudicando a sociedade como um todo. 

A segunda contradição apresentada consiste em práticas em que o 

tributo tem uma redução excessiva, devendo ser compensado com outros tributos ou 

mecanismos. A Curva de Laffer, apresentada no capítulo 2, propõe um ponto de 

inflexão, que representa a carga tributária máxima que o contribuinte está disposto a 

pagar sem entrar na informalidade. Para não prejudicar os investimentos públicos, o 

Estado deve atuar próximo ao ponto de equilíbrio. Muitas políticas de incentivo fiscal 

distanciam deste ponto, fazendo com que a perda desta arrecadação seja 

compensada em outro tributo. Em alguns casos de guerra fiscal, discutidos neste 

estudo, a tributação chega a ser abaixo do limite mínimo estabelecido pela 

legislação. 

A terceira contradição aos argumentos favoráveis se refere ao fato da 

tributação não ser o único fator viável para a realização de investimentos. As 

empresas têm como objetivo a obtenção de lucro e, muitas vezes, são atraídas 

pelas condições de incentivo fiscal. Entretanto, caso não haja outras políticas 

complementares de fomento ao desenvolvimento, a sustentabilidade destes 

investimentos estará prejudicada, fazendo com que retornem ao local de origem, a 

exemplo do que vem ocorrendo com as indústrias de Franca/SP, que tinha 

deslocado parte de sua produção para o Nordeste.  

Desta forma, a política de guerra fiscal se apresenta como ineficiente, a 

longo prazo, pois, como apontam os resultados da pesquisa de campo, com o 

surgimento de novos investimentos locais da iniciativa privada, faz-se necessário 

aumentar os investimentos em serviços públicos, como saúde, educação, 

saneamento, e outros, o que fica dificultado pela redução na arrecadação decorrente 

dos próprios incentivos concedidos. Assim, a descentralização não teria condições 

de perdurar no longo prazo, além da hipótese de os investimentos não se 

espalharem pela região que concede os benefícios, mas se alocarem em um ponto 

específico da região, que possua melhores condições estruturais. Neste caso, os 

efeitos esperados pela política adotada não se concretizariam, criando novas 

aglomerações, enquanto áreas menos desenvolvidas continuam sem nenhum 

fomento. 

Além destes efeitos, que impactam os resultados esperados por quem 

pratica a guerra fiscal, são identificados outros aspectos desfavoráveis, tanto no 
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estudo bibliográfico, quanto na pesquisa de campo. Dentre eles estão a 

dependência da política de incentivos fiscais por parte do local que a implantou, para 

que os investimentos obtidos não sejam perdidos novamente, e a perda da eficiência 

da política tributária como instrumento de política pública, não havendo margem 

para situações eventuais, onde a tributação poderia ser utilizada como política 

econômica, já que o orçamento público estaria comprometido com a guerra fiscal. 

Outro aspecto desfavorável, debatido na pesquisa de campo, trata-se 

da desvantagem concorrencial. As empresas beneficiadas pela guerra fiscal, atuam 

no mesmo mercado consumidor que as empresas que não têm as mesmas 

vantagens. Deste modo, o potencial competitivo é diferenciado, tornando injusta a 

concorrência, devido à interferência governamental. 

Não há uma determinação específica de quais ações representam 

guerra fiscal e quais fogem a esta classificação. Em princípio, todas as práticas 

ilegais que levam a um conflito tributário entre os entes públicos podem ser 

identificadas como guerra fiscal, mas existem muitas situações atualmente, em que 

a legalidade e a ilegalidade estão em “uma linha muito sutil”, não havendo um 

posicionamento consensual. 

Outro objetivo específico proposto no estudo foi refletir sobre casos de 

guerra fiscal. O capítulo 4 e a pesquisa de campo apresentam diversos casos 

práticos a ser analisados. 

Dentre estes casos está o mais comum na esfera estadual, atualmente: 

a concessão de incentivos fiscais sobre o ICMS, e a dedução deste tributo nas 

operações interestaduais. O debate principal aponta as situações em que os 

benefícios concedidos não têm a aprovação do CONFAZ. Nas situações expostas 

pelos entrevistados, as empresas que se beneficiam dos incentivos tributários em 

um estado, não informam este benefício ao vender seus produtos para outro estado, 

valendo-se de um crédito tributário indevido. 

O conflito, nesta situação, pode ser entendido pelo aspecto de que ao 

realizar uma operação interestadual, o fato gerador ocorre no local onde está o 

mercado consumidor, cuja alíquota não teve benefícios ficais. Quem deveria arcar 

com o peso de conceder benefícios fiscais é o estado que os outorga, ou seja, 

quando a venda ocorrer dentro do próprio estado, resultando em um fato gerador 

para o outorgante dos benefícios, este está assumindo o “prejuízo”. Na operação 

interestadual, o destino da mercadoria tem o direito de receber o montante que sua 
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alíquota determina, deduzindo o que foi realmente pago a outro estado, devido ao 

fato das empresas locais concorrentes estarem sujeitas à tributação da alíquota local 

completa, o que equilibra a concorrência de mercado quando é deduzido apenas o 

tributo já recolhido no estado de origem. 

Há ainda a vertente vertical identificada no caso dos benefícios 

concedidos sobre o ICMS. Os municípios são prejudicados por esta política de 

benefícios fiscais, pois o repasse de transferências de receitas do estado para o 

município, o qual tem direito a uma cota de 50% do ICMS, passa a ser menor. Como 

os estados concedem os incentivos sem a anuência dos municípios, há situações 

em que os municípios exigem que esta dedução não seja contabilizada no repasse. 

O caso apresentado na pesquisa foi o conflito judicial entre os municípios Córrego 

do Ouro e Joviânia contra o Estado de Goiás. 

Outro tributo estadual que gera conflito entre os entes públicos, é o 

IPVA, cujos benefícios são concedidos, geralmente, sobre parte da cota municipal 

do tributo, porém, sem o objetivo de fomentar investimentos. Quando um benefício é 

concedido sobre o IPVA, busca-se aumentar o número de contribuintes e, a perda 

no valor deduzido ser compensada pela quantidade de novos contribuintes do 

tributo. Neste caso, verificam-se dois aspectos distintos da guerra fiscal, um 

horizontal e outro vertical. O primeiro, no âmbito horizontal, é a situação onde um 

município concede benefícios tributários sobre o IPVA e atrai contribuintes de outros 

municípios do mesmo estado. Esta política fomenta a prática de evasão fiscal, em 

que o fato gerador do tributo ocorre em um município, onde o contribuinte mora ou 

trabalha, e trafega com seu veículo com frequência, enquanto a tributação deste 

veículo é destinada a outra localidade, onde o imposto é “mais barato”. Outra 

situação, na vertente vertical, ocorre nos casos de municípios próximos a fronteiras 

estaduais, como Franca/SP, por exemplo. Nesta situação,  quando a disputa faz 

com que contribuintes cadastrem seu veículo em municípios localizados em um 

estado diferente daquele onde ocorre o fato gerador, o conflito tributário deixa de ser 

apenas entre os municípios, pois afeta a receita estadual. 

No âmbito municipal, os conflitos acerca do ISS representam maior 

destaque nas discussões atuais. Neste caso, o problema não está na outorga de 

benefícios indevidos, mas no conflito de competências. Há casos, como a capital 

paulista, que aplica o tributo, mesmo quando este não é de sua competência, nas 

operações intermunicipais. Ou ainda, casos onde este mesmo município é vítima, 
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como nos escritórios “virtuais”. Cidades próximas à capital concedem vantagens 

tributárias, e tornam-se domicílio tributário de empresas cuja atuação ocorre em São 

Paulo. Um dos exemplos apontados foi o caso de Santana do Parnaíba. 

O caso do ISS é um dos quais não há, atualmente, decisões 

consensuais acerca do estabelecimento do domicílio tributário. Há quem entenda 

como o local da prestação do serviço e há quem entenda como o local da sede da 

empresa. Para agravar ainda mais o caso, alguns serviços não possuem uma 

definição clara sobre “onde o serviço foi prestado”, como nos casos de leasing, 

seguros, financiamentos e operações de cartão de crédito, por exemplo. 

Quanto aos demais tributos, o IPI foi mencionado como um caso de 

guerra fiscal vertical, em que a União concede benefícios que prejudicam a receita 

de transferências tributárias dos estados e dos municípios, afetando o investimento 

em políticas públicas.  

As isenções no IPTU são apontadas na pesquisa do IBGE como um 

dos casos mais frequentes de incentivos tributários municipais, contudo, apesar dos 

reflexos na dinâmica econômica das localidades, sua ocorrência não é muito 

discutida, em termos de guerra fiscal, por não corresponder a práticas que 

contradizem a legislação.  

Quanto a observar as garantias que as políticas tributárias devem 

contemplar em relação aos aspectos sustentáveis, proposta no objetivo do estudo, o 

primeiro e o segundo capítulos trazem subsídios para entender a correlação 

existente entre Estado e Desenvolvimento Sustentável. 

O Estado é responsável por promover o acesso da sociedade aos seus 

direitos fundamentais, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre 

outros. Paralelamente, foi formulado um conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

com base na pesquisa bibliográfica, representado pela satisfação das necessidades 

econômicas, sociais e ambientais da atualidade, de forma que não comprometa o 

desenvolvimento das gerações futuras, proporcionando prosperidade nos aspectos 

de bem estar e qualidade de vida da sociedade. 

Neste aspecto, diante dos resultados da pesquisa de campo e das 

conceituações teóricas, é possível afirmar que cabe ao Estado atuar como 

articulador, estimulando ações que promovam o Desenvolvimento Sustentável. Para 

isso, realiza as políticas públicas. Uma das fontes de recursos utilizadas para 

colocar em prática os projetos de políticas públicas é a tributação. 
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Os tributos, por sua vez, possuem finalidades arrecadatórias, sociais, 

regulatórias e equitativas, tornando sua própria aplicação um instrumento de política 

pública eficiente. 

Para garantir a isonomia e a equidade da sociedade, a legislação 

contempla condições diferenciadas que possam tender ao equilíbrio social. Nestes 

termos, ao analisar a guerra fiscal estadual, por exemplo, o pesquisador observa 

que, quando foram estipuladas, na legislação, alíquotas diferentes para cada estado, 

já se propôs a margem necessária para promover a equidade e o desenvolvimento 

destes locais. O foco de uma alíquota legalmente menor em um estado é reduzir 

custos produtivos, a serem repassados no preço final para o consumidor. Assim, o 

instrumento tributário de política pública, neste caso, tem seus efeitos no consumidor 

destas localidades, o qual terá maior poder de compra, auxiliando o processo de 

desenvolvimento. Contudo, ao praticar a guerra fiscal do ICMS, nas operações 

interestaduais, o estado faz com que o produto beneficiado seja vendido a um custo 

diferenciado para o mesmo mercado consumidor onde atuam empresas que arcam 

com uma alíquota maior, resultando no problema concorrencial já delineado. Assim, 

perde-se a eficiência esperada na criação legislativa de alíquotas diferenciadas, 

quando estas não são praticadas. 

A tributação deve procurar atuar o mais próximo possível do Ponto de 

Inflexão da Curva de Laffer, pois, quanto maior a arrecadação do Estado, sem 

ultrapassar a capacidade contributiva dos contribuintes, mais recursos ele terá para 

aplicar em políticas públicas. Neste sentido, um dos problemas atuais do Estado 

brasileiro é a aplicação, onde há ineficiência nos gastos públicos, e os investimentos 

dedicados à sociedade não suprem as necessidades existentes na saúde, 

educação, segurança e outras áreas de responsabilidade da administração pública. 

Contudo, este aspecto deve ser analisado pela ótica do gasto público, enquanto o 

presente trabalho se atém à receita pública, portanto, nesta pesquisa, não será 

avaliada a eficiência dos gastos e investimentos do Estado, mantendo a ideia de que 

o objetivo é maximizar as receitas para promover serviços públicos da melhor 

qualidade possível. É interessante ressaltar também que a proposta da Curva de 

Laffer, em maximizar receitas, não se refere a substituir a atuação do setor privado 

pelo setor público, ou seja, os fatores desta maximização que determinam o Ponto 

de Inflexão estão relacionados às diretrizes da economia capitalista atual. O 
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equilíbrio se dá tanto na maximização da receita do setor público, quanto na 

minimização do ônus tributário para o contribuinte. 

Da mesma forma que a informalidade é um problema relacionado com 

alíquotas muito acima do equilíbrio, a guerra fiscal pode ser entendida como um 

problema onde a tributação é executada muito abaixo do equilíbrio. 

Assim, diante da responsabilidade do setor público em promover o 

Desenvolvimento Sustentável e dos efeitos desfavoráveis da guerra fiscal 

apresentados, são propostas algumas ações que solucionem ou minimizem estes 

problemas. Dentre elas, está a articulação e a integração regional na formulação de 

políticas tributárias, criando normas legais eficientes e garantindo o respeito a estas 

normas. 

Alterações pontuais em aspectos legislativos podem auxiliar este 

processo, a exemplo do que ocorreu no caso da guerra dos portos. Todavia, faz-se 

necessária uma reforma tributária em âmbitos gerais que concretize um desfecho 

aos conflitos tributários existentes e promovam a isonomia, permitindo a ocorrência 

do Desenvolvimento Sustentável. 

Como foi identificado na pesquisa, a reforma tributária implica também 

em reforma política, tendo em vista o jogo de interesses presente na atualidade e 

que, muitas vezes, também pode ser um dos causadores da guerra fiscal. A 

proposta destas ações legislativas busca atender a dois dos objetivos específicos: o 

de identificar políticas tributárias que minimizem os efeitos negativos da guerra fiscal 

e o de analisar o papel da integração regional na formulação de políticas tributárias. 

A reforma tributária, para alcançar os resultados esperados, deve ser elaborada com 

base em um processo de integração, do qual participem os municípios, as Unidades 

da Federação e a União, evitando lacunas que prejudiquem a sociedade ou tragam 

de volta a guerra fiscal e outros problemas tributários. 

O último objetivo específico proposto foi identificar casos de Guerra 

Fiscal no município de Franca/SP. Nas considerações a seguir, é apresentada uma 

análise sobre a ótica da concessão de benefícios do ICMS por municípios da Região 

Nordeste, posteriormente, se discute a questão do conflito de competências na 

incidência do ISS, onde há o destaque do município de São Paulo. Em seguida, são 

analisados os casos dos Centros de Distribuição, do IPVA e outros fatores que 

refletem a guerra fiscal entre Franca/SP e municípios próximos. 
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Foi verificado que houve, nas duas últimas décadas, reduções 

significativas nos repasses de ICMS, aparentemente decorrentes de um processo de 

desindustrialização, causado pela migração de empresas calçadistas locais para o 

nordeste. Estes aspectos foram confirmados na pesquisa bibliográfica, na pesquisa 

documental e nas entrevistas. Na pesquisa bibliográfica, foi apontado um artigo de 

Pires (2013), afirmando que o Estado de São Paulo praticou uma política de redução 

na alíquota do ICMS para atividades coureiro-calçadistas em 2012, como uma 

“resposta” à guerra fiscal, porém com suas limitações, devido ao fato de o Estado de 

São Paulo não adotar políticas fiscais que prejudiquem a arrecadação, por entender 

a guerra fiscal como um “jogo de perde perde”. Na mesma entrevista, há um 

posicionamento sobre a propensão das empresas calçadistas em migrar parte de 

sua produção para o nordeste. Os resultados da pesquisa documental, que consta 

no quinto capítulo, apresentaram as variações no repasse do ICMS para o município 

de Franca/SP nos últimos anos, confirmando uma queda no valor repassado, cuja 

hipótese seja a migração de investimentos que deixaram o município. No resultado 

das entrevistas, os participantes afirmaram a ocorrência da transferência de plantas 

fabris para o nordeste. 

O município foi prejudicado em ao menos três aspectos neste caso. O 

primeiro quanto à redução no repasse das transferências tributárias. O segundo nos 

efeitos sobre o emprego e a economia local, decorrentes da evasão do investimento, 

momento em que o município precisou se adaptar, por meio do crescimento no setor 

de Vestuários, com a produção de lingerie. O terceiro ponto se refere à concorrência 

de mercado entre as empresas locais e as que têm plantas produtivas beneficiadas 

pelo incentivo fiscal. Em relação a este último aspecto, a ação do Estado de São 

Paulo mencionada, sobra o estabelecimento de alíquotas menores, tinha como 

objetivo reequilibrar a competitividade. 

Por outro lado, foi identificado nas entrevistas que, dentre as empresas 

que migraram para o nordeste, algumas estão retornando para Franca/SP, devido à 

falta de condições estruturais ou ao fim da vigência dos benefícios concedidos, 

confirmando a insustentabilidade da política de guerra fiscal, ou seja, se os 

investimentos atraídos não perpetuam, a sustentabilidade do desenvolvimento local 

é prejudicada. 

Outro caso de guerra fiscal que o município de Franca/SP enfrenta é 

quanto ao conflito de competência citado no exemplo da capital paulista, em que 
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tributos do município de Franca/SP são também recolhidos em São Paulo. Neste 

caso, atividades cuja natureza dificulta a identificação do local onde ocorre o fato 

gerador dependem ainda de posicionamento legislativo mais detalhado, como a 

reforma tributária. Contudo, outros serviços, cujo local da prestação é de fácil 

definição, necessitam apenas de uma determinação legislativa que esclareça se a 

incidência do ISS é devida ao local da sede ou da prestação do serviço, visto que, 

ainda há muita discussão acerca desta definição, sem chegar a um consenso, 

atualmente. Portanto, o contribuinte continuará enfrentando problemas para apurar 

seus tributos, até que alterações legislativas possam sanar este problema. Para o 

município de Franca e outros municípios periféricos, esta situação é prejudicial, pois 

não motiva empresas instaladas na Capital a prestarem seus serviços nestes locais, 

devido á hipótese de ocorrer dupla tributação, levando à necessidade de pedir 

restituições. Mesmo nos casos em que as alíquotas do município de Franca/SP são 

mais baixas, devido ao poder de compra do consumidor local, a dupla tributação 

onera os preços, afetando o mercado consumidor local. 

Quanto aos municípios próximos à Franca/SP, há três situações a se 

considerar. 

Na primeira situação, encontram-se as concessões de benefícios 

tributários por municípios da região, sobre o ISS, o IPTU, ou o IPVA, por exemplo, 

com o objetivo de atrair investimentos ou aumentar a arrecadação. Foi apresentado 

o caso de Ribeirão Preto, que propõe devolução de parte do ISS sob a forma de 

desconto no IPTU. Estas ações alteram a dinâmica econômica do município de 

Franca, fazendo com que haja evasão de investimentos e/ou contribuintes. As 

empresas que passam a se instalar na região por conta de benefícios fiscais, 

continuam atuando no mercado consumidor local, afetando o equilíbrio concorrencial 

com as empresas locais, que, mesmo atuando com custos tributários mais altos, 

precisam reduzir seus preços para atuar em um mercado desigual. Convém 

ressaltar, também, que o município de Franca/SP localiza-se na fronteira dos 

estados de São Paulo e Minas Gerais, proporcionando a ocorrência de guerra fiscal 

no âmbito do IPVA. Há municípios mineiros com alíquotas atrativas que podem levar 

contribuintes a optar por estabelecer seu domicílio tributário nestes locais, mesmo 

atuando no município de Franca. Esta prática já teve repercussões maiores, antes 

da instituição de normas que vinculem o IPVA ao mesmo domicílio tributário de 
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outras arrecadações do contribuinte, porém, o fato de localizar-se na divisa estadual 

dificulta a fiscalização, possibilitando manobras de evasão fiscal. 

A segunda situação se refere ao caso dos Centros de Distribuição. Ao 

migrar investimentos para outra localidade, o município que deixa de ter as 

empresas passa a enfrentar problemas econômicos e sociais, principalmente no que 

se refere a emprego, renda e arrecadação tributária. Todavia, o estabelecimento de 

Centros de Distribuição em outros locais também prejudica a arrecadação. Neste 

aspecto, em relação à Franca/SP, também foi mencionado o município de Ribeirão 

Preto, sob o exemplo da empresa Magazine Luiza, cuja negociação e compra de um 

produto, entendida como fato gerador, ocorre em um Franca/SP, enquanto o 

faturamento ocorre em Ribeirão Preto, transferindo a receita da cota de participação 

do ICMS para este município, onde não ocorreu o fato gerador. 

Por fim, a terceira situação que abrange os municípios próximos à 

Franca/SP, se refere à demanda por serviços públicos. Os municípios da Região 

Administrativa de Franca e os municípios mineiros próximos têm menor porte 

econômico e populacional que Franca. Desta forma, há uma grande demanda por 

serviços públicos locais por habitantes da região, principalmente no âmbito da 

saúde. Com a guerra fiscal, o município de Franca perde contribuintes e 

arrecadação, como no exemplo do IPVA, sem reduzir proporcionalmente sua 

responsabilidade na oferta de serviços públicos, afetando o equilíbrio econômico e 

social do município, e, consequentemente, seu desenvolvimento. Os habitantes da 

cidade arcam com a carga tributária, a qual é revertida em políticas públicas que 

abrange um público bem mais amplo, contemplando toda a região. 

