
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  E EMPRESARIAL 

CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 

CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

VERSÃO PRELIMINAR DE DISSERTAÇÃO APRESENTADA POR 

MAURO SANTOS SILVA 

 

 

FEDERALISMO FISCAL NO BRASIL: 

ARRECADAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E DISPONIBILIDADES (1988 - 2000) 

 

 

PROFESSOR ORIENTADOR ACADÊMICO 

ISTVAN KAROLY KASZNAR 

 

 

Versão preliminar aceita de acordo com o projeto aprovado em: 

Data da aceitação: _____/______/______ 

 

 

_____________________________________ 
Prof. Istvan Karoly Kasznar (PhD) 



 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL 

CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 

CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

FEDERALISMO FISCAL NO BRASIL: 

ARRECADAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E DISPONIBILIDADES (1988 - 2000) 

  

 

 

Dissertação apresentada por  Mauro Santos Silva 

e aprovada em: 13 / 09 / 2002 

Comissão Examinadora: 

 

_______________________________ 
Prof. Istvan Karoly Kasznar (PhD) 

FGV/RJ 
 
 
 

__________________________________________ 
Prof. Dr. José Antonio Puppim de Oliveira (PhD) 

FGV/RJ 
 
 

______________________________ 
Prof. Helson Braga (PhD) 

UFRJ 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha esposa, Mirna Oka Parente Elvas.  

Aos meus pais, Ana Maria Vasconcelos Santos Silva e Holbaner Coelho e Silva. 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao professor Istvan Karoly Kasznar, pela atenção e dedicação com que 

conduziu os trabalhos de orientação dessa dissertação.  

Aos professores José Antônio Puppim de Oliveira (FGV) e Helson Braga 

(UFRJ) pela participação na banca examinadora. 

Aos professores Mauricio Chalfin Coutinho (Unicamp), Aspásia Camargo 

(FGV) e Frederico Lustosa (FGV) pelas leituras sugeridas e pelos diálogos sobre a 

temática abordada neste texto. 

Aos professores João Sicsú (UFF), José Luis Oreiro (IBMEC) e Maria da 

Conceição Sampaio de Souza (UNB) pelas aulas e os diálogos sobre macro e 

microeconomia.  

A Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getulio Vargas.  

Ao Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica – CNPq. 

Aos professores do programa de mestrado da EBAPE/FGV. 

Aos colegas do curso de mestrado, turmas 2000/2001. 

A minha esposa, pela companhia e o apoio constante ao longo do período de 

preparação e de realização do mestrado. 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo identificar e analisar as mudanças 

ocorridas no cenário do federalismo fiscal-tributário brasileiro, no período entre a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e o encerramento do exercício financeiro de 

2000. O referencial teórico está fundamentado na teoria das finanças públicas. Os dados 

foram obtidos junto a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional e ao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

 Os resultados apontam para uma reversão parcial do padrão de 

descentralização observado no triênio posterior a promulgação da Constituição de 1988. As 

disponibilidades da União foram parcialmente reconstituídas, com ênfase nas receitas 

vinculadas ao financiamento da seguridade social. No âmbito subnacional os estados 

perderam participação relativa na distribuição das disponibilidades tributárias e os 

municípios afirmaram a posição obtida no ordenamento constitucional de 1988.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É difícil pensar que qualquer processo de 

desenvolvimento substancial possa prescindir do uso 

muito amplo de mercados, mas isso não exclui o papel 

do custeio social, da regulamentação pública ou da boa 

condução dos negócios do Estado quando eles podem 

enriquecer – ao invés de empobrecer – a vida humana. 

 

Amartya Sen (2000:22) 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho representa um esforço de formulação orientado à análise do 

federalismo fiscal tributário brasileiro dos anos 90, mais precisamente, o texto aborda       

(i) a organização e a dinâmica de arrecadação das receitas tributárias do setor público, (ii) 

as transferências fiscais intergovernamentais e (iii) as disponibilidades financeiras de cada 

uma das esferas de governo. 

 

O objetivo principal é identificar e analisar as mudanças ocorridas, pela 

ótica da receita pública - arrecadação, transferências e disponibilidades tributárias - no 

padrão das relações fiscais intergovernamentais no período 1988-2000. 