Conclui-se que os benefícios tributários que não gerem conflito nem 

evadam das responsabilidades legais, não correspondem a situações de guerra 

fiscal. Por sua vez, os incentivos tributários que representam situações de 

ilegalidade ou que resultam em aspecto conflitante entre entes públicos, em que 

algum deles sai prejudicado, podem ser caracterizados como situações de guerra 

fiscal e devem ser combatidos. Com o conflito tributário entre dois municípios, 

ambos saem perdendo. Um abre mão de parte da arrecadação tributária para atrair 

o investimento, enquanto que o outro perde toda a arrecadação que migrou, além da 

inevitável redução de postos de trabalho por, em razão do deslocamento das plantas 

fabris. Uma situação na qual todos saem perdendo em algum ponto, e que não 

garante, no longo prazo, a sustentabilidade dos benefícios recebidos.  
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Portanto, ao final do presente estudo, identifica-se que a guerra fiscal, 

mesmo com suas justificativas de descentralização e de fomento à economia local, 

como um fator prejudicial ao Desenvolvimento Sustentável, tanto em seus aspectos 

gerais quanto no caso específico do município de Franca/SP. A guerra fiscal deve 

ser substituída por políticas e mecanismos de fomento voltados à criação de novos 

investimentos, sem promover a migração dos investimentos já existentes. 

As análises e posicionamentos presentes nos resultados e nestas 

considerações finais refletem as percepções do autor da pesquisa e as 

características de sua formação acadêmica em Economia e das especializações em 

Gestão Pública Municipal e em Controladoria e Finanças, Auditoria e Planejamento 

Tributário. O pesquisador reside no município de Franca/SP, e trabalha como Oficial 

de Ensino e Pesquisa do Uni-FACEF. 

Quanto às limitações da pesquisa, podem ser observados: não verificar 

a manifestação da guerra fiscal nas espécies tributárias do tipo taxas e 

contribuições, atendo-se apenas a impostos; não verificar a manifestação de guerra 

fiscal horizontal no âmbito da União com outros países; utilizar número de 

entrevistados relativamente baixo, deixando de realizar alguns procedimentos 

estatísticos com os resultados da pesquisa; contemplar poucas áreas de atuação no 

perfil dos entrevistados, limitando-se ao domínio da gestão pública, da fiscalização 

tributária e de uma atividade da iniciativa privada. 

Como sugestões para novos estudos, propõem-se: analisar a guerra 

fiscal em relação à alocação de investimentos em localidades com forte atuação 

sindical; aprofundar os estudos acerca do IPVA, presente no histórico da guerra 

fiscal, e da aplicação do princípio do domicílio tributário; realizar a pesquisa de 

campo com representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, que tenham 

participado de processos envolvendo a guerra fiscal; analisar a aplicação de 

recursos públicos nos locais onde são concedidos benefícios fiscais; realizar 

pesquisa de campo com diferentes atividades econômicas da iniciativa privada, para 

verificar sua propensão a participar da guerra fiscal; realizar pesquisa de campo com 

representantes do setor calçadista do município de Franca/SP, cujas empresas 

foram para o nordeste e retornaram, conhecendo seu ponto de vista sobre a guerra 

fiscal. 
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

ENTREVISTA A 

 
Pesquisador: O assunto que a gente está trabalhando, então, o tema em si da dissertação, é: Guerra 
fiscal entre municípios e questões de desenvolvimento regional e sustentável, estudo de caso do 
município de Franca.  
 
Entrevistado A: Certo. 
 
Pesquisador: Primeira coisa que a gente vai estar trabalhando, assim... para gente poder discutir, é: 
Como você define desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável para você? 
 
Entrevistado A: Desenvolvimento sustentável é quando... você fala a nível municipal, ou como 
empresa, ou em geral? 
 
Pesquisador: Em geral, o termo desenvolvimento sustentável. 
 
Entrevistado A: Desenvolvimento sustentável a nível... vamos colocar, sobre o aspecto mais geral, 
em relação ao município, quando você faz um planejamento de um crescimento, que seja no setor 
empresarial, em que você, propicie uma série de ações para que, essa empresa, esse local, se 
desenvolva, de forma que não cause impacto ambiental, não tenha trabalho, de forma irregular, que 
as empresas que vão desenvolver um trabalho naquela região, ela possa trabalhar de acordo com as 
leis ambientais, as leis trabalhistas, leis... leis sociais, o que é muito importante, e que o município 
também... isso eu falo na parte das empresas, a empresa tem que cumprir tudo isso, pensar, na 
sustentabilidade, desde o insumo dela vir de empresas que trabalham com reciclagem, que não tenha 
trabalho escravo, mas que o município, também, ao desenvolver uma... ao fazer um projeto de uma 
região, para ela se desenvolver, vamos colocar no aspecto econômico, um distrito industrial, que ele 
possa ter ali as condições necessárias para que não ocorra dano ambiental, impacto, barulho, enfim, 
todos aqueles aspectos que possam trazer algum tipo de desconforto para população, daquela 
região. 
 
Pesquisador: A segunda questão, que a gente trabalha, é a seguinte: Qual a relação estabelecida 
entre o Estado e as políticas públicas no tocante ao desenvolvimento? 
 
Entrevistado A: O Estado é o que cria a infra-estrutura... a infra-estrutura pro desenvolvimento 
dessas empresas. Mas já pensando nessa... nesse desenvolvimento sustentável. Então, a parte do 
Estado é essa, é criar mecanismos para que empresas... porque, hoje você tem fomentos, a nível 
nacional no caso BNDES que faz fomentos na área de... na área financeira, você tem um tipo de 
fomentos na área educacional, o SEBRAE, todos aqueles aspectos de consultoria, mas a parte 
municipal, na minha opinião, é você criar a infraestrutura... a infraestrutura física para que essas 
empresas se desenvolvam no local com sustentabilidade. 
 
Pesquisador: Terceiro ponto... o que é guerra fiscal? 
 
Entrevistado A: Guerra fiscal é quando você... o município, o estado, cria mecanismos atrativos,  
isenções fiscais, de... dentro da sua competência de arrecadação, que cria... ele cria essas, esses 
benefícios de forma que as empresas saiam de um local e vá para outro. Franca sofreu muito com 
isso, com as empresas que saíram de Franca pro Nordeste, onde receberam instalações físicas, 
isenções de... de impostos, tanto municipais quanto estaduais, então a guerra fiscal, ela é isso. 
 
Pesquisador: Qual é o meio, o que você observa sobre a guerra fiscal entre estados, e entre 
municípios. 
 
Entrevistado A: Eu vejo como algo extremamente danoso, porque o empresário... ele... quando... o 
que que está acontecendo, isso nós estamos verificando agora na prática, as empresas que saíram 
de Franca para ir pro Nordeste, elas estão retornando. Porque eles aproveitaram aquele momento de 
isenção para ter mais competitividade, mas tiveram uma série de problemas, principalmente 
trabalhistas, que não tinham uma mão-de-obra qualificada , tiveram que treinar, especializar essa 
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mão-de-obra. Então, o que eu vejo, acabando esse período da... de isenção, essa guerra fiscal, 
muitas, ou estão abandonando a produção nesse local ou estão trazendo de volta para Franca. 
Então, vejo como algo extremamente danoso para economia, porque, o empresário... Está certo que 
a carga tributária no Brasil... por isso que teria que ter uma ampla reforma tributária... no... que eu 
defendo, mas se você verificar, o empresário, ele teria que buscar uma região por questões de 
logística de... da... tanto logística para receber insumos para produção dele como escoamento da 
produção, mas também a questão de qualidade de vida pros seus funcionários naquela região, se 
seus funcionários estão, preparados, ali já há mão-de-obra qualificada, então, tinha que pensar 
nesses aspectos, e não pensar só no aspecto fiscal. 
 
Pesquisador: Em seguida, é o seguinte, ao analisar a guerra fiscal entre os estados, quais as 
consequências pros municípios? 
 
Entrevistado A: Afeta, porque você perde a sua participação no Fundo de Participação dos 
Municípios, porque são guerras estaduais, mas o repasse pro município é considerável. Então, as 
empresas que deixam de produzir no seu município para produzir em outro estado, você está 
perdendo a sua parcela naquela... no Fundo de Participação dos Municípios. 
 
Pesquisador: Agora, ao analisar a guerra fiscal entre municípios mesmo, existem aspectos positivos 
e negativos, só negativos? Quais seriam essas? 
 
Entrevistado A: Acho, mais negativo. Mais negativo porque eu acredito ainda... mas isso é culpa de 
um processo tributário nacional que faz com que as empresas busquem esses atrativos fiscais. O 
empresário para se estabelecer no local, ele tem que verificar tudo o que eu disse anteriormente, 
logística, clientela, onde está seus produtos, seus insumos, e aí ele vai mais pelo atrativo financeiro e 
não pela logística, tanto de produção como de escoamento de produção. 
 
Pesquisador: Como que a administração pública pode minimizar esses efeitos negativos? 
 
Entrevistado A: Você, criando essa infraestrutura, ou seja, hoje Franca é um polo que você tem aqui 
o setor calçadista, o setor têxtil, voltado pro setor de lingerie, químico, que são, doces na parte de 
alimentação... vamos colocar, doces... você tem todo um... uma... condições necessárias de 
desenvolver sua empresa, ou seja, tem insumo, mão de obra, e escoamento com facilidade. Então, 
agora, a guerra fiscal, ela é completamente danosa, e como você poderia diminuir isso entrando na 
guerra fiscal? Você não traz receita pro seu município, e sabe que aquela empresa está ali por um 
atrativo meramente fiscal. 
 
Pesquisador: Minimizar os efeitos negativos da guerra fiscal, pode ser apontado como uma ação de 
fomento ao desenvolvimento? 
 
Entrevistado A: Concordo. Concordo, e por isso que tem o APLs, que é o Arranjo Produtivo Local. É 
uma lei federal, e existe no estado, e inclusive em Franca tem uma APL do Calçado que é de minha 
autoria, é uma lei de minha autoria. O Arranjo Produtivo Local é você organizar toda sua cadeia de 
produção, sua cadeia... o setor produtivo, qualificação de mão de obra, e por isso que é a importância 
da APL, que é o Arranjo Produtivo Local. 
 
Pesquisador: Uma das vantagens da entrevista semi estruturada é que a gente pode sair um 
pouquinho do que foi delimitado. E o que eu tenho para te perguntar a partir disso: A APL é um ponto 
de... vamos dizer assim, um mecanismo de integração do mercado ali, e tudo mais... existe algum 
mecanismo de integração entre as administrações públicas para evitar essa guerra fiscal? 
 
Entrevistado A: Eu acho que não. Eu acho que hoje, isso aí dependeria do governo federal no 
congresso nacional, mudar essa situação. Não existe hoje, não que tenha conhecimento. 
 
Pesquisador: Trazendo agora pro caso local. De que forma o município de Franca está inserido no 
contexto da guerra fiscal? E nesse caso os efeitos são positivos ou negativos? 
 
Entrevistado A: Negativos, porque Franca não entra nessa guerra. Agora está tendo uma discussão 
de alguma... de você diminuir o ISS sobre algumas atividades, justamente para você não perder as 
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empresas. Se hoje você arrecada cem, é preferível você arrecadar sessenta do que você perder tudo. 
É o que está ocorrendo. 
 
Pesquisador: Mas nesse caso não como uma ação de iniciativa na guerra fiscal, mas como uma 
defesa?! 
 
Entrevistado A: Acaba sendo uma defesa da guerra fiscal.  
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ENTREVISTA B 

 
Pesquisador: O trabalho, ele fala tanto de desenvolvimento, quanto da guerra fiscal em si. para 
iniciar essa conversa, nossa: como você define o desenvolvimento sustentável? Quando você ouve o 
termo Desenvolvimento Sustentável, o que vem a mente? 
 
Entrevistado B: Eu acho que é você promover o seu trabalho dando condições de você ter um 
crescimento como pessoa e crescimento como empresa. Tem que ter condições e ambiente de 
trabalho, no seu meio, no seu segmento, para você poder estar crescendo e participando do 
desenvolvimento da cidade, desenvolvimento regional. 
 
Pesquisador: Qual a relação estabelecida entre o Estado e as políticas públicas no tocante ao 
desenvolvimento? Qual seria o papel do setor público no desenvolvimento? 
 
Entrevistado B: Nós hoje dependemos do setor público. Acho que eles tinham que ter uma 
aproximação maior da iniciativa privada, dar ouvido à iniciativa privada, para se criar uma parceria 
entre as duas partes, porque um depende do outro. 
 
Pesquisador: Passando então ao tema guerra fiscal, o que é guerra fiscal? Como você define guerra 
fiscal? 
 
Entrevistado B: É a competitividade, é buscar uma competição. Se você trabalha, tem um produto 
que você desenvolve, você tem um comércio na cidade... um comércio ou um serviço na cidade, e 
vêm de fora ideias ou condições diferenciadas do que você tem aqui, na sua região, você vai estar 
competindo em condições desiguais... Por grandes grupos ou por grandes empresas, e pode estar 
interferindo, pode estar esvaziando o nosso potencial de serviço, com condições diferenciadas, com 
impostos diferenciados... vindo de outras cidades eles estão nos esvaziando, estão sugando a nossa 
atividade daqui e levando para fora os recursos. Onde entra o Estado. 
 
 
Pesquisador: Outra questão: Atualmente, o que você observa sobre a guerra fiscal entre os estados 
e entre os municípios, só para gente comentar um pouquinho das duas. 
 
Entrevistado B: Além da guerra, não é só a guerra fiscal e a competitividade dos Estados e a 
competitividade dos municípios. Existe também o fator trabalhista, também. Os municípios, eles 
oferecem às vezes situações, diferenciadas, mas não oferecem a mão-de-obra, outros tem a mão-de-
obra, tem o seu potencial, mas não tem as condições fiscais que... os impostos que são justas. Então 
acho que a guerra, ela é injusta, porque eles oferecem condições de impostos, mas não oferecem 
condições físicas, técnicas, para você desenvolver. Então isso, é uma guerra desigual a meu ver, 
quem busca só o resultado financeiro tudo bem, mas quem busca qualidade, quem busca competir 
no mercado com qualidade e com prestação de serviço à altura, com o desenvolvimento do país, o 
desenvolvimento da sua empresa, ele vai ser penalizado. 
 
Pesquisador: Agora, é o seguinte, vamos focar um pouquinho. Ao analisar a guerra fiscal entre 
estados, o que tem de consequências pros municípios? 
 
Entrevistado B: É o esvaziamento da nossa capacidade produtiva. Se você esvazia a sua 
capacidade de instalações você vai estar perdendo em todos os sentidos, comércio, serviços, 
partindo da indústria começa a prejudicar toda a cadeia, e passa a prejudicar o município também, 
com a arrecadação e tudo.  Ela é um problema seríssimo, ela cria um problema social, é automático. 
 
Pesquisador: O que a guerra fiscal entre os próprios municípios... Existem aspectos positivos e 
negativos? Só negativos? 
 
Entrevistado B: Eu acho que os aspectos são negativos, acho que teria que ter uma igualdade de 
competitividade, porque se não tiver igualdade alguém sai perdendo. Seja a parte de mão de obra, 
seja a parte de tributos, seja a parte industrial, alguém perde com a guerra. Acho que é uma briga 
que não é para descobrir quem está perdendo e quem está ganhando, é uma briga para você ter 
condição de trabalho, oferecer condições iguais. Acho que toda atividade tem que vencer quem tenha 
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capacidade, não estar vencendo, estar conquistando alguma coisa, por outros meios. Por apoio de 
órgãos públicos. Teria que ser da capacidade da própria atividade. 
 
Pesquisador: Tendo em vista esse aspecto negativo, o que a administração pública poderia fazer 
para minimizar esse efeito negativo. 
 
Entrevistado B: É o que eu falei no início, o que falta é a aproximação, faltam canais que dão 
discussão disso, de aproximação da iniciativa pública com a iniciativa privada. Se não tiver um canal 
de negociação, e autonomia para se decidir isso, nunca vai chegar a um acordo. O que a gente mais 
vê é a falta de diálogo, não tem canais de se discutir, não tem meios. Ou é tudo, ou é nada, você 
sobrevive ou você morre, ninguém te dá ouvido, e, é o que mais acontece. 
 
Pesquisador: Minimizar esses efeitos negativos da guerra fiscal, pode ser considerado um fomento 
ao desenvolvimento? 
 
Entrevistado B: É um desenvolvimento. É um passo positivo. 
 
Pesquisador: Trazendo ao nosso caso da nossa localidade, então, minha última pergunta é: 
Comente de que forma o município de Franca está inserido no contexto da guerra fiscal. Nesse caso, 
os efeitos são positivos ou negativos? 
 
Entrevistado B: Há uma evasão muito grande de indústrias em Franca, em função de guerra fiscal 
de outros estados. E a gente não percebeu, ou não percebe, nenhuma iniciativa do município ou do 
estado, para recuperar isso, para trazer isso de volta, trazer uma discussão que leve ao nosso 
andamento normal. Franca está estagnada, não tem tido crescimento no setor, alíás, há decréscimo 
no setor industrial. O município sofre as consequências. Não só o município, quem sofre as 
consequências são os trabalhadores, o comércio em geral, comércio e serviços, sofre as 
consequências. 
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ENTREVISTA C 

 
Pesquisador: O tema é guerra fiscal entre municípios e questões de desenvolvimento sustentável, 
estudo de caso do município de Franca. O que a gente quer avaliar: as consequências, os impactos 
que tem a guerra fiscal no desenvolvimento. para dar início na entrevista, no nosso bate papo, como 
você define desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento sustentável para você? 
 
Entrevistado C: O que eu entendo por desenvolvimento sustentável? O respeito ao meio ambiente, 
quando eu falo meio ambiente, eu estou falando desde... vamos dizer assim, a agressão 
propriamente dita á fauna e flora, etc e tal, inclusive o, estou falando inclusive sobre o espaço, 
porque, hoje em Ribeirão Preto já tem uma lei, para você ter uma ideia, que proíbe certas 
propagandas visuais. Não me recordo direito como chama a lei, mas é nesse sentido. Com relação 
ao desenvolvimento sustentável e á guerra fiscal, é o respeito, vamos dizer assim, mais ao... à 
legislação complementar... à lei complementar que disciplina o regime jurídico da prestação de 
serviço. Que é o que eu acredito que mais vai de acordo com o seu tema, o imposto sobre serviço. 
 
Pesquisador: O imposto sobre serviço é um dos que tem maior relevância. Bom, ainda falando de 
desenvolvimento, qual é a relação estabelecida entre o Estado e as políticas públicas no tocante ao 
desenvolvimento? Ou seja, qual é o papel do setor público no desenvolvimento?  
 
Entrevistado C: Respeitando o crescimento sustentável?! Olha, acho que com políticas claras, 
objetivas, amplamente divulgadas, para evitar o desconhecimento do cidadão, dos contribuintes. Eu 
acho que é fundamental. 
 
Pesquisador: Como você define guerra fiscal? O termo guerra fiscal significa o que? 
 
Entrevistado C: A guerra, como o próprio nome está dizendo, na minha opinião, é o desrespeito de 
uma das partes, ou de ambas, de regras, vamos dizer assim, estamos falando de guerra fiscal, de 
direito tributário. Desrespeito e agressão à lei complementar do ISS. Invasão de competências. 
 
Pesquisador: O trabalho começa falando de guerra fiscal em geral, para depois focar no âmbito 
municipal e no município de Franca. Comente os principais aspectos da guerra fiscal entre os estados 
e entre os municípios atualmente. 
 
Entrevistado C: Eu tenho poucos casos aqui no escritório e pouco conhecimento de guerra fiscal 
sobre esse caso. Na verdade, quando, o que eu tenho aqui é alguns casos de... com relação ao 
estado de São Paulo, e o estado de Tocantins. E o que eu verifiquei, realmente houve um desrespeito 
por parte de um determinado estado, e eu pude constatar que, se os estados respeitassem a 
constituição federal, o código tributário nacional, essa guerra fiscal não teria ocorrido, por isso eu 
volto a dizer, a guerra, na minha opinião, eles concedem benefícios à margem do CONFAZ, e isso é 
o que está em litígio no STJ, no supremo, principalmente no supremo. 
 
Pesquisador: O que você observa na guerra de municípios na atualidade? 
 
Entrevistado C: Eu já havia dito, inclusive tivemos casos aqui no escritório, é a questão do local da 
prestação do serviço. Geralmente a lei municipal estabelece como hipótese de incidência, vamos 
dizer assim, um determinado fato gerador, onde ela alcançaria um serviço, que estaria sendo 
executado noutro município, em conflito com o domicílio tributário do contribuinte. 
 
Pesquisador: Ao analisar, agora, a guerra fiscal entre os estados, que consequências ela traz pros 
municípios? 
 
Entrevistado C: Para o município? Isso vai refletir com relação à repartição de receita. Se o estado 
deixou de participar de uma determinada parcela o município vai sofrer lá na repartição de receita. 
 
Pesquisador: Ao analisar a guerra fiscal entre municípios, existem aspectos positivos e negativos? 
Só negativos? Como você observa o reflexo da guerra fiscal entre municípios? 
 
Entrevistado C: Não vejo aspecto positivo. Negativo, porque uma vez desrespeitada a competência 
do outro município, se alguma vantagem estaria sendo proporcionada, estaria sendo proporcionada à 
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margem da lei, e isso poderia acarretar, vamos dizer assim, talvez, uma consequência futura, de uma 
eventual reparação desse valor. Um município devendo o outro, um estado devendo o outro. Não sei 
como isso vai ficar, não. Mas ficaria essa contingência pro futuro que a gente... e com certeza uma 
parte sempre sai perdendo, e quando uma parte sai perdendo eu não considero como aspecto 
positivo, um eventual benefício conseguido às custas do outro. Não vejo como um benefício legítimo. 
 
Pesquisador: Como a administração pública pode minimizar esses efeitos negativos? 
 
Entrevistado C: Primeiro, respeitando o sistema constitucional, respeitando o código tributário, ao 
elaborar suas leis orgânicas, e ao mesmo tempo, pleitear com o governo federal, uma eventual 
alteração para se adequar melhor à realidade dos municípios, ou no caso como está sendo feito com 
os estados, se estudando um imposto único estadual, não sei se sai, não vai ser nada fácil. 
 
Pesquisador: Esse imposto único entra, para você, como uma opção de reforma tributária? É um 
pontapé inicial de reforma tributária? 
 
Entrevistado C: Na minha opinião é o que está faltando. Um imposto único estadual. Eu acredito que 
o caminho é por aí, mas está longe de concretizar isso. 
 
Pesquisador: Minimizar os efeitos negativos da guerra fiscal, pode ser apontado como uma ação de 
fomento ao desenvolvimento? 
 
Entrevistado C: Sim. Porque o desenvolvimento sustentável diz respeito às políticas sérias de 
respeito ao sistema constitucional, sistema tributário, e com isso estaria partindo para uma linha de 
um país sério, que respeita a lei. Está cada vez mais em falta. Os Estados Unidos, desrespeitando 
questões básicas, como o direito à privacidade, para tentar fazer a política dele, para tentar garantir, 
talvez que a segurança dele, ele é obrigado a desrespeitar o direito à privacidade dos outros países. 
Isso é um contrassenso. 
 
Pesquisador: para fechar, trazendo então pro caso de Franca. Comente de que forma o município de 
Franca está inserido no contexto da guerra fiscal. 
 
Entrevistado C: Sinceramente, estou um pouco afastado com relação ao caso específico de Franca. 
Parece que o único município aí, acho que é Restinga. Eu acredito que Restinga estava levando 
alguns contribuintes. E com relação à guerra fiscal estadual, o estado perdendo algumas empresas... 
o estado de São Paulo perdendo algumas empresas em função da guerra fiscal, o município de 
Franca também estaria perdendo, porque, se o estado perde, quando o município de Franca vai 
participar da receita estadual participa com valor menor, então na repartição de receita se perde 
também. E eu não vejo, o que posso te falar do estado de São Paulo, eu não estou sabendo de 
nenhum caso em que o estado de São Paulo tenha desrespeitado. O conhecimento que eu tenho é 
que todos os benefícios são passados pelo Confaz. 
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ENTREVISTA D 

 
Pesquisador: O tema que a gente está trabalhando é: guerra fiscal entre municípios e questões de 
desenvolvimento sustentável, estudo de caso do município de Franca-SP. Então, no trabalho a gente 
fala de guerra fiscal em um sentido geral, depois vem focando em Franca mesmo. Sempre verificando 
o que... os impactos que tem a guerra fiscal no desenvolvimento. Em um primeiro momento, como 
você define desenvolvimento sustentável? 
 
Entrevistado D: Olha, se você colocar a questão do desenvolvimento, ele tem alguns aspectos que 
são diferenciados por Unidade da Federação, por Unidade Regional, por questões ecológicas, e 
inclusive por uma questão do sistema nosso de implantação do chamado núcleo urbano. Ao longo da 
nossa história nós não tivemos uma cultura que preparasse a cidade pro futuro. As nossas cidades 
são todas frutos de um “desenvolvimento”, entre aspas, porque não se pode chamar isso de 
desenvolvimento, porque são cidades nascidas no contexto de uma história de povoação que vêm lá 
de trás sem uma visão absoluta de futuro. Vou citar um exemplo que esclarece bem isso em Franca. 
Nós tivemos lá por volta dos anos 40, 50, por volta da década de 60, a construção em Franca de 
duas avenidas importantíssimas em Franca com projetos de futuro: avenida Major Nicácio e avenida 
Presidente Vargas. O chamado desenvolvimento do planejamento urbano, onde o lucro imobiliário 
começou a ganhar corpo e uma dimensão muito maior que o interesse da cidade no futuro, o que nós 
tivemos em Franca a partir daí... bairros absolutamente desprovidos de qualquer sentido de futuro na 
questão do trânsito. Eu cito como ponto de estrangulamento ou de identificação deste novo processo 
de visão global do desenvolvimento da cidade, a avenida Adhemar de Barros. Olhe, é uma avenida 
recentíssima, certo?! E que se você passar pela Presidente Vargas, passar pela Brasil, e chegar à 
Adhemar de Barros, você entende direitinho que ali, no momento em que essas avenidas foram 
projetadas e instaladas, prevaleceu o sentido da exploração do ganho imobiliário e nenhuma noção 
de futuro. Franca é um exemplo típico disso, nós temos um bairro chamado Cidade Nova, porque 
Cidade Nova? Porque uma cidade com a área da cidade com ruas amplas, largas, que permitem mão 
dupla, embora hoje se recomende mão única contrastando com o centro velho da cidade, de ruas 
carentes de espaço, e com a estação. O que é que nós temos? Nós tivemos ao longo das 
administrações o viés administrativo puro de futuro da cidade confrontado e vencido pelo da 
expressão do ganho do voto. Então, por exemplo, teve um período em Franca que se pensou em 
alargar a Rua do Comércio, e aí, todas as construções que viessem a ser reformadas ou implantadas, 
tinham que obedecer um recuo mínimo para permitir o alargamento da rua. Morreu o projeto. O lucro 
imobiliário falou mais forte. Nós tivemos recentemente um fato sensacional que foi notícia crime, virou 
até condenação de secretário do município, quando um bairro foi instalado com ruas menores do que 
o projeto, com asfalto mais fino e com galerias infradimensionadas. Quando a gente fala de 
desenvolvimento sustentável é porque a gente caminha ao lado da história que está sendo 
construída. Isso vai custar caro para população. Já está custando. Nós estamos vendo na avenida 
Adhemar de Barros arremedos de aglomeração de trânsito, criando barrigas na avenida, porque eu 
não chamo aquilo de rotatória, criando barrigas na avenida, para poder frear o trânsito. E o trânsito, 
na minha opinião, ele não tem que ser freado, ele tem que ter continuidade no seu trajeto com 
regulação da sua velocidade. Lá na saída para Ibiraci, antes da rotatória que define a saída para 
Ibiraci e a saída para Jaime Telini, você tem um terreno vago à direita com eucaliptos, ali sim daria 
uma enorme rotatória, está certo?! Usando, a mando militar do governo do poder que, é claro, de 
utilidade pública, desapropria, paga, e faz uma obra de expressão ali, e você uniria a avenida 
Adhemar de Barros, a avenida Santa Cruz, a saída da Jaime Telini, a Ibiraci e a avenida que se 
direciona, entre aspas, porque na verdade ela é uma rua mais larga, que chama Torquato Caleiro, se 
me lembro o nome, que se direciona à continuidade da avenida Brasil, já de mão dupla, no bairro 
Paulistano. Então quando você fala em desenvolvimento sustentável a gente precisa primeiro ver se 
a cultura da cidade está preparada para isso, se dá para exigir do loteador renúncia no poder de 
ganho, se o poder público tem peito para enfrentar essas situações, e a gente vê que isso não 
acontece. E aí você vê cidadãos eleitos pela comunidade acomodados no poder ao invés de se unir à 
população para defender o futuro destas gerações que virão e que pagarão caro o preço disso. É 
difícil falar de sustentabilidade nesse aspecto, e aí, na colocação que você faz, existe um detalhe 
mais interessante ainda, como é que se define desenvolvimento sustentável no hoje se ele não está 
preparado pro amanhã, ele vai ter que ser mudado amanhã? A questão dos ecologistas, por exemplo, 
é muito bonito ecologista combater o produtor rural, porque ele acha que a comida dele nasce na 
geladeira. Agora, nasce lá no campo, então o desenvolvimento sustentável passa por esses gargalos 
da produção, e na cidade, na produção de vias, de artérias, de galerias, de rede de água, de tudo 
isso para não criar o que nós temos visto. Eu fiz parte de alguns governos, foram 18 anos na gestão 
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pública em Franca, em que a minha briga foi sempre dentro do governo para que o dinheiro aplicado 
gerasse pro futuro uma situação definitiva. Essa é a visão que eu tenho daquilo que a gente chama 
muito, eu acho que é mais uma questão de artifício de linguagem, desenvolvimento sustentável. 
 
Pesquisador: Perfeito. Qual a relação estabelecida entre o Estado e as políticas públicas no tocante 
ao desenvolvimento? Qual é o papel do Estado, do setor público? 
 
Entrevistado D: Aí tem uma questão de pirataria, eu uso a palavra pirataria, é roubar do outro, 
pirataria não no sentido de copiar, é no sentido de roubar do outro. Nós temos, por exemplo, eu vou 
citar alguns casos para você ter o conhecimento da experiência que eu tenho vivido na gestão 
pública. Estou hoje como Secretário de Finanças de Orlândia, tentando repetir lá o trabalho que eu fiz 
no controle das finanças da prefeitura de Franca, que eu reputo um trabalho de grande repercussão 
para comunidade. Veja bem, porque eu falo pirataria? Nós temos o sistema SUS, o que significa 
SUS? Sistema Único de Saúde. Se ele é único, ele tem que concentrar todos os recursos que 
devolvem ao cidadão o imposto pago na forma do tratamento à sua doença. E aí, seria sistema único 
de combate à doença, porque quem está com saúde não precisa do SUS. Então, sistema único. E aí, 
o governo federal monta uma tabela que ele nunca reajusta. O Estado faz vista grossa, porque o 
governante federal tem um poder na mão que é quase blindado, porque ele compra a preço de nos 
enganar através das emissoras de televisão, que viraram diário oficial do governo, se você ligar a 
televisão hoje, a globo, por exemplo, em cada quatro minutos de televisão você vai ver pelo menos 
uma propaganda do governo federal. Ele está te iludindo que esta máquina está funcionando, mas na 
verdade não está, ela está comprando essa transmissão, essa imagem bonita. Mas o SUS está 
precário, e não é só o SUS, é a educação que não funciona, aí entra isso que eu chamo pirataria. 
Outra pirataria, praticada inclusive por cartórios. Se você quer passar uma escritura cujos 
emolumentos devem compor a renda do município, você vai no município menor vizinho, o cartório te 
faz a lavratura da escritura por um preço menor, gera um problema na arrecadação do município, 
guerra fiscal. Outro exemplo de guerra fiscal, eu alugo uma casa numa cidadezinha pequena, entre 
aspas, porque na verdade quem mora lá, eu não pago aluguel, mas faço um contrato de gaveta para 
poder ter meu carro licenciado lá, porque é mais barato do que aqui, a exigência lá é menor do que 
aqui. Então, todo esse processo é pirataria, pirataria pura. Tem municípios dando desconto para 
IPVA, que é 50% do estado e 50% do município, e tem município devolvendo pro dono do veículo 
parte desses 50% que é do município para poder fazer encaixe financeiro. O município tem culpa? 
Tem, mas não tem. Não é legal isso, não é moralmente aceito, mas ele vive, o município pequeno, 
tão espremido pelas circunstâncias de atendimento à saúde que ele é obrigado a se sujeitar a certas 
artimanhas para melhorar a sua receita. Então, esse tipo de pirataria, por exemplo, eu quero fazer um 
investimento, como empresário eu vou escolher uma cidade que me ofereça alguma vantagem 
tributária. para uma câmara de cidade pequena é muito mais fácil você conseguir, onde não tem 
imprensa ativa, onde não tem todo um processo de comunicação mais presencial, você conseguir um 
terreno, um barracão, custeado pelo município em favor do empresário, porque precisa da geração 
de emprego. É pirataria, eu não chamo nem de guerra fiscal. 
 
Pesquisador: O que é guerra fiscal? 
 
Entrevistado D: O nome dado à Guerra Fiscal, ele vem, porque os estados, principalmente os do 
nordeste, eles têm um diferencial no tratamento da questão do ICMS. Eles têm uma questão muito 
mais caseira de tratar essas ofertas de garantia, de ofertas de vantagens para instalação de 
empresas. É um incentivo fiscal para que a empresa se instale lá. O empresário, ele tem que 
empreender onde lhe dá mais resultado. Então nós vimos aqui muitas empresas de Franca indo pro 
nordeste... E curiosamente algumas estão voltando, porque deve ter vencido a validade da regalia, 
isso, esse tipo de, por exemplo, o ICMS em Minas é diferente do ICMS em São Paulo. Quando você 
compra aqui tendo propriedade em Minas, você tem uma diferença a pagar. O mesmo objeto 
comprado em Franca para quem tem propriedade, por exemplo, rural, em Franca, é diferente do 
preço quando você compra, tendo que entregar em Minas Gerais esse produto. Essa diferença. Isso 
é uma situação assim, que quem paga, no fundo, no fundo, é o contribuinte. O Estado ainda pratica 
uma guerra fiscal, entre aspas, um processo de castigo tributário na aplicação da Lei Kandir. 
Pesquise a Lei Kandir. Essa lei não é respeitada, e nada acontece. O curioso é que nós temos, por 
exemplo, uma ação eficiente do Ministério Público em muitas áreas. Ministério Público virou quase 
um “fazedor de milagre”. Mas nada disso é real. O Ministério Público é um órgão colocado à 
disposição da cidadania para que você tenha onde registrar sua queixa, mas quem vai apreciar isso é 
o judiciário, quem vai sentenciar é o judiciário. É o judiciário que tem a caneta. E eu não vejo nenhum 
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promotor tratando aí na aplicabilidade da lei Kandir, ou não cumprimento da lei Kandir. Não vejo. Por 
quê? Porque tem o problema da centralização do Estado. E aí entra também a história da questão 
dos Tribunais de Conta, cada tribunal tem um viés de apreciação das contas públicas. O de São 
Paulo é um exemplo de rigor, mas nem todos os demais são assim. O Tribunal de Contas da União 
recomenda à Presidência da República que paralise determinadas obras porque irregulares, e houve 
um desafio da presidente dizendo que não vai parar. Então, se você for analisar mesmo essa questão 
de guerra fiscal, o que nós temos é uma guerra de descumprimento de lei. Em todas as áreas que 
você pesquisar, você esbarrar ou deparar com essa história do não cumprimento da legislação. Se 
todos cumpríssemos a legislação, tudo seria mais barato. Por exemplo, eu peço nota fiscal paulista 
hoje até no restaurante onde eu almoço em Orlândia. E a gente vem fazendo escola, ensinando ao 
cidadão que a nota fiscal é o único documento que gera recurso pro poder público. E aí você não vê 
isso trabalhado pelos órgãos que deveriam estar interessados nisso. A guerra fiscal não é única e 
exclusivamente aquela cultura de que o estado A dá uma regalia, o estado B dá duas, o estado C dá 
três. Não. É que se você for analisar na base, o que tem é uma falta de cultura de respeito à lei. Tudo 
é Brasil, tudo, tudo é Brasil. E empresário busca lucro. E ele vai aonde lhe oferecem mais e lhe 
cobram menos. 
 
Pesquisador: Próxima perguntinha que direciona nossa conversa é a seguinte: Comente sobre os 
principais aspectos da guerra fiscal entre estados e da guerra fiscal entre municípios na atualidade. 
 
Entrevistado D: Entre municípios a guerra fiscal, ela é muito limitada, na verdade. Por que ela é 
limitada? Porque o município tem muito pouco, aliás, o município não tem força de ação nenhuma, na 
questão de se imiscuir nas atividades do município vizinho. Não tem. Não tem força nenhuma. Você 
tem na área da saúde... quando você tem, no caso de Franca, por exemplo, em que Franca é o 
núcleo regional da DRS, Divisão Regional de Saúde, em que, centraliza-se em Franca, mas, o 
atendimento, e os municípios circunvizinhos ficam penalizados pela dificuldade de ver atendida a sua 
população. Isso não é uma guerra fiscal, é uma guerra de recursos. E isso é interessante, porque se 
você excluir a questão de IPVA, quando você licencia seu carro fora do município onde você deveria 
licenciar, a questão das escrituras, essa questão, você vai verificando que o município tem pouca 
oportunidade para praticar a guerra fiscal. Aí ela se mascara. Ela se mascara como? Você tem que 
ter uma cidade preparada, igual o caso de Franca, que tem várias faculdades, é uma cidade que tem 
que estar preparada para receber o estudante de fora do seu núcleo urbano, Aí complica trânsito, 
com ônibus chegando em grande quantidade, isso é um peso pro município. Aí você pega o caso da 
saúde, vamos focar a questão da Santa Casa, todos os municípios que usam a DRS, portanto, 
desaguam no atendimento do SUS, porque a Santa Casa é hospital credenciado do SUS, deveriam 
contribuir para manutenção da Santa Casa, já que o governo federal não cumpre, e o estado também 
não, a sua obrigação básica de sustentar o tratamento à doença. Porque a gente fala saúde, mas na 
verdade não é saúde, é o tratamento à doença, e os municípios deveriam também cotizar e ajudar. 
Não, isso não existe. Aí penaliza mais a cidade núcleo, no caso Franca, é o caso de Ribeirão, é o 
caso de São José do Rio Preto, da cidade de Barretos no caso do hospital do Câncer. Dia desses 
conversando com o diretor do hospital do câncer, eu disse para ele, se você conseguisse de cada um 
dos quase quatro mil municípios que o hospital atende, aliás, três mil municípios que o hospital 
atende, porque atende o Brasil inteiro, se você conseguisse a média de 1 real por habitante o hospital 
seria trilhardário, tá certo?! Mas é um tipo de guerra fiscal, onde... mas... e a grande guerra fiscal são 
estados contra estados no atrativo de empresas e nos municípios na questão de logística. Franca 
padece por uma questão, Franca está no cotovelo de São Paulo. Se você olhar no mapa, você não 
passa em Franca obrigatoriamente, vindo dos grandes centros, a não ser para ir para Ibiraci e 
Claraval. Então Franca não é um centro regional, ela está num cotovelo de São Paulo. É até difícil 
explicar, na logística das comunidades como é que Franca chegou a esse tamanho. Ribeirão não, é 
um tronco, é um encontramento rodoferroviário, e agora aeroviário, São José do Rio Preto a mesma 
coisa, tá certo?! Bauru a mesma coisa, Franca não, Franca está num canto no nordeste de São 
Paulo, onde você só passa por Franca obrigatoriamente para ir à Ibiraci ou Claraval. Então, um 
detalhe que o povo não presta atenção nisso. E aí a guerra fiscal entra como? Como é que eu vou 
oferecer alguma coisa? Quando Franca construiu o Distrito Industrial, Franca praticou um tipo de 
guerra fiscal, deu um incentivo de desconto de 40% no valor do terreno lá no imóvel, eu fui o 
liquidante do DINFRA, eu conheço bem dessa história, deu um desconto de 40% desde que o 
comprador, pagando 60%, cumprisse determinadas exigências, apresentar projeto, construir em 
determinado prazo, estabelecer um determinado prazo. Isso foi cumprido por alguns. A grande 
maioria não cumpriu. É um tipo de guerra fiscal, porque trouxe gente de fora também. Nos outros 
distritos industriais de outras cidades, também criaram esses atrativos. E hoje, com o advento da lei 
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de responsabilidade fiscal, a lei 101 do ano 2000, ficou muito difícil pros prefeitos bancarem esse tipo 
de procedimento, porque ficou, a cada renúncia fiscal que você pratica, ou a cada benefício que você 
oferece, você tem que criar uma receita compensatória do outro lado. Então ficou mais difícil. É o que 
reza nos artigos 14, 15, 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal. Então, dentro desse cenário, a 
guerra fiscal entre municípios é muito pequena na minha leitura, certo? Embora, núcleos regionais de 
porte comercial, como Ribeirão Preto, naufraguem, afundem a região, porque canaliza para lá, pela 
expressão dos seus empreendimentos. É um tipo de guerra fiscal? Pode até ser chamado, mas é a 
estrela fulgurante. Você pega um shopping lá de Ribeirão e compara com o nosso. Sem desprestigiar 
o nosso. Tem diferença, esse é o cenário econômico. E nesse cenário econômico é preciso que a 
gente tenha, assim, um centro bem equilibrado para você não cometer o deslize de punir quem está 
fazendo a lição de casa de maneira correta e de louvar quem está fazendo incorreto, para gente ter 
um centro de equilíbrio bastante grande, e nesse cenário você vê claramente que Franca, apesar de 
tudo, é uma cidade, talvez a única do seu porte, que em 31 de dezembro de 2012 não tinha nenhum 
precatório para ser pago, não tinha nenhuma sentença trabalhista para ser cumprida, não tinha 
nenhuma dívida, tinha todas as CNDs e tinha dinheiro em caixa. Então, isso é modelo de gestão, e aí 
a guerra fiscal fica amiudada, amiudada, ela fica pequena. Se você for a Campinas e fizer, como eu 
fiz, um voo sobre a grande Campinas, você fica impressionado pelo tamanho daquela comunidade. 
Ali não tem mais fronteira de municípios. É como o ABCD em São Paulo. Não tem mais fronteira de 
município. E aí a guerra fiscal verdadeira que existe é a pouca e má transferência de recursos 
federais. O governo federal fica com mais de 70% dos tributos arrecadados e o resto do país fica com 
menos de 30. Essa eu considero a maior guerra fiscal existente. 
 
Pesquisador: No caso da municipal, há um capitulo que a gente fala de casos, e um dos casos que a 
gente analisa é de Barueri.  
 