 

O trabalho está dividido em cinco capítulos, onde foram desenvolvidas as 

questões relativas: a metodologia, a fundamentação teórica, ao histórico observado na cena 

republicana brasileira, e a análise do período 1988-2000.  

 

No primeiro capítulo, apresentamos informações relativas ao objeto e a 

metodologia utilizada no desenvolvimento dos procedimentos associados à elaboração da 

dissertação, tratamos do objeto, dos objetivos, da hipótese, da delimitação e relevância do 

estudo, comentamos sobre o tipo de pesquisa, a coleta e o tratamento dos dados, e sobre as 

limitações do método. 

 
No segundo capítulo apresentamos argumentos teóricos que  evidenciam (i) 

a relevância do sistema de preços construído no espaço de mercado e (ii) suas limitações 

relativas à capacidade de coordenação eficiente do sistema produtivo. Discutimos as 



 
 

funções fiscais clássicas desempenhadas pelo governo, a natureza dos bens públicos, a 

participação do setor governo na coordenação do processo alocativo e as especificidades 

do processo de escolhas vinculadas a cesta de bens financiados pelo setor público. 

 

No terceiro capítulo, apresentamos uma exposição teórica detalhada sobre 

os procedimentos econômicos do setor público em contexto federativo. Apresentamos  os 

argumentos que fundamentam a repartição das funções fiscais entre as esferas de governo, 

discutimos a teoria da organização do sistema tributário e as motivações teóricas 

determinantes das transferências fiscais intergovernamentais. 

 

O quarto capítulo é constituído por um conjunto de informações sobre a 

historia econômica do Brasil republicano, com ênfase aos fatos que guardam maior 

proximidade a dinâmica federativa fiscal-tributária. O texto está subdividido em quatro 

grandes momentos: economia primário-exportadora (1889-1930), período de 

reestruturação produtiva (1930-1945), etapa de intervenção aguda do Estado na vida 

econômica (1946-1964) e, por fim, o período correspondente ao milagre econômico e a 

crise fiscal do Estado (1964-1988). 

 

O quinto e último capítulo contém um conjunto de informações referentes às 

mudanças institucionais e aos dados empíricos relativos aos indicadores do sistema 

federativo fiscal-tributário. Essas informações estão acompanhadas por textos analíticos 

que representam um exercício de interpretação dos fenômenos observados no período 

estudado (1988-2000).   

 



 
 

Por fim, encerramos a dissertação apresentando algumas conclusões e 

indicando procedimentos que esperamos possam colaborar com o debate acadêmico e com 

o esforço desenvolvido pelas organizações governamentais e não-governamentais que 

atuam na elaboração de políticas públicas orientadas ao aprimoramento do sistema 

federativo fiscal-tributário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 OBJETO E MÉTODO 

 

1.1 Objeto 

 

A organização federativa no Brasil surge com base constitucional em 

1891. Ao longo dos seus 111 anos de existência passou por uma série de transformações 

institucionais decorrentes das mudanças na organização econômica e política do país.   A 

dimensão fiscal do federalismo oscilou ao longo do tempo entre cenários com maior ou 

menor centralização na disponibilidade de recursos necessários ao financiamento das 

despesas públicas.   

 

A constituição federal de 1988 repetiu a tendência histórica e garantiu 

aos governos estaduais e municipais, principalmente a estes últimos, maior disponibilidade 

de recursos, por meio da expansão da sua base de arrecadação própria e dos mecanismos 

de transferências tributárias constitucionais, e maior autonomia para alocação dos mesmos 

em decorrente da descentralização de algumas políticas públicas e da ratificação da 

redução das transferências constitucionais vinculadas. 

 

O período correspondente ao arco temporal que tem início com a  

promulgação da última Constituição e se encerra com o término do exercício financeiro de 

2000, foi marcado por numerosas transformações institucionais no sistema federativo 

fiscal-tributário: arrecadação, transferências e  autonomia alocativa das esferas de governo. 

 

Este trabalho tem por objeto o desenho federativo fiscal-tributário que 

ordena a organização do sistema de arrecadação do setor público, as transferências  



 
 

constitucionais intergovernamentais e o quadro de disponibilidades financeiras destinadas 

ao financiamento dos segmentos de governo presentes na federação brasileira. 