Entrevistado D: Mas esse você não pode chamar de guerra fiscal, porque o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que a fonte de recolhimento do tributo é na matriz. Aonde está instalada a matriz, 
principalmente das empresas de leasing. Eu tentei conseguir aqui, tentei conseguir em Orlândia, mas 
não tem, porque a guerra fiscal que eu entendo é aquela que burla a lei. Tá certo?! Se está na lei não 
é guerra fiscal. É padrão da... Aí nós temos que mudar a nossa legislação. Aí você tem que mudar 
primeiro, você tem que fazer primeiro uma reforma política, tá certo?! O cidadão que for eleito 
deputado por Franca, representar Franca, e não sentar no colo do Governador se ele for estadual ou 
sentar no colo da presidente se ele for federal. Nós temos exemplo clássico aqui em Franca, o 
deputado federal é aliado ao governo federal. Se eu quisesse um aliado do governo federal eu tinha 
votado num candidato deles, ta certo?! Se ele for eleito nessa condição, isso é guerra fiscal ruim, 
porque ela é na cara. É o cidadão votando para manter o sistema tributário existente, ta certo?! 
Engraçado, você citou um fato e eu vou te citar até nominando, o Dr. Ubiali lançou um livro, escreveu 
um livro de procedimentos políticos para se dar bem em Brasília, leia para você ver, que coisa 
curiosa, é uma coisa curiosa. Então, eu vejo assim ó, se nós quisermos um país de futuro mesmo, 
porque nós estamos afundando, a economia nossa está de mal para pior, se nós quisermos um país 
de futuro é preciso que nós façamos duas lições de casa básicas. A primeira, a reforma política, que 
traga pro município a representatividade que ele precisa ter. O deputado vai para São Paulo, o 
deputado vai para Brasília defender o município onde ele foi eleito, tá certo?! E o deputado federal vai 
para Brasília defender o município onde ele foi eleito. Mas defender como? Puxando interesse só 
para cá? Não. Fazendo a reforma tributária que beneficie os municípios. Eu sou municipalista. Porque 
se você analisar, o município é a única célula física que existe, aqui você pisa no chão do município. 
O Estado e a União é uma construção jurídica que não existe no físico, existe no papel, na carta 
constitucional, existe no sistema federativo, mas não existe... Pisa na nação?! Você não pisa. Você 
vai estar pisando no município. Pisa num estado?! Você não pisa. Você está pisando no município. 
Sempre assim. Então eu acho que a célula mater que é o município tinha que receber dos deputados 
federais uma reforma onde não se enfraqueça a federação, mas fortaleça os municípios. Essas para 
mim são as duas reformas, assim, básicas. Mais básicas. E para isso acontecer, nós ainda vamos 
comer muita rapadura, banguela e comendo rapadura. 
 
Pesquisador: O próximo tópico que a gente colocou aqui seria: ao analisar a guerra fiscal entre os 
estados, qual a consequência para os municípios? 
 
Entrevistado D: É, daí que você não pode falar em prejuízo para município, enquanto ela está 
prejudicando um ela está beneficiando o outro. 
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No município de onde foi tirado aquele empreendimento , aquele recurso, você tem uma quebra de 
empregos, você tem uma participação menor no ‘bolo’ do ICMS, porque quando for montar a quota 
parte ele vai estar menos expressivo, mas do outro lado, no outro município para onde foi aquele 
recurso, você vai ter essa desvantagem daqui virando vantagem de lá.  Então quando a gente fala, o 
que nós vamos mudar é isso aí. Parar de falar de guerra entre municípios. Os municípios tem que 
guerrear contra o estado e contra a União. Esses são os dois malfeitores da economia dos 
municípios. Porque você, para arrumar um dinheirinho para Santa Casa pagar as dívidas, você tem 
que beijar o pé do governador. Eles têm a obrigação de transferir recurso. E tem que ter prazo. Eu 
sou a favor do orçamento impositivo. Olha que absurdo, eu fiz a minha escola no poder público, no 
executivo, já são quase 19 anos nessa área do poder executivo e sou contra o orçamento propositivo, 
sou a favor do orçamento impositivo. Porque aquilo que você escrever você tem que fazer. Tá certo?! 
Exige o planejamento, aí entra a área de planejamento. Eu falo mais uma, não tem nenhum município 
que tenha hoje planejamento. 
 
Pesquisador: Na hora de se fazer a política tributária, existe entre os municípios alguma integração, 
alguma comunicação? 
 
Entrevistado D: Nós estamos, através do trabalho que foi iniciado, eu tentei começar isso em 2006, 
mas não tive apoio, fiz ofícios para vários secretários de finanças na época, e agora nós estamos 
com um grupo montado de secretários de finanças dos municípios. Nós fizemos duas reuniões, uma 
em Ribeirão e outra em Campinas, e teremos a próxima mês que vem em São José do Rio Preto. O 
que a gente está descortinando disso daí, é criar um status no estilo do CONFAZ, o Conselho de 
Secretários de Fazenda do Estado, tá certo?! Dos estados. Nós estamos tentando criar esse 
“CONFAZ” municipal dos Secretários de Fazenda ou de Finanças dos municípios. E criar um órgão 
que possa ser levado às Assembleias Legislativas dos Estados para reconhecer a importância desse 
direcionamento de busca de uma política financeira pros municípios que sejam respeitadas, tanto 
pelos municípios, quanto pelo estado, quanto pela união. É a chamada criar a obrigação do fazer, ou 
obrigação do cumprir. Hoje você assina um convênio com o governo do estado, aí ele não tem data 
para te passar o dinheiro. Você assina um convênio com o governo federal, ele não tem data para te 
repassar o dinheiro. Aí cria um monte de situação, hoje nós temos um sistema chamado SICONV, 
que é o sistema de convênio do governo federal, mas que na verdade, ele não chega no chão de 
fábrica. Você faz uma medição de uma obra e fica aguardando vir o dinheiro. A coisa é tão crítica que 
aqui em Franca eu ousei colocar no edital de licitação que o empresário, a empresa vencedora da 
licitação se sujeita a receber quando o órgão competente do estado ou federal repassar o recurso. 
Tem empresa que quase quebrou pelos atrasos do governo. Eu cito obras que ocorrerão isso, aqui 
na obra da reforma da rodoviária, na obra do canal, não sei como é que está o repasse hoje dos 
recursos para casa da cultura, da... é.... como é o nome da artista?... é... não importa, lá no centro, na 
praça do cemitério. Certo?! Então hoje o estado assina convênios mas ele não tem aquela... aquele 
compromisso de repassar o dinheiro em datas marcadas para você acelerar as obras. 
 
Pesquisador: E nesse fluxo o município financia temporariamente isso daí, desajusta o equilíbrio 
financeiro? 
 
Entrevistado D: Desajusta. Por exemplo, uma questão que existe na legislação, é que o município, 
ele é corresponsável pelos encargos trabalhistas, pelos recolhimentos previdenciários, de obras que 
ele contrata. Então ele tem que acompanhar a obra, colocar gente para acompanhar isso, isso é 
função do Ministério do Trabalho. Não deixa de ser um procedimento de custo fiscal. Não deixa de 
ser um procedimento de custo fiscal. E vai por aí, tem uma série enorme de situações que no chão de 
fábrica você vê todo dia e aparentemente não representa nada, mas quando você soma num 
exercício inteiro, representa muito recurso. 
 
Pesquisador: O próximo passo seria analisar a guerra fiscal entre os municípios, que a gente estava 
comentando, quais os aspectos positivos e negativos. 
 
Entrevistado D: O positivo é, o município que recebe o investimento, ele tem emprego, ele tem 
circulação de dinheiro, ele tem investimento, ele tem uma série de vantagens, ele tem ICMS no 
produto que passa a ser produzido por aquela unidade. E outro município tem toda essa carência, 
além questão do, da participação no bolo do FPM, que é uma questão de industrial, do tributo do IPI, 
e na questão do ICMS, no tributo estadual. 
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Pesquisador: Qual a alternativa... como a administração pública pode minimizar esses efeitos 
negativos? 
 
Entrevistado D: Política Fiscal. Política fiscal, assim... desvinculada da “política, política”. Quando o 
governo municipal, no caso o prefeito, deixa que as áreas técnicas, as áreas fiscais trabalhem sem 
imposições e sem favorecimentos, essa guerra fiscal praticamente desaparece. Porque você vai... 
você tem um corpo técnico, eu cito o caso de Franca, no período de 2005 a 2012, os fiscais tinham 
total e absoluta liberdade de ação. Total. Eu nunca dei uma ordem para qualquer fiscal para fiscalizar 
a empresa A ou a empresa B, ou para não fiscalizar a empresa C ou a empresa D. Era obrigação de 
fato, a gente cobrava a questão de produtividade, ta certo?! Hoje eu não sei a quantas anda. 
Normalmente, quando o governo valoriza os seus órgãos de gestão o resultado é bom. Normalmente 
é bom. Quando valoriza muito a expressão “eu mando, eu faço”, aí a questão é ruim. Fica 
prejudicada.  
 
Pesquisador: Ações que minimizem esses efeitos negativos da guerra fiscal, essas ações por parte 
do setor público, podem ser apontadas como ações de fomento ao desenvolvimento? 
 
Entrevistado D: Podem. Podem, porque toda vez que o município consegue administrar bem a sua 
receita e a sua despesa, e aí nós temos um problema chamado “inchaço da máquina”. Eu sou a favor 
do Estado mínimo. Eu sou a favor do Estado que compra serviço e não do Estado que faz serviço. O 
Estado que faz serviço, ele fica escravo daquela estrutura de pessoa, daquela estrutura de máquinas, 
de equipamentos, que envelhecem, que perdem produtividade. O Estado que compra, o Estado que 
eu estou dizendo é o município, o município que compra, ele tem sempre fôlego para fazer mais, 
fazer mais, fazer mais. E aí, nessa questão, você acaba combatendo a guerra fiscal, por que? Porque 
você acaba canalizando para cidade empresas de porte que se interessam por obras públicas. Aí 
você traz para cá ISS, você traz ICMS, vou te dar o exemplo no caso de Franca, quando nós fizemos 
a recuperação financeira da prefeitura, nós pudemos construir mais de 30 creches, nós pudemos 
construir canais, nós pudemos construir viaduto, reformar rodoviária, estabelecer um programa de 
recapeamento, e isso tudo trouxe para cá um pool de gente, um monte de empresas interessadas, 
por que? Porque a prefeitura estava bem gerida e pagando em dia. É credibilidade a palavra chave 
para você não sofrer com a chamada guerra fiscal. Ninguém deixa de trabalhar para quem paga bem 
e direito, e pontual, para trabalhar pro incerto. Em Orlândia está acontecendo exatamente isso, a 
prefeitura não tinha credibilidade nenhuma, era difícil gente até para oferecer merenda escolar, hoje 
nós estamos tendo licitações pequenas, com 10, 12, 15 empresas participando. Por que? Porque a 
prefeitura, durante esses 11, esses 10 meses e 10 dias, vem cumprindo à risca aquilo que foi 
programado no começo do governo, foi planejado. E livrando-se de um passivo, e pagando todo o 
passado. O fornecedor do passado não é fornecedor do governo que saiu, é fornecedor do município. 
Ele tem direito de receber, e nós estamos liquidando tudo. Janeiro acaba total. Então eu digo assim, 
essa questão da guerra fiscal é também uma matriz da má gerência. Se você tem um município 
relaxado vão para lá todos os ruins, Se você tem um município organizado, direcionado, vêm 
empresas boas. Nós fizemos uma ponte lá no Residencial Amazonas que a empresa que veio foi de 
Londrina, no Paraná. Então é a gestão. E a gestão, se a gente tivesse uma legislação mais apurada e 
se os conselhos de administração funcionassem e a população se fizesse presente, principalmente 
na Câmara, principalmente no legislativo, nós não teríamos tanta baboseira, e nem teríamos 
vereadores de tão baixo nível. Porque é a história do microfone, o cara que tem o microfone, ele 
acaba sempre sendo eleito. Normalmente ele não é reeleito, porque ele não é aquilo que ele anuncia 
na voz da emissora, no microfone da emissora, mas aqui em Franca é um exemplo típico disso, 
quantos radialistas se elegeram?! E hoje nós não temos nenhum na Câmara. 
 
Pesquisador: para fechar essa conversa nossa, o último tópico que eu tenho aqui, é... até você 
comentou que algum tempo atrás, Franca, por exemplo, no caso do Distrito Industrial, foi na época 
uma jogada de guerra fiscal. Atualmente, como é que o município de Franca está inserido no contexto 
da guerra fiscal? 
 
Entrevistado D: Eu diria que, pelo que eu tenho visto da atual gestão, perdeu.  Perdeu por que? 
Porque a única coisa que você não pode deixar de ter no comando de secretarias, no comando de 
gabinetes de prefeito é a figura do líder. E aí eu faço uma diferença gritante entre mandante, 
comandante e líder. Eu escrevi até artigos no comércio, no diário da Franca, que foram publicados de 
2006 até 2011, vários artigos, e esse tema foi objeto de artigo. Bom, o mandante é aquele cara que 
manda, mas ele não sabe dividir comando. Ele só manda. Ele dá ordem, todo mundo some de perto 
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dele para não receber a segunda ordem. O comandante é aquele que é um pouco mais moderado, 
ele aceita “co” mandar, mandar com, então ele aceita parte da sua opinião. Ou aceita até toda a sua 
opinião, e administra com você. E o líder, é aquele cara que por mais que você se esforce ele está 
sempre na sua frente. Porque ele é um modelador de exemplos, ele é um programador de jornada. 
Ele é um cara que está sempre pensando mais longe que você, mas ele nunca te dá ordem, te dá 
exemplo. E Franca hoje, na minha leitura, é uma cidade que chegou a um tamanho, que precisa de 
algo mais do que alguém que foi eleito por alguém. Franca precisa de alguém que o povo o eleja. 
Que seja esse líder da comunidade. O líder de comunidade é diferente de um cidadão que ganhou 
uma votação. É diferente. É muito diferente. É aquele cidadão que no processo administrativo, ele 
veio como o ferro, que é aquecido para ser modelado, ele veio levando pancadas, pancadas, 
pancadas, mas sempre se aquecendo e criando forma. Aí ele chega aonde a gente precisa. Então 
essa questão da guerra fiscal hoje, eu vejo Franca com uma certa timidez. Está muito centrado na 
questão do poder concentrado numa mão, e numa mão que não tem história de passado. E você sem 
passado, você não manda, aliás, você não comanda, você não lidera. Porque na administração 
pública você sabe o dia que você entra, mas você não sabe nunca o dia que ela vai sair da sua vida. 
Nós temos exemplos de prefeitos que já saíram do governo faz 6, 7, 8, 10 anos, e que estão todos 
réus lá no Fórum. Por que? Porque não souberam liderar. O líder, ele, nessa questão de guerra fiscal, 
ele é um nato defensor da comunidade dele. Ele pode não ganhar, mas ele pratica uma trilogia que 
eu acho fantástica que é: saber, saber fazer, e fazer. Você não precisa diminuir Batatais para 
engrandecer Franca, você não pode é deixar que as coisas de Franca enriqueçam Batatais, dando 
um exemplo assim, bem, bem, pequeno, mas bem direto, mas você não pode também patrocinar 
ações políticas porque você tem eleitores que são de Franca, que moram em Franca mas que tem 
origem em Claraval, em Restinga, em Capetinga, então você não pode estar ferindo aquele processo, 
o enfrentamento do líder não é enfrentamento, é exemplo. E aí é que eu vejo a grande diferença da 
nossa questão política, nós não temos uma questão de comportamento de líder, nós temos de 
carismas. O cidadão tem um certo carisma, e ele usa a mídia, e ele impressiona. Se ele não tem, ele 
não consegue chegar à condição de líder reconhecido. E isso aí você vai ver que na guerra fiscal, em 
todo lugar onde se praticou a guerra fiscal, o que tinha nos bastidores, na verdade, era meia dúzia de 
gente tentando ganhar interesses. A linha divisória entre o que o município pode e o que não pode é 
muito fina. E o município está centrado numa situação muito difícil. Por exemplo, nós tivemos a lei 
federal 123, a lei dos, do microempresário, ela é inconstitucional na minha leitura, porque está escrito 
na constituição que o ISS é de competência exclusiva dos municípios, então não pode ter uma lei 
federal versando sobre ISS. Ela é legislação própria do município. E ninguém fez nada, porque não 
pode contrariar o princípio do chefe maior. 
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ENTREVISTA E 

 
Pesquisador: O tema é guerra fiscal entre municípios e questões de desenvolvimento sustentável, 
estudo de caso do município de Franca. A dissertação começa falando de guerra fiscal em geral, 
entre estados, municípios, e depois ela vem focando em como Franca está inserida. para gente 
começar, primeiro ponto, como que você define desenvolvimento sustentável? 
 
 
Entrevistado E: Bom, na minha concepção, desenvolvimento sustentável é aquilo que se dá de 
forma equilibrada. O equilíbrio tem que se dar tanto na parte econômica quanto na parte social, 
quanto na parte ambiental. Se não houver o equilíbrio dessas três, desses três pilares, que eu diria 
assim, acredito que não se torna sustentável. Se houver apenas o desenvolvimento econômico, você 
vai gerar aí, uma disparidade de renda muito grande. Se tiver só... se não observar a área ambiental, 
você vai prejudicar gerações futuras, e se você não observar a parte social, as pessoas não vão 
usufruir desse crescimento econômico que pode gerar. Então, na minha concepção, ele tem que ser 
um crescimento equilibrado. 
 
Pesquisador: Qual a relação estabelecida entre o Estado e as políticas públicas no tocante ao 
desenvolvimento? Qual é o papel do setor público para promover o desenvolvimento? 
 
Entrevistado E: O setor público, ele pode contribuir para o desenvolvimento, com diversas frentes. A 
primeira delas é investindo na área social, assim compreendida na educação, também na saúde, e 
também, um investimento forte, é... na luta contra a miséria. E a relação entre o Estado e essas 
políticas públicas, aqui, é que o Estado, embora ele não seja o único articulador, ele é um dos 
principais articuladores de políticas públicas. Sendo assim, se ele trabalhar, investir nas áreas que eu 
mencionei, você pode promover o desenvolvimento social, você pode promover o desenvolvimento 
econômico, ambiental. Essa relação, ela, é que o desenvolvimento pode ser fruto das políticas 
públicas desenvolvidas nessas áreas que eu mencionei. Ou seja, o resultado disso. 
 
Pesquisador: A próxima questão que a gente tem aqui agora, já entrando na parte de guerra fiscal. 
O que é guerra fiscal? 
 
Entrevistado E: A guerra, o próprio nome diz que é uma luta. É uma luta entre entes Estatais, porque 
só o Estado que tem a capacidade de instituir e cobrar tributos. Então, a guerra fiscal nada mais é do 
que uma briga entre os entes públicos, ou para arrecadar mais tributos, ou para usar o tributo como 
forma, como um instrumento para atrair investimento da área privada. 
 
Pesquisador: Comenta um pouquinho dos aspectos da guerra fiscal estadual e da guerra fiscal 
municipal, atualmente. 
 
Entrevistado E: Infelizmente, vamos primeiro conversar sobre os estados. O principal objeto da 
guerra fiscal estadual é o ICMS. O ICMS, embora seja um tributo estadual, ele é um tributo que, na 
repartição das receitas tributárias, os municípios, eles têm participação nesse bolo aí. Infelizmente, a 
estrutura de repartição tributária do ICMS, ele não só contribui para essa guerra fiscal, essa briga, 
como também se torna predatória em função da distribuição. Se você observar a repartição das 
receitas tributárias, você pode verificar em qualquer site aí ou mesmo na legislação vigente, 76% das 
receitas tributárias do ICMS, isso no Fundo que vai para os municípios, no Fundo de Participação dos 
municípios, fica no local onde a grandeza econômica é gerada. E o peso da população nessa 
distribuição aí é de apenas 5%. Então nós temos aí, mais de 80% aí, digamos 5 de população e 76 
de, que fica no local onde gerado. Se você observar essa estrutura, significa que o tributo 
arrecadado, ao invés dele ser destinado para redução da pobreza, para área social, ele acirra as 
desigualdades sociais, porque o dinheiro fica aonde tem mais, já tem mais. E observando esse 
mecanismo que tem do ICMS, tanto os municípios, é interesse para os municípios trazer esse 
investimento para sua cidade porque vai gerar receita econômica para ele, ainda que de forma 
indireta, e vai gerar de outro lado também a receita estadual, porque parte desse tributo é destinado 
na repartição para os municípios e a outra parte fica com o estado. Então, a gente observa que, essa 
guerra, ela se torna cada vez mais predatória. Você acaba de um lado reduzindo a receita no todo, 
porque na guerra fiscal você reduz os tributos para chamar investimento, então você elimina uma 
receita que tinha em determinada localidade, transfere essa receita para outra localidade de forma 
parcial, porque você renunciou já parte dela, já foi atraído investimento, de tal forma que o estado fica 
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com menos poder de investimento como um todo. Infelizmente a nossa estrutura jurídica favorece 
isso. Seria muito mais inteligente mudar a estrutura jurídica de repartição para poder acabar com 
essa guerra fiscal.  
 
Pesquisador: Continuando, o outro tópico aqui é o seguinte, ao analisar a guerra fiscal entre os 
estados, que consequências ela traz pros municípios? 
 
Entrevistado E: São duas, a primeira é a questão do fundo de participação dos municípios no ICMS, 
como eu falei. E a segunda circunstância é que você reduz, você... ela incentiva a migração de 
investimento de um local para outro. E ao invés de você incentivar essa migração, na minha 
concepção, qual seria a forma correta? Investir lá, desenvolver aquela comunidade. 
 
Pesquisador: Ao analisar a guerra fiscal entre municípios, quais os aspectos positivos e negativos? 
 
Entrevistado E: A guerra fiscal entre municípios, embora ela seja semelhante, ela tem uns aspectos 
diferentes. O ISS, ele é cobrado de 2% a 5%, são os parâmetros constitucionais estabelecidos para o 
ISS. A diferença do, da forma de cobrança do ICMS pro ISS, é que o ISS, ele é cumulativo, e o ICMS, 
ele não é cumulativo. O que isso significa? O ISS, ele é cobrado sobre o preço total do serviço, e o 
ICMS, as fases anteriores, ela é deduzida das fases posteriores. A guerra fiscal entre municípios, ela 
se torna mais, assim, evidente, quando você analisa a questão financeira do... da prestação de 
serviço que envolve contratos e financiamentos. Por que ela se torna mais evidente nessa área?  
Porque no caso do ISS, o imposto é devido no local da prestação do serviço, então, sendo assim, 
ainda que você tenha sede em outra, em outro município, se você presta serviços, por exemplo, no 
município de Franca, o serviço, ele é devido para o município de Franca e não para outra cidade. 
Agora, quando a gente começa a analisar as questões de contratos de financiamento e etc., ou algum 
outro tipo de serviço onde há alguma centralização do setor de gerenciamento, também tem que 
estar vinculado à inteligência, à contratação, à autorização, alguma coisa nesse sentido, a parte 
principal do serviço, aí, está na sede, e não no local da captação. Então, se a gente começar a 
analisar a guerra fiscal entre municípios, ela tem essa peculiaridade. Ela fica prejudicada, não basta 
você simplesmente mudar a sua sede para se ver beneficiado de uma alíquota menor, porque já se 
decidiu que é no local da prestação de serviço que tem que ser recolhido o ISS, e mais, a legislação 
de um município, ela não vale em outro município, então, você desloca a guerra fiscal mais para 
leasing, contratos de leasing, contratos... muitos serviços bancários em que, de captação de clientela, 
e você... aí você tem uma guerra fiscal. Aí você tem centros comerciais onde se desenvolve toda 
aprovação de análise de crédito, porque a prestação de serviço, na verdade, está ali, e centros de 
captação. Aí eu consigo visualizar a guerra fiscal. No mais eu acho difícil. 
 
Pesquisador: Como a administração pública, o setor público, pode minimizar os efeitos negativos da 
guerra fiscal? Que ações o setor público tem que tomar para evitar os problemas da guerra fiscal? 
 
Entrevistado E: para evitar, somente uma reforma tributária. Agora, para minimizar, olha, minimizar 
é complicado. Porque, ou você entra nela ou você desiste. 
 
Pesquisador: A partir do momento que o Estado, setor público, consegue minimizar os efeitos da 
guerra de alguma forma, ou talvez a partir de alguns elementos de reforma tributária, enfim, combater 
a guerra fiscal, seria uma ação de fomento ao desenvolvimento? 
 
Entrevistado E: Única e exclusivamente, não. Única e exclusivamente, não. Porque não basta, 
igual... por exemplo, se você alterar toda uma estrutura tributária de tal forma, como no caso dos 
estados, aumentar o peso da população na participação da distribuição das receitas, poderia 
contribuir para o desenvolvimento desde que esses recursos fossem destinados ao desenvolvimento. 
Porque esses recursos ficam no poder público. Ele poderia, ao invés de ser destinado para o 
desenvolvimento ser destinado para uma outra... uma outra situação. Agora, se esses recursos forem 
destinados para saúde, para educação, para área social, poderia sim, mas o pressuposto disso aí 
seria uma reforma tributária mesmo. 
 
Pesquisador: Passando ao caso de Franca, como Franca está inserida no contexto da guerra fiscal 
atualmente?  
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Entrevistado E: Franca, inicialmente ela não entrou, em nenhum momento, reduzindo alíquotas 
fiscais. No entanto, ela tentou buscar esses recursos de leasing, de outras formas aí. Mas com a 
mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que se posicionou no sentido de que a 
prestação de serviço, principalmente nessa questão do setor financeiro, que eu te falei, é no local da 
aprovação do crédito, da análise, aí, ela acabou sendo prejudicada. O que aqui em Franca tentou-se 
fazer? “Ah, eu não vou abaixar a alíquota para poder tentar buscar recursos”. Mas, com esse 
posicionamento não teve como fazer nada. 
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ENTREVISTA F 

 
 
Pesquisador: O tema do trabalho é guerra fiscal entre municípios e questões de desenvolvimento 
sustentável. Estudo de caso do município de Franca. Bom, a gente tenta responder quais as 
consequências da guerra fiscal sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável, local, 
regional, enfim. O estudo, ele começa com um âmbito mais geral, guerra fiscal em geral, o que ela é, 
o que ela implica, e foca, na sequencia, no município de Franca. 
 
Entrevistado F: Tá, não é na macrorregião de Franca? 
 
Pesquisador: A gente começa trabalhando em macro, mas depois vai afunilando até chegar em 
Franca, para ver como ela está inserida nesse meio. Primeira coisa, para gente nortear esse estudo, 
essa pesquisa... é: como que você definiria desenvolvimento sustentável? 
 
Entrevistado F: Eu acho que desenvolvimento sustentável seria a manutenção dos recursos naturais 
e humanos com a evolução do modo de trabalho, das formas de trabalho. Seria isso, o capital 
humano, mais o capital natural, essas situações, a evolução disso em contexto com as relações de 
trabalho e com as relações entre as pessoas. Eu vejo mais ou menos nessa linha, é que eu vejo o 
desenvolvimento sustentável. Então, precisa ter uma... um equilíbrio entre natureza e capital, e 
trabalho, para que essa evolução das próprias relações sociais seja viável, seja, perdure para os 
próximos anos. 
 
Pesquisador: Uma segunda questão é, qual a relação estabelecida entre o Estado, as políticas 
públicas no tocante ao desenvolvimento? Ou seja, qual é o papel do setor público? Qual a 
responsabilidade dele em promover o desenvolvimento? 
 
Entrevistado F: Hoje, eu acredito que o Estado, ele tem um papel crucial. Por quê? Porque todas 
as... o homem é um ser social, e para ele ser um ser social... por ele ser um ser social, é preciso que 
cada ser humano se esforce pra... cada ser humano se esforce para essa manutenção, para esse 
desenvolvimento da vida em sociedade. Hoje, um Estado organizado, ele precisa dessa, desse 
esforço de cada um de nós, pro bem estar. Bom, esse esforço pro bem estar, ele passa 
necessariamente pelo papel do Estado. O Estado, no território, que tem um objetivo, uma finalidade 
social, um bem estar social, as pessoas nela inseridas, elas precisam fazer uma... de certa forma 
organizarem. A organização do Estado, nossa... com uma... muito de... república federativa. Nós 
temos então, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Esses entes federativos tem papel crucial 
no desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a partir da Constituição Federal eles balizam essa 
convivência. Garantem os direitos básicos, os deveres fundamentais, para permitir essa convivência. 
Então o papel do Estado... seria inconcebível a gente imaginar uma população organizada sem, por 
exemplo, a segurança pública, a educação pública, sem, por exemplo, a questão de previdência, a 
questão de saúde, a questão de... enfim... no estado de São Paulo são 26 secretarias, agora, o 
Estado de São Paulo, são 26 secretarias, quer dizer, cada grande bem social, bem social como por 
exemplo habitação, existe uma secretaria de segurança pras questões de interesse da população da 
habitação, saúde, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, então, cada bem social, cada, cada 
aspecto que é necessário pro bem estar da sociedade, o Estado tende a oferecer o seu serviço, os 
seus investimentos, para que isso se, efetivamente se concretize. Eu tenho uma opinião pessoal que 
diz respeito à, só que é uma reflexão um pouco mais ampla, ela ainda não está bem amadurecida, 
que seria a gente repensar o papel do Estado. Ao invés de tentar fomentar vários, vários desses 
aspectos, tentar restringi-los para poucos aspectos, mas com mais, é... cujo serviços de investimento 
sejam com mais enforme, com... buscando uma excelência efetiva nesses serviços e nesses 
investimentos. Mas esta é uma reflexão, foge até um pouquinho da pergunta, mas é uma opinião 
minha pessoal. 
 
Pesquisador: Passando ao termo guerra fiscal, o que é guerra fiscal? 
 
Entrevistado F: A expressão guerra fiscal, tenho para mim que ela é uma expressão bem genérica, 
que tem sido utilizada pelos teóricos com as questões de conflitos de competência tributária, em 
todos aspectos nessa definição de guerra fiscal, outro aspecto seria, da definição de guerra fiscal, 
seria a outorga de benefícios fiscais em desrespeito à legislação vigente. Seria também um cenário 
de conflito, de guerra propriamente dita no âmbito da tributação. Basicamente são essas duas 
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variáveis que eu entendo da expressão guerra fiscal. Podemos explorar cada uma delas, se for o 
caso. Na questão dos conflitos de competência, a gente vê muito o aspecto territorial da incidência 
tributária, da tributação, esse exemplo aqui que você... que saiu na Folha de São Paulo do dia 10 de 
novembro de 2013 é um deles, e o ISS que é um imposto municipal, tem alguns municípios ao redor 
da nossa capital estadual que tem outorgado algumas beneficies de instalação de empresas para 
tentar buscar prestação de serviço para ela. É o caso que saiu explícito aqui de Santana do Parnaíba. 
Esse é um caso de competência. Muitas vezes o serviço é prestado no município de São Paulo 
efetivamente, as empresas estão efetivamente no município de São Paulo, entretanto, com uma sede 
virtual no município periférico que, cujo estímulo para eles estarem lá, as empresas estarem lá, 
seriam essas beneficies fiscais, e aí a gente entra no segundo aspecto do termo, seria a outorga de 
benefícios fiscais indevidos. E nesse ponto, o ICMS talvez seja o melhor exemplo disso, em que a 
isenção, não só a isenção, mas todos os benefícios fiscais relacionados à ICMS, isenção, redução de 
base de cálculo, remissão, no caso o que tende ao perdão de créditos tributários, todos esses 
benefícios fiscais, eles necessariamente, para respeitarem a nossa constituição e a legislação 
vigente, eles precisam, precisam ser aprovados de forma unânime pela, pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária, CONFAZ. Todo benefício do ICMS que for... que não tiver esse convênio prévio 
que autoriza essa outorga de isenção, por exemplo, ele é ilegal, inconstitucional aos olhos do 
supremo. Com uma série de ações a discutir. Então, nesse ponto, é que o ICMS por ser o principal 
imposto estadual, ele tem, hoje, ele tem sua, seu principal desafio. A reforma tributária debate muito 
hoje em torno da guerra fiscal. Benefícios fiscais concedidos indevidamente por outros estados, e 
quem acaba suportando esse ônus no final das contas é o estado de São Paulo. O estado de São 
Paulo não tem essa praxe de promover, de publicar leis estaduais que, trazendo benefícios fiscais à 
revelia do CONFAZ. Ele tende a ser um estado que respeita efetivamente as normas. 
 
Pesquisador: Em síntese, essas duas ideias que você deu de guerra fiscal seriam, uma mais dentro 
das normas legais e uma que foge às normas legais. 
 
Entrevistado F: Mesmo essa mais dentro das normas legais, referindo ao conflito de competência, 
mesmo aí há um debate se isso é elisão ou evasão. Se isso é lícito ou ilícito. Ainda há esse debate, 
se existe uma liberdade da empresa se instalar virtualmente num município, para usufruir uma 
legislação daquele município, ou se isso já foge ao propósito negocial dela, portanto seria ilícito. 
Mesmo esse aspecto, ainda, não dá para gente cravar. Num ponto é fora da lei, numa primeira 
vertente. As duas estão numa linha muito, muito sutil, entre legalidade e ilegalidade. A segunda é um 
pouco mais, mais debatida, com um pouco mais de material. 
 
Pesquisador: Comente sobre os principais aspectos da guerra fiscal entre estados e guerra fiscal 
entre municípios na atualidade.  
 
Entrevistado F: Eu acho que a gente pode até ser um pouco didático para aproveitar sua visita aqui. 
Assim... Na guerra fiscal entre os estados, primeiro, no tocante aos estados... Eu vislumbro na guerra 
fiscal nos estados dois impostos: O ICMS e o IPVA. ICMS e IPVA. E de certa forma, são dois 
impostos que estão num contexto de guerra fiscal que tem reflexo pros municípios. Por quê? Porque, 
tanto o ICMS como o IPVA, um percentual que é arrecadado em cada um deles é repassado para o 
município, no caso do ICMS 25%, a repartição é feita a partir de um Índice de Participação dos 
Municípios, e o IPVA, o repasse é de 50%, o critério é onde é feito o licenciamento da, onde está a 
placa do veículo. Basicamente é isso. Bom, falando um pouquinho do IPVA primeiro. O IPVA nós 
tivemos uma legislação no estado de São Paulo em 2007 que tentou atenuar as questões de guerra 
fiscal. Hoje, a legislação paulista, ela é clara no seguinte, onde o contribuinte, proprietário do veículo, 
deve licenciar o seu veículo? Onde deve constar a placa... que município deve constar na placa do 
seu veículo? A legislação foi feliz ao especificar várias situações polêmicas, seja de pessoas físicas, 
seja de pessoas jurídicas, basicamente focando na ideia de propriedade. Hoje, propriedade, você 
usar, abusar, dispor de um bem, ela tem que ser feita num espaço e num tempo. No caso a 
legislação, ela fixa: olha, você é dono de um veículo, onde e quando? Aí ela vai... uma legislação de 
2007, que tende a diminuir essa guerra fiscal nos estados. Era prática você andar pelas ruas de 
Ribeirão Preto, pelas ruas de Franca e ver muitos carros com placa de outros estados, Curitiba, 
Delta-MG, enfim, isso, na minha ótica, tá caindo esse tipo de pratica, tá diminuindo esse tipo de 
prática por conta do aperfeiçoamento legislativo, mas é... mas não... de vez em quando aparece, 
acontece da gente ouvir dizer de um camarada que mora em Franca, que reside em Franca, que 
trabalha em Franca e que licenciou seu carro em um endereço fictício do despachante em Minas 
Gerais, de uma cidade de Minas Gerais. Esse é um aspecto, obviamente que a cidade que está 
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recebendo essa... esses carros licenciados, para cidade, é benefício para ela, ela recebe 50% do que 
o contribuinte paga de IPVA, então, é uma guerra fiscal em que, o município não faz muita questão 
de fiscalizar, mesmo porque é um imposto estadual, então quem tem mais interesse em acabar com 
essa guerra fiscal é só aqueles estados em que os veículos efetivamente trafegam, em que 
efetivamente usam aquela malha viária, todo aquele serviço em torno. Esse é um aspecto do IPVA. 
No ICMS, a gente observa a guerra fiscal em dois aspectos, nas operações interestaduais e nas 
operações de importação com uma operação seguinte interestadual. São dois pontos que eu acho 
que vale a pena a gente frisar. Nas operações interestaduais, pelo fato do ICMS ser não-cumulativo, 
ou seja, quem está comprando a mercadoria para revenda tem o direito de fazer o crédito do ICMS 
que está embutido naquele documento fiscal, naquela nota fiscal eletrônica, o que acontece? Muitas 
vezes o comprador é paulista, de uma operação que vem de outro estado, está destacado no 
documento fiscal um valor de ICMS, geralmente um percentual, no caso 12% numa operação 
interestadual para São Paulo, quando na verdade, aquele estado de origem, ele tem um benefício 
fiscal indevido, ou um benefício fiscal à revelia do CONFAZ. Muitas vezes está destacado 12% na 
nota fiscal, mas não foi efetivamente 12 % cobrado de ICMS na origem, tendo às vezes um crédito 
outorgado, ou uma coisa, que recompõe esse valor. Ou seja, o contribuinte paulista se credita de 12, 
doze por cento que não foi cobrado lá, por conta do benefício fiscal indevido. Então, esse crédito, 
quem acaba suportando, é o estado de São Paulo, por isso que a briga é para glosar esse tipo de 
crédito, é para não aceitar esses créditos e benefícios fiscais, indevidos, dados, outorgados em 
outros estados da federação. Esse é um aspecto. Você vai me dizer, é fácil de rastrear essas, esses 
benefícios indevidos? É muito difícil, muito difícil, porque, pelo princípio da territorialidade o estado de 
São Paulo não fiscaliza as empresas de outro estado, geralmente elas pedem, formalizam um pedido, 
a gente chama de Pedido de Verificação Fiscal, para que outro estado verifique se há regularidade na 
operação. Agora, é difícil a gente imaginar que o estado que a gente pede uma... que faça uma 
verificação fiscal, que traga como resposta que o benefício está indevido, porque partiu dele essa... E 
muitas vezes esses benefícios, eles não são escancarados, eles são camuflados em sequencias 
legislativas, sai um decreto hoje, outro amanhã, e quando você estuda um primeiro decreto, já mudou 
o decreto, e às vezes, nessa sequencia legislativa, eles, de certa forma, dão, em termos de aspecto 
financeiro ao crédito outorgado. Olha, você destaca mesmo, o contribuinte destaca efetivamente 12% 
na nota fiscal na operação interestadual, só que ele pega, daqueles 12 que ele destacou e joga 9 
como crédito, os estados faziam isso, quer dizer, você só percebe que tem o benefício fiscal se 
analisar o crédito que a empresa do outro estado. Isso não é praxe, então, esse é um dos principais 
aspectos da guerra fiscal hoje. Os secretários de fazenda estão tentando entrar num acordo pra, eu li 
uma proposta que era para acabar com a guerra fiscal, e daqui para frente, convalidar o que já foi 
dado de benefício lá atrás para não ter prejuízo para ninguém, para não mexer em situações que já 
foram consumadas e tentar, daqui para frente, trabalhar sem benefícios fiscais indevidos. Isso aí está 
um debate no CONFAZ, enfim, não tem isso consolidado, parece que não são todos os estados que 
concordam com essa linha de raciocínio. Bom, e na importação, era um outro aspecto também muito 
relevante, que também gerou uma variável da guerra fiscal que foi a guerra, do ICMS a guerra dos 
portos. Guerra dos portos é uma variável da expressão guerra fiscal. O que seria a guerra dos 
portos? Basicamente, na importação de mercadorias, incide o ICMS, entre outros tributos, incide o 
ICMS, estava acontecendo de alguns estados buscarem com que as importações sejam feitas por 
eles. Era o caso, um caso muito debatido na mídia, foi o caso de Santa Catarina. Então, as empresas 
importavam por Santa Cataria, pagavam o imposto da importação para Santa Catarina e remetiam 
em ato contínuo para onde, efetivamente, era o destino da mercadoria, por exemplo São Paulo, era 
um benefício fiscal que prestigiava a importação por Santa Catarina. Qual era a vantagem? Ao invés 
de pagar os 12% na importação, Santa Catarina dava um crédito de mais ou menos, acho que de 8 a 
9%, um crédito outorgado nessas importações, então, a empresa importava, pagava o imposto para 
Santa Catarina num montante que, supostamente de 12, mas que na realidade era menos do que 
isso, e transferia como uma operação interestadual a 12% também, para São Paulo, que tinha que 
assumir um crédito de 12%. Então, veja só, nesse cenário onde o estado perderia, não só o ICMS de 
importação, que foi pago para Santa Catarina, como também, suportando um crédito de 12% numa 
operação interestadual, quando ele, contribuinte paulista, seria o efetivo destinatário físico e jurídico 
daquelas mercadorias. Então, nesse contexto teve uma resolução do Senado, talvez você até já 
tenha a oportunidade de ter visto, essa resolução, a resolução 13, Senado Federal, que ela, de certa 
forma, classificou em 4% a carga tributária nesse sentido. De forma que as importações por conta e 
ordem, por encomenda, que ocorriam buscando portos de outros estados, passaram a ser, a perder 
esse estímulo, já que a carga tributária passou a ser uniforme em 4%, equilibrando em todos os 
aspectos. Então, em âmbito estadual seria isso. No âmbito, veja que nos dois casos tem repercussão 
no município, porque tem os repasses... agora especificamente entre os municípios em torno de 
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guerra fiscal eu não, por força da profissão, a gente não trabalha... não tem muita experiência para 
falar, mas dos três impostos municipais, o ITBI, o IPTU e o ISS, o que eu acho que está suscetível 
ainda à questão de guerra fiscal é o ISS, é o Imposto Sobre Serviços. Porque o ITBI acaba saindo 
recolhido no cartório, pelo valor das transações imobiliárias, o IPTU, sempre tem um debate quando 
do aumento da base de cálculo do IPTU, mas isso não tem a ver com guerra fiscal, são os terrenos e 
as casas, as edificações daquele território municipal, então... agora no ISS a gente vislumbra 
algumas questões de... com possibilidade de ter um conflito de competências no ISS no pagamento 
nas vezes em que o serviço é prestado num lugar por uma empresa sediada em outra, em outro 
município, nesses aspectos é que... nesse aspecto é que talvez reside um pano de fundo para uma 
guerra fiscal, lembrando que a Lei Complementar 116, que tratou do ISS, ela deu uma boa melhorada 
no aspecto legislativo desse ponto. Quem é o município que tem competência para cobrar aquele 
ISS. Então ela... os critérios dessa Lei Complementar 116, tem sido atualmente melhores que os 
critérios que existiam no Decreto Lei, não me falha acho que é 106, 104, se não me engano, a 
evolução da legislação do ISS, essa nova lei é melhor nesse aspecto. Mas, vai residir nesse ponto, 
sede da empresa e local da prestação de serviços, se pode ou não pode uma empresa ter uma sede 
virtual num município e prestar seus serviços em outro, e para quem é devido esse imposto? para 
onde está a sede ou para onde foi prestado o serviço? Basicamente é isso. 
 