 

 

1.2 Objetivos: final e intermediários 

 
O objetivo final deste estudo é identificar as mudanças ocorridas no 

cenário do federalismo fiscal tributário no período correspondente a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e o encerramento do exercício financeiro de 1999, e analisar 

os seus determinantes.  

 

Os objetivos intermediários do nosso estudo serão, identificar: 

• as bases teóricas das finanças públicas; 

• as bases teóricas do federalismo fiscal; 

• os aspectos relevantes da dinâmica do federalismo fiscal no Brasil 

República (1889-1998) 

• o quadro institucional-legal oriundo da Constituição de 1988; 

• as mudanças institucionais na arrecadação tributária, inclusive 

contribuições sociais; 

• as mudanças institucionais nas transferências tributárias 

constitucionais; 

• o comportamento das disponibilidades. 

 
 
 
 
 



 
 

1.3 Hipótese 

 

A hipótese central deste estudo aponta para o fortalecimento relativo das 

disponibilidades fiscais do governo da União a partir do exercício financeiro de 1992, 

como decorrência do aumento da receita tributária por meio de mecanismos institucionais 

que não sujeitavam tal arrecadação adicional à repartição com as demais esferas de 

governo subnacionais. Esse procedimento foi motivado pela adoção de um novo padrão de 

coordenação fiscal federativa orientado ao ajustamento fiscal das contas públicas e ao 

fortalecimento da capacidade de coordenação da política fiscal pelo governo central. 

 

 

1.4 Delimitação e relevância do estudo 

 

As relações federativas envolvem uma dimensão política e outra de 

natureza econômica, que guardam estreito relacionamento. Nesse último segmento 

observamos duas vertentes: a primeira, vinculada aos movimentos financeiros não 

tributários, como os investimentos diretos das empresas públicas nas regiões, as 

distribuições das despesas federais previdenciárias e os gastos realizados pelo sistema 

financeiro público; a segunda vertente está associada ao sistema tributário, inclusive 

contribuições sociais. 

 

A abordagem federativa fiscal envolve aspectos relativos (i) aos recursos 

obtidos: arrecadação, transferências e disponibilidades, e (ii) aos dispêndios realizados, 

segundo as competências exclusivas de cada uma das esferas de governo ou segundo as 

despesas compartilhadas entre as diferentes esferas federativas. 



 
 

Este trabalho está centrado na análise do federalismo fiscal tributário, 

mais precisamente na organização e dinâmica (i) da arrecadação, inclusive receitas 

vinculadas à seguridade social, (ii) das transferências tributárias constitucionais 

intergovernamentais, e (iii) das disponibilidades de recursos obtido via sistema tributário, 

por nível de governo, no período entre a promulgação da Constituição de 1988 e o 

encerramento da década de 90.  

 

A relevância deste trabalho reside na sua capacidade de contribuição ao 

debate teórico e empírico relacionado (i) ao perfil da arrecadação do setor público por 

esfera de governo, (ii) aos mecanismos de transferências negociadas, (iii) aos dispositivos 

vinculados as transferências constitucionais, e (iv) a análise das mudanças no padrão das 

disponibilidades de cada uma das esferas de governo ao longo da última década.  

 

 

1.5 Tipo de pesquisa 

 

Quanto à finalidade, essa pesquisa é descritiva e explicativa. Descritiva, 

na medida em que apresenta e descreve as séries históricas de um conjunto de indicadores 

relevantes para a compreensão do problema proposto. Explicativa, pois procura esclarecer 

a respeito dos fatores que determinaram o comportamento das variáveis apresentadas ao 

longo do período estudado. 

 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é documental e 

bibliográfica. Documental, por utilizar-se de um amplo conjunto de legislações e dados 

estatísticos disponibilizados por órgão governamentais responsáveis pela gestão das 



 
 

finanças públicas. Bibliográfica, por recorrer a um conjunto de livros e periódicos 

especializados na temática “finanças públicas” para fundamentar o suporte teórico do 

trabalho e dialogar com as análises empíricas já elaboradas sobre o tema. 