Pesquisador: Muito bem. A próxima questão, ao analisar a guerra fiscal entre os estados, quais as 
consequências para os municípios? Tem algo mais que você queira complementar, além do Fundo 
de Participação? A guerra estadual implica em mais alguma coisa pros municípios? 
 
Entrevistado F: Na verdade, quando você falou em Fundo de Participação dos Municípios, acho que 
é o próprio repasse, a repartição ao município tributário. Existe um Fundo de Participação e existe 
uma repartição de receitas, então nesse aspecto que eu acho que é o principal, tanto do ICMS quanto 
do IPVA. Então, na constituição é que está, repartição de receitas tributárias. Esse ponto, o 
município, eu acredito que o município tende a perder. Eu, assim, mais diretamente. Se você pensar 
em termos indiretos, pro município, imagine a seguinte situação: se uma... um empresário, para 
estabelecer sua empresa, ao invés de ficar em determinado polo, vamos colocar a cidade de Franca, 
ele vai para um polo do nordeste, por conta de benefícios fiscais indevidos,  eu não estou falando só 
de impostos, o município, nesse caso Franca, ele está perdendo. Não só em termos de repasse de 
tributos, mas por não ter aquela atividade no seu... hoje, perder contribuintes, quando eu falo, perder 
para outro local, é uma... tem reflexos muito grandes no município, não só por perder arrecadação 
direta e indireta, direta das receitas próprias e indiretas dos repasses dos fundos e da própria 
repartição de receitas, mas por perder a própria... o próprio desenvolvimento daquele setor, daquela 
economia, todo giro que aquela... que aquele evento, que aquelas empresas trazem pro município, 
então, eu vejo essa... assim, de bate pronto, eu vejo que ela perde no repasse sim, mas perde ao 
perder uma movimentação econômica que mais contribuintes deixariam no local. 
 
Pesquisador: Ao analisar a guerra fiscal entre os municípios, quais aspectos positivos e negativos? 
 
Entrevistado F: Então, aí eu acho que vai partir de um pressuposto de legalidade e ilegalidade. 
Porque, se você parte do pressuposto que municípios diferentes que estão, teoricamente, em 
condição de igualdade, um oferece alguma... algum tipo de incentivo e uma estrutura melhor, 
digamos assim, para empresa se estabelecer, acaba que, é um município que atrai as empresas. Se 
isso for lícito, for dentro da lei, não tiver implicações em Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, 
qualquer implicação que leva aquela oferta de infraestrutura para um determinado grupo empresarial, 
se isso for lícito, eu parto do pressuposto que a guerra fiscal passa a ser interessante, porque ela 
passa a ser uma tendência daqueles municípios em ofertar melhores estruturas para que os 
contribuintes lá se estabeleçam. Tem aspectos positivos a guerra fiscal? Só se for nesse sentido. 
Partindo do pressuposto que ela é lícita, e que o município pelos seus atrativos, sejam eles naturais, 
de estrutura, de infraestrutura, levam para que a maior parte das empresas, que prestam 
consequentemente uma maior movimentação econômica. Agora, partindo do pressuposto, no sentido 
pejorativo de guerra fiscal, de que são situações ilícitas, como é o caso do ICMS à revelia do 
CONFAZ, sem o convênio do CONFAZ, e ISS com escritórios virtuais e com meros aluguéis de 
endereço, aí eu vejo é que os municípios, onde a atividade econômica ocorre, ficando sem o fruto 
daquela tributação. Imagine o seguinte aspecto, o Estado de São Paulo, no âmbito do ICMS, é um 
estado altamente produtivo, deixando de arrecadar, ou suportando créditos que não foram pagos em 
outro estado. O estado tende a não só perder arrecadação, como o produto passa a ser, às vezes, 
não tão competitivo, por conta da carga tributária. Mesma coisa de um município, se o serviço em 
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determinado município... se lá que está toda atividade que dá ensejo ao fato gerador do Imposto 
Sobre Serviços, de certa forma, você jogar o ISS para um município onde esta a sala virtual, tende a 
ser um prejuízo praquele município onde as coisas ocorrem, ele arca com a estrutura enquanto o 
outro leva... basicamente. Faça o raciocínio do IPVA. Você usa a malha viária da região de Franca e 
Ribeirão Preto, se você sofre um acidente, você vai ser atendido pela política civil, militar, que está 
disponível em Franca e Ribeirão Preto, se você precisar de um hospital, muitas vezes, você pode ir 
para uma Santa Casa no município de Franca ou de Ribeirão Preto, para falar dessa região aqui, e o 
IPVA é pago para outro estado, 50% ficando para esse município desse outro estado, uma suposta 
ocorrência tributária indevida, ilegal, no caso evasivo, o estado e os municípios de Franca e Ribeirão, 
o municípios do estado de São Paulo arcam com toda essa parte de infraestrutura de custo de oferta 
de serviços públicos, de investimentos daquela malha viária, quando que o fator de arrecadação vai 
para outro estado.  
 
Pesquisador: Como que a administração pública, o setor público, poderia minimizar esses problemas 
da guerra fiscal? 
 
Entrevistado F: É difícil. Eu vejo assim, olha. Teria um aspecto legislativo, que é não permitir a 
publicação de leis que incentivem ou que proliferem esses atos de guerra fiscal. É o aspecto 
legislativo. Tem um aspecto judiciário, que eu acredito que todo aquele que se sente prejudicado com 
a guerra fiscal, inclusive municípios e estados, devem pleitear junto ao poder judiciário a revogação 
de outras legislações ilegais ou inconstitucionais. Então tem o aspecto legislativo, tem esse aspecto 
do poder judiciário, que é o enfrentamento, os questionamentos à ilegalidade ou inconstitucionalidade 
de leis municipais e estaduais que fomentam, que colocam essa guerra fiscal propriamente dita. E eu 
acho que, ainda, além do aspecto legislativo e do judiciário, tem o aspecto político, que eu acredito 
que é um dos principais entraves, hoje, da reforma tributária, e do esgotamento desse passar de 
guerra fiscal que necessitaria de uma sensibilização de todos os representantes, secretários de 
fazenda, ministro da fazenda, para tentar enfrentar. Olha, hoje, eu acho que quem perde com a 
guerra fiscal é os municípios brasileiros. Então acaba que a república federativa, formada pela união 
estados e municípios, as pessoas vivem nos municípios, que por sua vez está contextualizado num 
estado, que por sua vez está no Brasil, então, todos perdem. Eu não consigo ver uma situação... se 
todos perdem, não tem sentido a gente prestigiar uma guerra fiscal nessa concepção de guerra fiscal 
ilegal, inconstitucional, ou com benefícios à deriva de entes tributários indevidos. 
 
Pesquisador: Você citou aí, três situações, com a parte legislativa, judiciária e política. A reforma 
tributária, é alternativa para se tentar solucionar os problemas da guerra fiscal, ou minimizar os 
efeitos, pelo menos? 
 
Entrevistado F: Se não solucionar, minimizar e fazer com que os contribuintes percebam que, às 
vezes, uma prática que possa estar revestida de um benefício fiscal indevido, pode trazer prejuízo 
para ele contribuinte, para desestimular esse tipo de prática. Entre você comprar um produto com 
benefício fiscal indevido e de outro fornecedor que cumpre rigorosamente com suas questões 
tributárias, que sensibilize a triar melhor os seus fornecedores e buscar esse tipo de consciência.  
 
Pesquisador: Em cima dessas alternativas para minimizar ou evitar, você acha que essas 
alternativas podem ser consideradas ações de fomento ao desenvolvimento? O combate à guerra 
fiscal pode ser reconhecido como fomento ao desenvolvimento? 
 
Entrevistado F: Se a gente pensar em termos legislativos, sim. O judiciário tende a ser mais 
repressivo, então eu acredito que não. O aspecto político, que seria uma solução de uma reforma 
mais ampla tributária, também sim. Mas dentro do que eu sei, assim numa reflexão rápida sobre da 
pergunta, eu não tinha parado para refletir antes sobre ela, mas, no aspecto legislativo, sobretudo, as 
leis, eu tenho para mim que elas tendem a se dividir em dois grandes grupos. Uma lei que vem a 
reboque dos fatos, que vem abraçar fatos que já se consolidaram, e uma lei que tende a transformar, 
a ser um instrumento de transformação social. Por exemplo, lei do divórcio, o tanto que sempre 
existiu separações e divórcios no Brasil, a lei só veio regulamentar uma situação que já existia. 
Agora, existe outro tipo de lei, por exemplo, a lei do Código Brasileiro de Trânsito, ninguém usava 
cinto de segurança no Brasil, passou a ter uma lei colocando isso como um dever do cidadão, é uso o 
cinto de segurança, que a partir daquela, aquela lei foi um instrumento de transformação social. 
Todos, hoje é exceção quem não usa o cinto de segurança. Pelo menos, assim, isso é uma 
informação empírica, a gente observa que todos tendem a usar. Então, nessa linha de raciocínio, de 
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leis que vêm para abraçar fatos que já estão constituídos e leis que tendem a mudar, propiciando a 
transformação social, eu imagino que uma legislação, talvez, bem redigida, consciente da 
necessidade de prestigiar uma tributação adequada, ela tende... as pessoas que estão sujeitas a 
essa lei, os cidadãos daquele município, daquele estado, tendem a estimular a consciência nesses 
cidadãos para impedir uma participação. Seja uma participação no tocante a prestigiar a 
inadimplência, a sonegação, práticas ilícitas, no tocante à participação efetiva, de verificar onde está 
sendo usado esse dinheiro público, se está havendo transparência no gasto, esse é o investimento 
mais relevante, com orçamento participativo, talvez, cobrar maiores, melhor qualidade dos serviços 
públicos que são prestados, enfim. Então, nesse ponto eu acho que o aspecto legislativo, meio que 
poderia ser utilizado como um vetor de desenvolvimento sustentável em determinado município. Uma 
boa legislação tributária que traga transparência, que traga, em conjunto com uma legislação 
financeira que propicie aos cidadãos saber onde está sendo gasto o dinheiro público, isso eu acho 
que tende a estimular uma participação social. Esse é um ponto chave. Hoje, seja a arrecadação, 
seja o gasto público, são pautados em lei. Hoje, para você pagar um tributo tem que ter uma lei que 
institua aquele tributo, e pro poder público gastar o dinheiro público tem que ser com base em uma lei 
orçamentária, pautada em leis de diretrizes, pautada em planos plurianuais, mas tem que ter uma lei 
orçamentária. Então, se a gente pensar que as leis são aprovadas pelo poder legislativo e que nós 
elegemos o poder legislativo, de certa forma nós temos uma responsabilidade indireta nas leis. O que 
eu vejo é que precisa melhorar na postura do cidadão brasileiro em geral é, não só essa cobrança na 
hora do voto, na hora de eleger os representantes do legislativo, mas uma postura mais proativa, seja 
na identificação de... na colaboração com a arrecadação, não praticando nem fomentando situações 
de sonegação e inadimplência, mas principalmente, eu acho que a principal falha, principal falta 
nossa, que precisa mudar essa cultura, é no gasto. Hoje os municípios conseguem um patamar de 
arrecadação, os estados conseguem, e o próprio Brasil, a união, conseguem patamar de 
arrecadação, que em percentual do PIB estaria pareado com países, Estados de primeiro mundo, 
enquanto que os serviços públicos e os investimentos não tomam a mesma proporção. Então, tem 
que se melhorar o gasto público, as políticas públicas de investimento, e essa melhora, eu acho que 
ela passa por uma mudança do cidadão. O cidadão acompanhando mais de perto, perguntando onde 
está sendo gasto, acompanhando efetivamente esses gastos públicos, acho que é por aí seria uma... 
tem que ter uma mudança do próprio cidadão.  Existe uma linha no âmbito de secretarias de fazenda, 
que é a educação fiscal para cidadania, que é tentar divulgar, democratizar as crianças, os jovens, e 
mesmo no ensino para jovens e adultos, o cenário tributário que a gente vive, que é importante a 
arrecadação, na verdade vai até mais além, a arrecadação, ela é inerente à vida em sociedade. Hoje 
a definição de carga tributária da receita federal é o esforço do cidadão e das empresas para 
manutenção da nossa nação, é essa a definição de carga tributária. Então, é preciso que uma 
geração conscientize da importância tanto da entrada do recurso, da arrecadação, mas, sobretudo, 
do gasto. Hoje, está evoluindo? Está. Tem hoje a responsabilidade fiscal, tem pregões eletrônicos, 
tem a imprensa atuante, tem o Ministério Público também, tá buscando coibir os desvios no gasto 
público, os desvios, os elefantes brancos, em todos os seus aspectos. Há sim uma evolução, mas 
acho que vai ser maior com uma efetiva participação da população, no exercício da sua cidadania, 
que é saber, enquanto cidadão, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, é onde que a 
ideia de bem público, eu acho que ela precisa ser prestigiada, mais, enfim. 
 
Pesquisador: para fechar, o último questionamento que eu tenho é o seguinte: comente de que 
forma o município de Franca está inserido no contexto da guerra fiscal. 
 
Entrevistado F: Eu acho que Franca, ela é mais... se fosse classificar Franca no contexto de guerra 
fiscal eu colocaria ela como vítima. Nós tivemos no final do século passado, uma debandada de 
algumas indústrias que eram... que estavam em Franca para outros polos de outros estados do 
nordeste. Norte e nordeste, mas mais nordeste. Isso, nesse ponto, a partir do pressuposto que isso 
foi um cenário de guerra fiscal, essas empresas mudaram de local por conta de benefícios indevidos 
dados em outros estados, outorgados em outros estados, ela pode se chamar vítima, porque, ela 
perde em giro econômico com a falta daquelas empresas, perde em emprego, perde no repasse 
dessas verbas, do que é arrecadado com aquilo, diminui a sua participação, então, nesse aspecto 
basicamente estadual acho que ela é vítima, notadamente no ICMS. Em relação à Franca também, 
ela tem uma, ainda na parte do ICMS, ela tem uma representatividade de cunho legislativo forte e 
recentemente foram aprovados benefícios, legítimos, no caso, pro setor coureiro-calçadista já no 
início do governo Geraldo Alkimin, teve reduções na carga tributária no setor coureiro-calçadista. 
Então, da mesma forma que ela perdeu no século passado com a baldeação dessas empresas para 
outros, de algumas empresas para outros estados e com isso a diminuição da arrecadação naquele, 
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daquelas empresas, sobre o repasse, diminuição das ofertas de emprego, ela, ao mesmo tempo, ela 
está conseguindo uma... com base na representação política, uma postura de revitalização. Eu vejo 
Franca com aumento de... coisa que não tinha no passado, no meu modo de ver, uma representação 
política, agora que está, de certa forma, lutando, brigando, no bom sentido, pelas questões francanas. 
Esse é um ponto que eu vejo Franca. Eu não tenho um conhecimento mais efetivo de como está a 
disputa de ISS lá, se ela enfrenta algum tipo de problema nesse sentido, de evasão de ISS por conta 
de guerra fiscal. Eu não tenho essa informação para te passar, talvez com o secretário de finanças do 
município você consiga essa informação. Agora, em termos de... mais um ponto, e aí fazendo um 
link, uma analogia com essa notícia que saiu desses municípios de Goiás aqui no estado de São 
Paulo no dia 29/10, todo benefício fiscal indevido ou de uma guerra fiscal de ICMS mais geral, acaba 
implicando num repasse menor. Então, além de ser vítima do primeiro aspecto que eu falei para você, 
que é perder as indústrias, tem uma vítima na hora da arrecadação que tem um repasse menor, não 
só pros municípios, como pras universidades públicas, tem aquela questão que parte dos orçamentos 
das universidades públicas estão atreladas à arrecadação do próprio ICMS. Acho que é por aí. 
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ENTREVISTA G 

 
Pesquisador: O tema da pesquisa da dissertação é Guerra Fiscal entre municípios e questões de 
desenvolvimento sustentável, um estudo de caso no município de Franca. Então, a gente vai tratar da 
guerra fiscal no âmbito geral e “afunilar” o trabalho com o exemplo do estudo de caso de Franca, para 
ver quais as consequências da guerra fiscal no desenvolvimento sustentável. Então, a primeira coisa, 
como você define desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento sustentável para você? 
 
Entrevistado G: O desenvolvimento sustentável seria... quando a gente fala em desenvolvimento a 
gente pensa no aspecto econômico, então, desenvolvimento aqui tende àquele aspecto econômico, 
que... eu, pelo menos, coloco. Sustentável, vem de sustentabilidade, então desenvolvimento 
sustentável, é aquele desenvolvimento que não é a qualquer custo, não é aquele desenvolvimento 
econômico em que os fins justificam os meios. Então é uma preocupação, uma responsabilidade 
social, responsabilidade ambiental, ou seja, aquele desenvolvimento que respeita o econômico, que 
respeita também as exigências da sociedade, as exigências do meio ambiente, que preocupa com o 
futuro do nosso planeta, isso seria para mim o desenvolvimento sustentável. 
 
 
Pesquisador: Qual é a relação estabelecia entre o Estado e as políticas públicas no tocante ao 
desenvolvimento? Ou seja, qual é o papel do setor público na promoção do desenvolvimento? 
 
Entrevistado G: O setor público tem que estimular o desenvolvimento através das políticas próprias 
que estimulam a atividade econômica, porém... não sei se é para entrar... sempre se preocupando 
com as devidas regulações para propiciar que esse desenvolvimento seja sustentável, ou seja, que 
sejam respeitadas as instituições públicas sociais e o próprio meio ambiente. 
 
Pesquisador: O que é Guerra Fiscal? 
 
Entrevistado G: Guerra Fiscal é uma moeda, desculpe a brincadeira, mas é uma moeda de várias 
faces, não tem só duas. Mas a guerra fiscal, basicamente, seria o embate que se trava entre 
unidades da federação por atração de vantagens no desenvolvimento regional, no desenvolvimento 
local, atração de empresas, atração de investimentos, e para isso essas unidades da federação, 
unidades federativas, se valem de benefícios, vantagens, concedidas aos empresários para que eles 
venham investir, se instalar naquele determinado local, no município, ou mesmo no Estado. Aí, 
Lucas, o cerne da Guerra Fiscal ocorre no sentido de que muitas vezes esses benefícios não estão 
amparados na nossa legislação, no nosso sistema tributário. São benefícios, muitas vezes, 
indevidamente, desfalcados, à revelia da legislação, e aí, quando isso acontece, a gente chama de 
guerra fiscal. Trava-se um embate entre as unidades da federação, fora da legitimidade, fora da 
legalidade. Não sei se você gostaria de algum exemplo, são várias situações que tem aqui, a gente 
atua no fisco paulista, existe os benefícios fiscais de ICMS. Qualquer benefício fiscal de ICMS, 
isenção, redução de base de cálculo, crédito outorgado, deve estar amparado em aprovação, 
deliberação unânime dos estados, por meio de convênio no âmbito do CONFAZ. Os estados 
concedem benefícios unilateralmente, sem a legitimação pelo CONFAZ, para essa atração de 
empresas e investimento, ao arrepio dos outros estados, portanto, e isso gera esse problema que a 
gente chama de guerra fiscal. 
 
Pesquisador: Comente para mim, agora, alguns aspectos atuais da guerra fiscal entre estados e da 
guerra fiscal entre municípios. Como você vê esses dois casos atualmente? 
 
Entrevistado G: Então, a guerra fiscal entre os estados, que tenho conhecimento melhor, que nós já 
falamos, tem essa questão para atrair investimento e tudo mais, uma faceta da guerra fiscal que foi 
resolvida até recentemente ou foi minimizada seria a “guerra dos portos”, estados portuários que 
concediam benefícios para empresa instalar, Santa Cataria e Espirito Santo fizeram isso durante 
muito tempo, e depois, as empresas vão se instalar lá e revendem produtos importados por aquela 
alfândega, vamos dizer assim, para outros estados. Nessa revenda, ele tem um benefício lá, por 
exemplo, de 3% de imposto para pagar, e quando vendia, por exemplo, pro estado de São Paulo, na 
nota fiscal constava doze, porque são benefícios são créditos outorgados disfarçados, então chegava 
aqui em São Paulo, o contribuinte de São Paulo fazia o crédito dos doze, então, São Paulo estava 
levando um prejuízo de nove. O imposto pago a 3% e um crédito de 12. Então, havia um prejuízo no 
âmbito de São Paulo, o que fizeram? Criaram para produtos importados uma alíquota interestadual 
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diferenciada, a resolução 13 de 2012 do senado, na alíquota de 4%. Ou seja, por mais que deu uma 
redução da carga tributária, para 3, para 2, quando vem pro estado que não é responsável pela 
prática de guerra fiscal, o imposto destacado na nota fiscal vem agora com 4%. Então, 4% para 2, 
para 3, é uma diferença muito pequena, de 1 a 2 por cento, perde a vantagem daquela prática. Em 
relação aos municípios eu confesso que eu tenho um conhecimento menor prático, mas a gente 
observa algumas coisas, como por exemplo a questão do ISS, a discussão tributária do ISS, então, 
muitos contribuintes se vêm inclusive vitimados por essa guerra fiscal, porque, é engraçado mas às 
vezes ele é cobrado por dois municípios, então, às vezes, na legislação está que o município que 
pode cobrar o ISS é o município de sede da empresa. Então, você pega um município pequeno, que 
não tem grande atividade econômica, uma empresa vai se sediar lá, vai se estabelecer lá porque o 
ISS é 1%, mas aí ele vai prestar serviço em uma cidade grande , como é o caso de Franca, Ribeirão 
Preto, aí a prefeitura de Ribeirão Preto, quando ele presta serviço para alguém que é contribuinte lá, 
exige que a empresa que está prestando serviço retenha o ISS, a contribuição tributária, também 
para aquele município grande. Tem um “bis in idem” aí. É uma forma de guerra fiscal. E tem a 
questão de isenção de IPTU para empresas, mas aí já não tem vedação legal. No caso de ISS eu 
vejo como típico de guerra fiscal porque são subterfúgios que vão sendo criados até para burlar a lei 
complementar nacional, para um município levar vantagem sobre o outro. 
 
Pesquisador: Ao analisar a guerra fiscal entre os estados, quais as consequências que ela traz pros 
municípios? 
 
Entrevistado G: Inclusive agora, teve uma decisão recente de Goiás, do Tribunal de Justiça de 
Goiás, e se não me engano acabou indo pro Superior Tribunal de Justiça, de um problema, um caso 
concreto que fala dessas consequências. Em que, quando o estado libera uma empresa de pagar 
imposto para atrair essa empresa para lá, de certa forma essa exoneração cria um prejuízo pro 
município porque reduz a arrecadação do ICMS, e os municípios tem participação no ICMS. O ICMS, 
25% é partilhado com os municípios, do produto da arrecadação. Então você vai ver aí que tem 
município que está entrando na justiça contra o estado, para exigir que o estado que dê benefício 
fiscal ilegal, nesse âmbito da guerra fiscal, deposite em juízo o valor que seria devido ao município se 
o tributo não tivesse sido exonerado. Então, tem casos recentes que podem ser pesquisados, se é 
que já não pesquisou, que aconteceram em Goiás ações judiciais nesse sentido. Inclusive eu posso 
te passar, eu tenho essa decisão e posso te passar. É uma consequência seríssima pro município. 
 
Pesquisador: Analisando a guerra fiscal entre os municípios, existem aspectos positivos e 
negativos? Só negativos? 
 
Entrevistado G: Então, a guerra fiscal entre os municípios, eu acho que existem mais aspectos 
negativos que positivos, porque tudo que se faz fora do âmbito da legalidade... e eu entendo que a 
guerra fiscal existe hoje há alguma ilegalidade nesses benefícios concedidos, na legislação, porque 
sei que fora disso, na minha visão, deve ser repudiado. É ruim porque cria um desequilíbrio entre os... 
é uma queda de braço desigual, que você... a consequência danosa também para essa sociedade, 
porque gera concorrência desleal no mercado. 
 
Pesquisador: Inserindo uma questão aqui, você falou sobre a legalidade. No caso, você não 
caracteriza exatamente como guerra fiscal, mas são algumas ações... por exemplo, o ISS tem um 
limite de 2 a 5%, que é dentro da legalidade, mas um município vizinho do outro, um pratica 5% e 
outro pratica 2 para uma certa alíquota de certo serviço. Não entra como guerra fiscal, mas é algo 
que pode impactar no desenvolvimento desses locais? Como? 
 
Entrevistado G: Pode impactar. A questão da consequência positiva e negativa, quando eu pratico 
uma alíquota menor, só que aí vou considerar agora dentro da legalidade. Claro que eu vou ter uma 
menor arrecadação, esse ponto negativo, e se o preço dessa menor arrecadação for trazer empresas 
para o município, e essas empresas realmente vierem, a troco desse 3% menos de ISS, ela está em 
uma vantagem, e aí é uma vantagem lícita, eu chamaria até de uma “guerra fiscal branca”. Porque 
está dentro da legalidade, no limite constitucional cada município faz a sua política fiscal. para mim 
isso não é guerra fiscal. 
 
 
Pesquisador: Aí, um dos casos que a gente analisa na parte teórica, fora das entrevistas é, por 
exemplo, Barueri, Santana do Parnaíba, cidades próximas da metrópole, da nossa capital, que 
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praticam alíquotas baixas em quase todos os serviços e que acabam trazendo instalações para lá, 
mas entra naquele problema que você comentou de um local você aplicar a alíquota do ISS sobre o 
local de prestação, no outro sobre a instalação e você acaba tendo empresas atuando em um local, 
mas recolhendo em outro. A partir do momento que você tem essa diferença geográfica de atuação e 
recolhimento, aí entre no aspecto da guerra fiscal, ou não? 
 
Entrevistado G: Entendo que... veja, a Lei Complementar 116, ela prevê que o ISS é devido para 
uma única municipalidade. Não tem nenhuma hipótese de incidência que é devido... ou é devido no 
local da prestação, ou é devido pro local de domicílio do prestador. Se alguém vai se estabelecer no 
local, porque ali for melhor para aquela atividade e o ISS é devido no município prestador, a partir do 
momento que o município do local da prestação começa a exigir o imposto também por subscrição, aí 
eu entendo que entrou na guerra fiscal, porque está agindo ilegalmente. para mim, aí é guerra fiscal, 
agora, a questão simplesmente da diferença de um município cobrar mais e outro cobrar menos, eu 
não vejo como ilegal. Agora o problema é o que cobra... para combater o que cobra menos, o 
município que cobra mais vai exigir imposto também do que é prestado lá, sendo que a competência 
para exigir é do município da localidade. Agora, tem um detalhe que eu acho também que poderia ser 
aperfeiçoado nessa legislação, uma localidade que é meramente dormitório de empresas, isso é 
muito ruim pro nosso sistema, eu acredito que a gente deveria, na minha visão, estabelecer no ISS 
duas possibilidades, ou fica tudo na prestação do serviço, no local onde efetivamente o serviço é 
prestado, acabaria com os problemas, só que aí também, a gente prejudicaria os municípios menos 
desenvolvidos, ou fazer como no ICMS, uma espécie de partilha. Então, aí você criaria no município 
de domicílio uma parte do imposto, no município de prestação outra parte, agora, são vários critérios 
que eles usam, dependendo da atividade é no domicílio, dependendo da atividade é no local da 
prestação. Um pensamento meu, já. 
 
Pesquisador: Já entra na minha próxima pergunta, que é como a administração pública pode 
minimizar esses efeitos negativos, evitar esses problemas de ordem tributária? 
 
Entrevistado G: No caso do estado você pode mexer, também, em alíquota. Então, na questão da 
guerra dos portos foi muito minimizado o problema, porque cria sistemáticas de partilha do imposto 
entre os estados de origem e de destino da mercadoria que tornam desvantajosa a concessão de 
benefícios, quando eu falo de operações interestaduais. Porque o problema grande... além de existir 
o problema de usar o benefício para você atrair empresas para lá, por exemplo, Goiás, Mato Grosso, 
fazem muito isso, até o Distrito Federal, muitos estados fazem muito isso, então, além deles atraírem 
a empresa para lá, muitas vezes a empresa não tem mercado lá, então vai comercializar em São 
Paulo, no Rio, em Minas, no Paraná, e o que acontece? Esses estados são obrigados a suportar o 
crédito, e também por questão da concorrência desleal, hoje nós estamos num mundo globalizado, e 
a empresa de um estado compete com a do outro, e aí você está criando uma concorrência desleal. 
Você teria que criar mecanismos para tornar desvantajosa essa concessão de benefícios, mexendo 
com alíquota. A solução, para mim, da guerra fiscal é muito interessante. Uma boa solução, mexer na 
partilha, intensificar um pouco mais com o estado de destino do produto, é uma das coisas que se 
pode fazer. Agora, tem “soluções burras”, que estão propondo aí, por exemplo, acaba, proíbe 
qualquer benefício fiscal, aí vai acabar o problema... não vai, porque hoje é permitido e fazem o 
proibido, o dia que for tudo proibido vai fazer  mais benefícios fiscais disfarçados proibidos, vai ter 
mais coisas fora do aspecto legal do que hoje.  
 
Pesquisador: Nossa próxima questão é sobre o seguinte, essas alterações legislativas, as soluções 
para minimizar ou evitar a guerra fiscal, podem ser apontadas como uma ação, uma política de 
desenvolvimento? 
 
Entrevistado G: Eu entendo que sim. 
 
Pesquisador: Em que aspecto? 
 
Entrevistado G: Uma política de desenvolvimento econômico, porque você vai... a partir do momento 
que você coíbe a guerra fiscal, você resolve alguns problemas. Por exemplo, um problema de 
desenvolvimento público, economia pública, porque você favorece o equilíbrio dos entes federativos, 
para mim é isso. Favorece os federativos, se você tiver soluções inteligentes, são boas para todos os 
estados, ou seja, os mais pobres, os mais ricos, pros estados produtores, pros estados 
consumidores, achar um bom meio termo, uma boa solução para isso, você vai favorecer o equilíbrio 
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federativo e o desenvolvimento dos estados. Sob o aspecto econômico, o imposto, o tributo, ele tem 
que ser neutro, o tributo não pode representar vantagem competitiva para nenhuma empresa. A partir 
do momento que você termina com a guerra fiscal, acha uma solução legislativa para acabar com a 
guerra fiscal e minimizar essas consequências danosas, você, obviamente, você vai estar 
contribuindo pro equilíbrio concorrencial. O imposto vai ta passando a ser novamente um fator de 
neutralidade, hoje em dia isso não está, neutralidade, ou seja, a empresa que tem benefício fiscal tem 
vantagens em relação à empresa que não tem. A empresa que está no estado A tem vantagem em 
relação à empresa... em detrimento da empresa que está no estado B. Então, o tributo não está 
sendo neutro, ele está influenciando a economia, então, você vai ter uma economia... você vai ter um 
desenvolvimento mais livre, uma concorrência mais interessante das empresas. 
 
Pesquisador: para encerrar, você está aqui próximo de Franca, trabalha lá também com a gente, 
como você vê que o município de Franca está inserido no contexto da guerra fiscal? 
 
Entrevistado G: Eu tenho muito poucas informações a respeito desse assunto, mas dando aula já 
ouvi falar muito de questão de município pequeno ali, em relação, ali na região de Franca, que... 
municípios pequenos que acabam colocando alíquotas baixas de ISS, isso pode ser um fator 
provocador, eu não sei se Franca utiliza substituição tributária, mas me parece que usa a substituição 
tributária, e se tiver alguma substituição tributária em relação à ISS que não é da competência da 
cidade de Franca, para combater essa fuga de empresas para cidades satélite, vamos dizer, eu acho 
que ela está fazendo guerra fiscal e está propiciando todos esses problemas. Franca também acaba 
sendo um pouco vítima da guerra fiscal sob o aspecto da concorrência de produtos importados, às 
vezes, hoje está muito fácil importar produto chinês, sapato chinês. As empresas de Franca também 
concorrem com outros polos, é o resultado da guerra fiscal entre os estados, empresas que vão para 
outros estados, de repente se estabelecer, podem ter mais vantagens fiscais em relação às de 
Franca, e aí, nesse aspecto o estado de são Paulo tem feito alguma coisa pelo empresário calçadista 
de Franca, que é o carro chefe lá, tem reduzido a alíquota do ICMS, você falou com outro fiscal que 
conhece da área, ele deve ter citado isso aí também, o estado proporcionou algumas reduções de 
carga tributária lá, pro setor calçadista de Franca para tentar proteger a indústria calçadista de Franca 
em relação a esses efeitos danosos da guerra fiscal.  
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ENTREVISTA H 

 
 
Pesquisador: O tema da dissertação, professor, é guerra fiscal entre municípios e questões de 
desenvolvimento sustentável, estudo de caso do município de Franca-SP. Então, inicialmente a gente 
começa trabalhando com o tema guerra fiscal em geral, desenvolvimento, para em seguida focar no 
município de Franca. Então, a primeira questão, só para gente pontuar, é como você define 
desenvolvimento sustentável? 
 
Entrevistado H: A definição. O desenvolvimento, a gente pensa... desenvolvimento é: como 
desenvolver uma cidade, como crescer. E sustentabilidade, o que nós entendemos como 
sustentabilidade? Que ela pode ser definida... o recurso, o retorno financeiro, ela possa cumprir tudo 
aquilo dentro das suas necessidades. Então, a gente entende como desenvolvimento sustentável, 
que ela consiga crescer, sem que haja injeção de recurso, de outra coisa, dentro do seu município, 
você pode auto-sustentar com aquilo que você possui ali. 
 
Pesquisador: Segunda questão, seria qual a relação estabelecida entre o Estado e as políticas 
públicas no tocante ao desenvolvimento, ou seja, qual é o papel do setor público em promover esse 
desenvolvimento? 
 
Entrevistado H: Eu vejo como totalmente importante. Eu não acredito em desenvolvimento se o setor 
público não participar dele. Não tem como você fazer uma cidade crescer se o setor público não tiver 
à frente disso. Que é para levar infra-estrutura para todo esse segmento. Você não consegue 
desenvolver. Ele é o provedor de todo esse desenvolvimento. 
 
Pesquisador: Falando agora um pouquinho de guerra fiscal, o que você entende por guerra fiscal? O 
termo, o que ele significa? 
 
Entrevistado H: Veja, nós temos a guerra fiscal entre estados que, eu vou promover, por exemplo, o 
que a minha empresa... uma empresa vai para determinado estado e não vai para outro. É porque ali 
eu tenho a isenção de alguns impostos para que eu coloque a minha empresa lá. Então, a gente 
chama isso de guerra fiscal. Então, por que em um determinado estado dá a isenção de alguns 
impostos e outro não dá isenção de alguns impostos. Então, porque a minha empresa vai para lá. 
Tem algumas vertentes disso aí? Tem. Por exemplo, eu vou gerar emprego, ao longo de dez anos eu 
ganho isenção de impostos de ISS, impostos sobre serviço no meu município, então, por isso é que 
eu vou para lá. Em contrapartida eu tenho que gerar uma quantidade de empregos. Então, até que 
ponto nós chamamos isso de guerra fiscal? Então, eu tenho que desenvolver o meu estado, a minha 
região, mas eu tenho que me beneficiar de alguma forma. Como as empresas que saíram daqui e 
foram pro nordeste, fábrica de calçados, aí descobriram que, apesar de ter isenção de alguns 
impostos, não tem área profissional especializada naquele segmento. Tiveram que levar daqui para 
lá. Então, a gente precisa ver o que é interessante para um e para outro. 
 
Pesquisador: Comenta sobre os principais aspectos, para mim, da guerra fiscal entre estados e da 
guerra fiscal entre municípios na atualidade. Hoje em dia, como é que ela acontece, e o que você vê 
de mais detalhes desses aspectos? 
 
Entrevistado H: Então, a gente vê nitidamente aí a briga por isenção de impostos, entre estados. 
Principalmente montadoras de carros, então você vê indo pro Sul, indo para Bahia, indo para outros 
segmentos, em função disso, de isenção de alguns impostos. Então, com isso, eu aumento a minha 
receita, a receita da minha empresa. Porque... ou então, se eu converter isso em retorno para o meu 
cliente, eu consigo vender uma quantidade maior, porque eu tenho um custo menor em função do 
imposto, então, eu consigo fazer tudo isso. Entre municípios. O que nós temos é isenção de ISS, o 
Imposto Sobre Serviço. Então você tem município que cobra 5, município que cobra 2 e outros que 
dão isenção. Outro grande problema que nós temos nesses municípios, que é a receita. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal caracteriza como renúncia de receita uma improbidade administrativa. 
Então, o projeto tem que passar pela câmara, tem que ter o aspecto legal, ele tem que ser 
temporário, ele não pode ser “ad eternum”, então, por esse motivo, existe e vai existir? Vai. Porque o 
que eu quero levar pro município é aquela empresa, e eu tenho que fazer com que empresas vão 
para lá, para que eu possa continuar com o pessoal todo na minha cidade. Não adianta ser cidade 
dormitório, igual Restinga. Você vai de manhã lá, tem uma quantidade de ônibus que vem para 
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Franca. O pessoal trabalha em Franca, então... E se você pegar mil oitocentos e alguma coisa, 
Restinga era muito maior que Franca. O desenvolvimento foi maior nessa cidade. 
 
Pesquisador: Ao analisar a guerra fiscal entre os estados, que consequências ela traz pros 
municípios? 
 
Entrevistado H: Bom, a partir do momento que eu trabalho, que eu tenho uma redução de 
recolhimento no estado, eu tenho uma redução de repasse pro município. Porque, com o que nós 
trabalhamos? Com o Fundo de Participação dos Municípios, com receitas do governo do estado que 
é repassada aos municípios. À medida em que eu tenho essa redução em função dessa guerra fiscal, 
os municípios sofrem com isso. Então a gente vê a redução de parcelas do próprio município em 
função disso. O estado deixa de recolher e deixa de repassar. 
 
 
Pesquisador: Ao analisar a guerra fiscal entre os municípios, hoje, existem aspectos positivos e 
negativos? Tem alguém que se beneficia? Como é que funciona? 
 
Entrevistado H: Existe, imagine você, por exemplo... existem aspectos positivos, imagine você por 
exemplo que determinada montadora deixasse de ir para Bahia, ou deixasse de ir pro Paraná, e fosse 
ainda se instalar em São Bernardo, ali a gente já não comporta mais. Então, por um lado a gente 
descentraliza isso, essa descentralização é interessante. Então, você pega, por exemplo, empresas 
que saem de São Paulo e começam a estar em Campinas, Ribeirão Preto, Franca, então, o que vai 
acontecer? Você deixa de ter a concentração de pessoas e empresas em determinada região e 
começa a distribuir isso ao longo dos estados, ao longo dos municípios. Então, esse é o fator positivo. 
Você descentraliza. O fator negativo é o recolhimento de impostos, que a gente vê. Então, o 
município deixa de recolher impostos a partir do momento que ele deixa de ter a empresa no seu 
município. Você pega São Paulo, desenvolveu porque? A concentração de empresas naquele em 
eixo. Então, São Paulo hoje não comporta mais você ter ali. A mesma coisa quando você tinha o 
governo federal sediado no Rio de Janeiro, quer dizer, hoje você tem Brasília, então, aquilo se 
desenvolveu de uma certa forma, enquanto antes, quando o governo federal estava no Rio de 
Janeiro, e toda dificuldade que tem... Porque, não adianta você levar empresas se você não planejar 
o desenvolvimento da cidade. Então, não adianta você falar para mim, olha, onde eu vou montar a 
minha empresa hoje na região? Nós não temos nos municípios capacidade para receber algumas 
empresas. Então, o que nós precisamos? Planejar essas cidades para que eu possa receber uma 
empresa. Então, o que eu preciso? Envolver o pessoal que possa trabalhar. Então, tem que ter um 
pessoal técnico. E qual segmento eu posso ter? Pega por exemplo, nós temos aqui em Franca a 
fundição, aqui, da Rivomaq, que fazia máquinas para calçado. O calçado deu uma queda e eles 
começaram a fazer panela, hoje trabalham com freio de carro, quer dizer, então eles foram 
diversificando em função da necessidade. Não que estivessem preparados para fazer, mas foram 
diversificando em função da necessidade de operar o parque industrial por causa da crise em alguns 
segmentos da indústria. Então, se ao longo do tempo tivesse planejado isso, de repente eles estavam 
fazendo máquinas, freio, panelas, o que fosse de acordo com a empresa e com o investimento em 
planejamento. Não só para empresa, mas como o próprio município.  
 
Pesquisador: Dentro desses efeitos negativos que a guerra fiscal pode trazer... como o Estado, setor 
público, pode minimizar esses efeitos? Ou até evitar que eles ocorram? 
 
Entrevistado H: Olha, eu acredito que com um planejamento urbano. Então, por exemplo, você vê 
em cidades menores grande concentração de nordestinos, onde o cara larga a família e vem 
trabalhar por falta de estrutura lá. Então, quem sabe, se a gente reordenasse isso, e se tivesse um 
planejamento de crescimento, tudo isso, talvez a gente não tivesse essa discrepância que nós temos 
ao longo do país, porque o Brasil também é muito grande.  
 
Pesquisador: Minimizar os efeitos negativos da guerra fiscal, pode ser apontado como uma ação de 
fomento ao desenvolvimento? Pode ser uma ação pública de fomento ao desenvolvimento, a partir do 
momento que ele toma a iniciativa de criar esses projetos, igual você comentou de disseminar, e tudo 
mais. É uma ação de desenvolvimento? 
 
Entrevistado H: Eu acredito que sim. Por quê? Imagine você, em Franca, hoje, nós temos, além do 
calçado, nós temos lingerie. Como é que surgiu a lingerie? Nós tivemos incentivo do setor público?  
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Não. Mas o próprio mercado sentiu a necessidade e foi alternando. Lógico que o poder público, 
depois entrou nisso, porque ele também tem interesse, ele recolhe com isso. Então, ele incentiva, faz 
feiras, faz algumas coisas que incentivam a própria produção disso. Porque se não tiver incentivo não 
adianta querer fazer. Isso pode acontecer? Pode. Aí você coloca aqui uma FATEC, escolas onde 
você capacita a empresa bem. O que você precisa ter? Dentro do portal da prefeitura, aquilo tudo que 
a cidade pode oferecer. Hoje, se você perguntar quais as cidades da nossa região e o que você 
levaria, você não tem como falar. Porque você não tem pessoal qualificado, você não tem nenhuma 
informação do município do que ele pode te oferecer. A não ser o incentivo do ISS, que a gente 
chama de guerra fiscal. Então, o que é o incentivo: você traz para cá sua empresa e eu te isento 20 
anos de ISS em contrapartida você gera aí 10, 15, 20 empregos por ano. Esses empregos também 
vão estar relacionados com o que? Com o crescimento da empresa. Então, se você não tiver esse 
crescimento não tem como você gerar emprego. Você pega, por exemplo, o exemplo da Coca-Cola, 
que foi para Patrocínio Paulista, teve uma isenção de impostos, e um “punhado” de coisas lá, mas, 
para eles foi muito bom? Foi, num primeiro momento, depois viram que o custo de transporte era 
muito mais caro do que se eles tivessem em outro lugar. Então, o que aconteceu, eles ficaram lá um 
tempo, depois pegaram, e saíram de lá, e hoje quem está lá e a Jussara. para Jussara é 
interessante? É, porque toda região abastece a Jussara. Aquele que não abastece ela tem outros 
polos. É interessante? É, mas tem que ter um planejamento. Simplesmente a isenção não justifica eu 
levar a minha empresa para lá. O exemplo da Coca-Cola foi um clássico que nós tivemos em 
Patrocínio Paulista. 
 