 

 

1.6 Coleta e tratamento dos dados 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em periódicos especializados, 

livros, banco de dados de instituições públicas, documentos públicos, teses e dissertações 

com dados pertinentes ao assunto, com o objetivo de dotar o pesquisador de uma base 

teórica e empírica substancial nos diversos aspectos referentes à temática estudada. 

 

Também foi consultada a legislação que normatiza as questões 

relacionadas à receita tributária e as transferências intergovernamentais, tais como: a 

Constituição Federal, leis complementares e ordinárias, medidas provisórias, portarias, 

normas dos órgãos governamentais que tratam a matéria estudada e outros documentos 

normativos relevantes. 

 

Os dados estatísticos necessários à elaboração do estudo foram obtidos 

junto a três organizações governamentais: (i) Coordenação-Geral de Estudos Econômico-

Tributários, da Secretaria da Receita Federal - SRF, (ii) Secretaria do Tesouro Nacional – 

STN, e (iii) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 



 
 

O estudo foi conduzido com base no método hipotético-dedutivo, 

portanto, a hipótese apresentada será testada com o objetivo de verificar a possibilidade de 

sua afirmação ou refutação. 

 

Os dados foram tratados por meio de procedimentos estatísticos, mais 

precisamente: (i) elaboração de indicadores destinados à obtenção de informações 

adequadas à análise das relações entre algumas variáveis relevantes à compreensão do 

objeto do estudo, e (ii) construção de séries históricas dos índices elaborados, para uma 

melhor percepção e analise do comportamento dos indicadores ao longo do período 

abordado pela pesquisa. 

 

 

1.7 Limitações relativas à base de dados 

 

A base de dados adotada para a pesquisa apresenta algumas dificuldades 

referidas à disponibilidade e a qualidade. Os dados relativos às transferências tributárias 

intergovernamentais não foram disponibilizados pela SRF para os exercícios financeiros de 

1988 e 1989. 

 

Alguns dados estão disponibilizados, porém, os números apresentados 

estão incompletos ou refere-se a projeções obtidas com base em números de outros 

exercícios, o que não chega a comprometer, mas implica restrição parcial à qualidade dos 

mesmos quanto à exatidão. A seguir elencamos os esclarecimentos relativos aos fatos 

supramencionados: 

 



 
 

a) As receitas tributárias administradas pela SRF não incluem os 

valores relativos a acréscimos legais (multas, juros e correção monetária) e, portanto, 

diferem dos valores divulgados regularmente por essa Secretaria; 

 

b) O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF pelos estados 

relativos aos rendimentos pagos por eles, suas fundações e autarquias nos anos de 1995 e 

1997 foi obtido junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Para os demais anos 

estimou-se que tais receitas, como proporção do PIB, apresentaram a mesma taxa de 

crescimento da Contribuição para o Plano de Seguridade Social dos Servidores da União - 

CPSSS 

 

c) O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF pelos 

municípios foi estimado, para 1995, como 34,5% daquele retido pelos estados, com base 

na retenção na fonte declarada na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano base 

1996.  

 

d) Os valores da contribuição para a previdência estadual e municipal 

relativos aos anos de 1996 e 1997 foram estimados pelo INSS. A arrecadação para os 

demais períodos foi estimada sob a hipótese de mesma taxa de crescimento da 

Contribuição para o Plano da Seguridade Social dos Servidores da União - CPSSS 

 

e) Ao calcular o fluxo de receita entre as esferas de governo 

consideraram-se como transferência aos estados os recursos destinados aos Fundos 

Regionais (FNE, FNO e FCO). 

 



 
 

2 TEORIA DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

 

Nesse capítulo abordaremos os conceitos básicos da teoria do bem-estar, 

como as idéias associadas à racionalidade econômica, o individualismo metodológico e a 

eficiência no sentido paretiano. Comentamos sobre a capacidade de coordenação e as 

falhas apresentadas pelo sistema de mercado. Discutimos a idéia de bem público e os 

procedimentos vinculados à decisão de produção, financiamento e consumo dessa tipologia 

de bens. Apresentamos as funções fiscais clássicas desempenhadas pelo Estado e, por fim, 

encerramos o capítulo, ressaltando a existência de mediação política no processo de 

coordenação desenvolvido pelo setor público em complementação a coordenação realizada 

pelo mercado. 