Pesquisador: para gente fechar, comenta um pouco em relação, de que forma o município de Franca 
está inserido nesse contexto da guerra fiscal? No caso, aqui em Franca, os efeitos são positivos?  
São negativos? Como a guerra fiscal surtiu efeito em Franca? 
 
Entrevistado H: Olha, nós tivemos agora uma redução de ICMS que passou pela Assembléia 
Legislativa, pro calçado. É interessante? É, porque aí eu posso produzir, eu tenho um custo menor, 
eu tenho como deixar o meu produto competitivo. Então, o que nós precisamos analisar são os dois 
lados da coisa, por exemplo, eu deixo o meu produto competitivo?  Eu não posso pensar na guerra 
fiscal como retorno para minha empresa. Vou continuar vendendo pelo mesmo preço e vou ter uma 
receita maior para minha empresa. Não. Se você pensar desse jeito, não vai resolver nada. O que 
você precisa entender é que tudo aquilo que você reduz, você repassa pro preço do seu produto e aí 
você repassa pro seu cliente. Então, quem ganha é o consumidor final. Lógico que você tem esse 
ganho também, porque você consegue vender muito mais do que você vendia anteriormente, porque 
o seu preço está competitivo no mercado. Hoje, esse preço competitivo ele representa? Em todos os 
segmentos. Porque nós temos o mercado chinês, nós temos coreano, nós temos de tudo no 
mercado. Antes, se você pesasse em comprar um carro, em qual carro você pensava? Um 
Volkswagen ou Chevrolet. Hoje, qualquer carro que você compra, você tem a tecnologia de ponta. 
Não importa se ele é chinês, coreano, americano, alemão, o que seja. Nós temos os carros da Focus, 
aí da Ford com tecnologia de primeiro mundo por setenta mil reais. E nós temos carros aí, o Golf, por 
exemplo, tecnologia alemã que está aí, hoje você tem um acesso muito grande a tudo e você não 
teria anteriormente. Você tem compra pela internet, que você consegue ter uma redução de custo, 
dependendo do seu tempo de pesquisa, e tudo, e você pode acompanhar onde está o seu produto, 
quer dizer, como ele vai chegar. Antes, você não tinha credibilidade nessa compra, hoje você tem. 
Então, o que acontece com tudo isso, quer dizer, a guerra fiscal, hoje, ela tem que inferir diretamente 
no preço de venda pro consumidor final. Que isso vai ser a diferente para você vender mais ou 
menos. Porque, produto a gente tem que ter qualidade de venda. É igual o ensino, tem que ter 
qualidade? Tem. Por que, se você pode formar em qualquer lugar, qual a diferença? É você no 
mercado de trabalho. Então, eu acho que essa é a grande diferença, eu colocar isso no preço final. 
Não importa onde eu esteja produzindo o meu produto, eu consigo ter um diferencial de preço. Então, 
hoje, se a gente pensar em guerra fiscal, a gente tem que pensar no consumidor final. Lógico que eu 
vou ter aí um diferencial na minha cidade, que vai trazer mais receita pro meu município, eu vou 
trazer mais coisas pro meu município, mas, em contra partida, eu vou ter mais despesa, à medida 
que a cidade vai crescendo eu vou ter que levar energia elétrica, saneamento básico, transporte 
coletivo, escola, farmácias, eu tenho que dar toda essa infraestrutura e isso custa. É igual você falar, 
eu vou montar um hospital, o município. Legal... eu vou montar um hospital. O montar um hospital, 
em si, é bom? É bom, só que o custo direto dele depois fica para quem. Então, eu monto mais um 
hospital na cidade de Franca, e o custo é da Prefeitura. Até que ponto ela tem receita para isso? É 
isso que a gente precisa ter, um planejamento e um desenvolvimento, a gente fala com 
sustentabilidade, você ver aquilo de forma que você não prejudique os demais que estão no entorno.  



195 
 

ENTREVISTA I 

 
Pesquisador: O tema que a gente está trabalhando é guerra fiscal entre municípios e questões de 
desenvolvimento sustentável, estudo de caso do município de Franca. O estudo começa falando em 
termos gerais, o que é desenvolvimento, o que é guerra fiscal, como ela pode... na verdade o que a 
gente tem a investigar é como a guerra fiscal afeta o desenvolvimento, local, regional, enfim, e partir 
de uma concepção ampla de guerra fiscal, a gente vai aos poucos focando no caso de Franca, como 
um exemplo mesmo, como um estudo de caso. Então, assim... nas questões, a gente vai falar um 
pouquinho sobre esses temas, guerra fiscal, desenvolvimento. para gente já começar a trabalhar, em 
primeiro lugar, como você define desenvolvimento sustentável? 
 
Entrevistado I: Bom Lucas, antes de qualquer coisa sou eu quem devo agradecer a oportunidade de 
tentar estar contribuindo com o estudo de vocês. Uma definição de desenvolvimento sustentável, 
Lucas, de forma simples, é que a gente tem que utilizar os recursos atuais sem comprometer as 
próximas gerações futuras. Até é uma definição do relatório Brundtland, um relatório produzido na 
primeira vez que foi estudado o desenvolvimento sustentável. A questão do relatório Bruntland que 
veio como primeiro estudo acerca do desenvolvimento sustentável e consequentemente da 
sustentabilidade. A princípio, ele havia um foco totalmente ligado à questão ambiental. Quando se 
pensa em relações futuras é não esgotar recursos naturais, é se preservar questões ambientais para 
se pensar no futuro. Hoje eles entenderam... hoje já se entende, já tem uma linha teórica, que 
percebe, que estuda que o desenvolvimento sustentável não apenas o ambiental, ele é também 
ligado à área econômica, é ligado à área social e outras tantas. Tanto que o tripé da sustentabilidade, 
o chamado Triple Botton Line, é você fazer com que uma empresa seja economicamente viável, 
ambientalmente correta e socialmente justa. 
 
Pesquisador: Uma segunda questão que eu tenho seria, qual a relação estabelecida entre o Estado 
e as políticas públicas no tocante ao desenvolvimento? Ou seja, qual é o papel do setor público em 
promover esse desenvolvimento? Onde que entra nessa história do desenvolvimento sustentável? 
 
Entrevistado I: Tá bom. Uma coisa é você me perguntar qual é o papel, outra coisa é você me 
perguntar se de fato ocorre. Então, você me perguntou qual é o papel. O papel do Estado é 
importantíssimo na questão do desenvolvimento, principalmente porque a partir, ligando a resposta 
ao seu... tentando ligar a resposta ao seu trabalho, a partir da arrecadação de tributos que sustenta o 
orçamento público, tanto da União, dos estados e dos municípios, a partir desse momento as políticas 
públicas são implementadas. São executadas na prática. Tá legal. Se você me perguntar: Mas, isso 
de fato ocorre? Eu vou te dizer: Não, ainda não ocorre. Falta planejamento, o Estado é ineficiente, 
principalmente no tocante à educação, saúde e infraestrutura e esses três pontos, ele desemboca, 
ele gera problemas sociais, ele gera problemas de segurança pública, etc. 
 
Pesquisador: Partindo agora para guerra fiscal. O que é guerra fiscal para você? Como você define 
Guerra Fiscal? 
 
Entrevistado I: Aqui no município de Franca, Lucas, a gente sente muito, assim, debaixo dos nossos 
olhos, na prática o que acontece com a guerra fiscal. Eu vou me ater ao ISS que é o tributo municipal, 
porém, enquanto ICMS, uma explicação bem básica, nós vimos nas últimas décadas, principalmente 
nas duas últimas décadas, várias empresas calçadistas indo para cidades do nordeste, por exemplo, 
por conta das facilidades tributárias que elas oferecem aos calçadistas francanos. Muito bem, existe 
um outro tipo de guerra, também, se é licito ou não, ela ocorre. E já dando nome aos bois, também.  
Municípios como o de São Paulo, por exemplo, até o de Campinas, mas principalmente o de São 
Paulo, prestador de serviço passou perto do município já tem que abrir uma inscrição e já está 
devendo lá. Independente de saber... porque o código tributário, tanto nacional quanto municipal, ele 
menciona a questão do domicílio tributário e do local da prestação do serviço. Que de fato são temas 
complexos e que os juristas ainda divergem sobre. Até aí tudo bem, certo Lucas? Ao mesmo tempo, 
passou na porta do município de São Paulo é para fazer o seguinte, já abre uma inscrição e já 
recolhe lá. ‘Ah, mas o serviço foi prestado em Franca’, ‘O serviço foi prestado em Itirapuã’, ‘O serviço 
foi prestado em Ribeirão Preto’, não importa. Eles não tem, assim... mesmo domiciliado lá ou não, 
abriu, passou... enfim, a gente percebe que não é algo correto. A gente percebe que falta ética no 
sistema. Os funcionários, também, não só por parte do governo, que deveria orientar, governo quanto 
eu quero dizer: prefeito de São Paulo, secretário da fazenda, secretário de finanças do município de 
São Paulo, passa uma orientação... olha, é o óbvio que eu estou te dizendo, passa uma orientação 
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no sentido: vai cobrar o que é que tem que ser cobrado de ISS. Vai procurar o tributo no que de fato 
aconteceu com o tributo, e não cobre de todo mundo e veja quem é que reclama. Entendeu? Nós 
temos aqui vários e vários casos de escritório de contabilidade... isso acontece, Lucas, sem exagero 
semanalmente. Vários escritórios de contabilidade ligam, e falam: ‘oh gente...’ ou aparecem  aqui e 
falam: ‘olha pessoal, eu prestei o serviço isso em Franca... meu não sei o quê... no escritório tem uma 
ligação de São Paulo... a empresa... já me cobraram lá em São Paulo, só que eu entendo que a 
retenção do tributo, o pagamento do tributo é aqui, como é que eu faço?’. De fato é aqui, mas você 
tem que pedir a restituição lá. E o que acontece? Por ser, às vezes, um tributo de 10 reais, 50 reais, 
100 reais, não, um montante não grande, um valor tão grande, não alto, o que o contador faz? Ou a 
empresa faz? ‘Ah, deixa para lá... Porque como é que eu vou em São Paulo para pedir uma 
restituição?’ Olha o tempo que se demora. Então, na minha opinião, isso é um tipo de jogada desleal, 
ou ilícita. Perfeito? E que fere uma questão ética, também. Não há moral. 
 
Pesquisador: Muito bem. Comenta para mim como é, na verdade você até já começou a entrar 
nesse campo, mas... Só delineia um pouco mais para mim, como é a guerra fiscal entre estados e a 
guerra fiscal entre municípios atualmente. 
 
Entrevistado I: Acho que eu, mais ou menos, respondi a quatro na pergunta três. Eu quero constar 
que existe mesmo. De fato ela ocorre. E, deixa eu puxar um ‘ganchinho’ com a primeira e a segunda 
pergunta, atrapalha demais o desenvolvimento. Demais, demais. Está gerando receita para alguém... 
é o desequilíbrio das receitas. Aí se torna a desigualdade de renda, é um município que ganha mais 
do que o outro, enfim, um estado, no caso, que vai ganhar mais do que o outro também. Via de regra, 
o estado de São Paulo, são privilegiados, em detrimento a outros, mas que existe, não tenha dúvida. 
 
Pesquisador: Uma próxima questão que eu tenho é a seguinte: Como a guerra fiscal estadual afeta 
o município? Como a guerra fiscal entre estados... Qual a consequência que ela traz pros 
municípios? 
 
Entrevistado I: Perfeito. Na prática, como eu disse, a receita vem pro orçamento do município, no 
caso do ICM. Ao perdermos uma empresa de Franca para uma cidade do interior do Ceará, o ICM, 
ele é totalmente encaminhado para lá. Tem um outro caso de ICM clássico, o pessoal ainda não 
entende que acontece, mas acontece. É o Magazine Luiza. O Magazine Luiza tem a distribuição dos 
produtos dele em Ribeirão Preto, e eles fazem uma campanha muito grande dizendo que ‘ajudam 
demais Franca’. Claro que o Magazine ajuda demais Franca, só que, o ICM vendido, o ICM gerado a 
partir de um produto vendido, que é entregue via CD, Centro de Distribuição, do Magazine que é de 
Ribeirão Preto, a nota fiscal sai com o nome de Ribeirão Preto, e o tributo não vem para Franca. Isso 
é claro. Então a guerra fiscal faz esse tipo de situação. Exemplificando, você entra em uma loja do 
Magazine, você compra um produto, eu quero que você repare agora, Lucas, você vai lá, você 
comprou um computador, você saiu com o computador debaixo do braço, a nota é de Franca, você 
saiu com um rádio debaixo do braço, você saiu com um sofá na mão, ali, você colocou ele dentro do 
seu carro, a nota é de Franca. Se eles te pedirem: ‘me dá dois dias para entregar... três dias , que eu 
vou lá, entrego e monto’, é porque ele vem de outro lugar. Se ele vem de outro lugar, a nota fiscal tá 
em outro lugar, é de outro município.  Nota fiscal de outro município, tributo para outro município, 
arrecadação menor em Franca. Perfeito? Investimentos menores, menos desenvolvimento pro 
município de Franca. 
 
Pesquisador: Ao analisar a guerra fiscal entre municípios, quais os aspectos positivos e negativos? 
Existe aspecto positivo, existe alguém que se beneficia? 
 
Entrevistado I: Então. Aspecto negativo. É aquela história, parece que, sempre, quem é mais fraco 
vai perder, então, o negativo é que, a desigualdade... enquanto houver guerra fiscal, a desigualdade 
só aumentará. Desigualdade de arrecadação e, consequentemente, de desenvolvimento. O município 
de São Paulo sempre se desenvolverá mais do que o município de Franca. Ponto final. É um 
exemplo. Enquanto positivo, deixa eu ver se existe alguma coisa, quando acontece uma guerra, 
vamos voltar na segunda guerra mundial, Lucas, o pós-guerra foi muito bom, muitos países se 
reergueram, se reestruturaram, caso do Japão, caso da Alemanha, a chamada disciplina japonesa, 
disciplina alemã, ai, desde os processos, os trabalhos... mas, enquanto guerra, eu não sei se tem 
lado positivo não.  
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Pesquisador: Mesmo que algum município esteja se beneficiando por algum tempo, isso é 
temporário e não é algo que tenha sustentabilidade? 
 
Entrevistado I: Eu não acho salutar. Numa linguagem mais... numa fala mais romântica, a paz é 
sustentável, a guerra é insustentável. Sustentabilidade pressupõe continuidade. Se você quer ligar 
guerra fiscal à sustentabilidade, aí eu vou ser meio radical na resposta, não existe.  Não dá para você 
desenvolver um estudo nesse sentido. Se há guerra, ela já é, por si só, insustentável. 
 
Pesquisador: Como a administração pública pode, então, minimizar ou evitar os efeitos negativos da 
guerra fiscal.  
 
Entrevistado I: A partir de planejamentos e estratégias de trabalho. Por exemplo, no caso do 
município, Lucas, nós temos uma... chega a ser... ao ponto de estudar o município de São Paulo, 
para entender o que é que ele faz, para poder orientar o nosso contribuinte. 
 
Pesquisador: Uma pergunta que a gente gostaria de inserir, com quem trabalha mais na área 
tributária, tem algumas entrevistas que a gente está fazendo que o pessoal não trabalha direto, então, 
talvez, não assimilaria muito bem, mas, para você eu creio que a gente vai conseguir uma resposta 
legal. Sobre reforma tributária, ela seria uma alternativa, ela é um ponto, ela é possível, você vê como 
uma... 
 
Entrevistado I: Numa linguagem jovial, “demorou”, Lucas. Já passou da época de ser feita a reforma 
tributária. O Brasil, ele tem um problema... aí essa resposta é uma resposta para umas três horas de 
conversa. Mas resumindo, algumas reformas tem que ser feitas no Brasil: reforma política, reforma no 
código penal, o código ambiental, ele tá no fim do desenvolvimento, está começando e parece que já 
tem coisa para ser revista, o estatuto da criança e do adolescente, e tantos outros códigos, ou leis, ou 
estatutos que temos no Brasil. A reforma tributária não é diferente disso. Ela precisa, é urgente, e ela 
atrapalha por demais o desenvolvimento.  
 
Pesquisador: Ações para minimizar os efeitos negativos da guerra fiscal, você comentou do 
planejamento, estratégias, e a possível reforma tributária, essas ações podem ser apontadas como 
ações de fomento ao desenvolvimento? 
 
Entrevistado I: Nossa, com certeza. Com certeza. Uma reforma tributária, ela vem em encontro ao 
desenvolvimento. Você evita... Se você quer desenvolver algo, você tem que mudar. Você tem que 
mexer na estrutura. A mudança, não tenha dúvida, algo que tem o perfil de hoje, positivo... primeiro, é 
claro que o brasileiro já tem dois pés atrás contra o pagamento de tributo, para começar, porque ele 
não acredita... ele paga o tributo e não acredita que o governo vai... por isso que eu te falei, isso é 
uma resposta de umas três horas de bate papo. Ele não acredita que o governo vai investir na 
educação, na saúde, na segurança, etc. etc. Ou muda-se esse conceito ou jamais nós vamos 
desenvolver. O que é o conceito de desenvolver, senhor Lucas, é melhorar? É ampliar? É ganhar? É 
aumentar? Então, como é que a gente ganha, aumenta, amplia? Mudando. Perfeito? E esse 
problema da guerra fiscal, ele é nítido e de fato atrapalha. 
 
Pesquisador: Só para fechar, então, comenta para mim de que forma o município de Franca, você 
até já começou com alguns exemplos, mas, só para gente delinear mais, de que forma o município 
está inserido no contexto da guerra fiscal hoje? 
 
Entrevistado I: Aí eu vou voltar a dizer o exemplo prático, que é o ISS com relação ao município de 
São Paulo, desculpa ser repetitivo, Lucas, mas eu acho que eu engatei uma segunda na resposta 
anterior, lá... e o caso do ICM com a indústria calçadista. Esse é o que é mais visível aos nosso 
olhos. O ISS, inclusive, para qualquer prestação de serviço. No ICM eu dei o exemplo calçadista, mas 
o ISS, qualquer atividade prestadora de serviço. 
 
Pesquisador: para fechar aqui, só um comentário, você entende como guerra fiscal só os atos 
ilícitos, onde a administração pública foge à norma legal? Ou, por exemplo, ISS, você tem de 2 a 5%, 
o fato de municípios cobrarem 2% e se aproximar mais da base... um exemplo que está no trabalho, 
Barueri, um caso clássico, aqui. Então, assim, isso você considera também como cenário de guerra 
fiscal ou não? 
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Entrevistado I: Sim. Com certeza, Lucas. Uma pergunta com a resposta já até pronta, Lucas. 
Barueri, de fato, eles tem um sustento melhor tributário, de arrecadação, de ICM, por exemplo, e do 
ISS, então eles podem trazer alíquotas para mais baixo. Então, várias empresas grandes, de 
tecnologia, inclusive, situadas, domiciliadas é o termo correto no aspecto tributário, domiciliadas no 
município de Barueri, aproveitam-se melhor da situação.  Isso não tenho dúvida. Vou citar um caso, a 
educação em Franca é 2%, prestação de serviços educacionais é 2%, é o que pode ser feito. 
Prestação de serviços bancários 5%. Prestação de serviços cartorários 5%. Alguns municípios os 
cartórios pagam menos, por exemplo. E existe a questão da lei de responsabilidade fiscal, o 
município de Franca, também, Lucas, é bom dizer, que ele não nada em berço esplêndido em relação 
à arrecadação tributária. O que eu to querendo dizer? Que qualquer mexida em lei, qualquer 
alteração de lei para baixo, tem que ter a contemplação, por obrigatoriedade da lei de 
responsabilidade fiscal, que é o correto, inclusive. Porém, é difícil Franca receber outro tributo. É igual 
a te perguntar: você vê empresas novas no município? Algo novo acontece? Algo grande, pungente, 
vem pro município? Por exemplo, é o WalMart, é o Havan? O Havan é diferente? O Carrefour quando 
veio, foi diferente? Ou, a família deixou de comprar no Savegnago e no Irmãos Patrocínio e migrou 
pro Carrefour? Qual é o impacto da entrada do Carrefour aqui em Franca? ‘Ah, ele gerou emprego’. 
Claro que ele gerou emprego. ‘É, ele trouxe um posto de gasolina’. Sim, ele trouxe um posto de 
gasolina. O WalMart idem. Mas o que faz o vegetativo... o que faz o emprego estar crescendo é o 
vegetativo da cidade. A minha esposa, minha mãe, deixou de comprar no Savegnago, no Irmãos 
Patrocínio, para ir pro WalMart, e já voltou pro Savegnago. Aumentou o ICM? Não. a gente consome 
o mesmo tanto de alimento em casa, o mesmo tanto de produtos de supermercado em casa. 
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