 

 

2.1  Teoria do bem-estar 

 

A abordagem teórica do bem-estar social (welfare economics) procura 

explicar o comportamento dos agentes econômicos racionais na busca da otimização de 

suas satisfações nos mercados de bens e insumos, tomando como dado um determinado 

padrão distributivo. O objetivo central desse referencial é, dado uma determinada restrição 

orçamentária, obter-se a máxima eficiência na aplicação dos recursos, seja em insumos 

entre indústrias ou em bens entre consumidores finais. 

 

A construção de situações de ótimo bem-estar é viável sempre que,  

diante de um reordenamento de procedimentos alocativos, for possível aumentar o nível de 

satisfação de pelo menos um indivíduo sem que isso comprometa a situação dos demais.  



 
 

Essa é a chamada condição de “ótimo paretiano”1 ou “pareto-eficiente”, alcançada quando 

um cenário alocativo não permite nenhum outro arranjo alternativo capaz de melhorar a 

situação de um agente econômico, sem comprometer o nível de satisfação de pelo menos 

um dos demais membros do sistema (Pareto, 1988:153). 

 

A nova economia do bem-estar observa que a máxima eficiência também 

é obtida quando, diante de uma mudança de posição, um agente ou um conjunto de agentes 

melhoram de posição e tornam-se capazes de indenizar aos que perderam com as 

alterações realizadas. Não é necessário que a indenização seja paga, mas apenas que seja 

possível sua ocorrência. Em outras palavras, a situação de máxima eficiência também pode 

ser alcançada quando uma alteração na organização do sistema econômico permita ganhos 

líquidos para o conjunto dos agentes, o que é possível mesmo quando há perdas para 

alguns (Samuelson, 1966:216) 

 

Dois outros aspectos importantes das formulações teóricas do bem-estar 

referem-se, primeiro, à percepção de que existem infinitas situações ótimas, derivadas de 

outros fatores tais como: diferentes perfis da distribuição da renda, grau de 

desenvolvimento tecnológico e cenário institucional; segundo, o fato do mercado 

concorrencial ser identificado como o locus de excelência para a realização dos desenhos 

econômicos otimizadores associados aos sistemas de trocas, sendo todas as demais 

configurações de mercado – monopólio, duopólio, oligopólio, concorrência imperfeita e 

outras – , necessariamente, passíveis de reordenamentos orientados, em tese, a geração de 

ganhos líquidos ao sistema econômico. 

 

                                                             
1 Uma alusão ao economista italiano Vilfredo Pareto, autor da obra Manual de Economia Política (1906).  



 
 

A teoria do bem-estar identifica as relações estabelecidas por ofertantes e 

demandantes no espaço de mercado e define o sistema de preços resultante de tais 

procedimentos como o mecanismo de excelência para o alcance da situação ótima de 

eficiência do processo alocativo.  

 

Nesse contexto o sistema de preços, numa economia de trocas livres e 

monetarizada, é compreendido como um produtor e difusor de informações relacionadas às 

preferências dos consumidores e ainda como um coordenador geral das atividades 

econômicas (Friedman,1971:13). 

 

 

2.2 Intervenção do Estado: falhas de mercado, bens meritórios e redistribuição de renda. 

 

O sistema de mercado teorizado pela escola do bem-estar social 

pressupõe alguns requisitos para que um bem possa ter seu processo de produção e 

consumo orientado por regras de oferta e demanda, em mercados compostos por (i) agentes 

econômicos livres, isso é, com plenas possibilidades de realizar escolhas compatíveis com 

a satisfação de seus desejos individuais, e (ii) racionais, ou seja, dotados de um 

comportamento orientado para a busca da maximização dos retornos individuais. 

 

Dentre os pressupostos destacam-se: (i) o pleno conhecimento pelos 

agentes econômicos das possibilidades de trocas e do grau de satisfação propiciado pelas 

inúmeras possibilidades de consumo, (ii) a função de preferência para cada agente 

econômico, (iii) o retorno constante de escala, (iv) os mercados concorrenciais (Fergunson, 

1988:533) e (v) a plena possibilidade de precificação. 



 
 

A não verificação desses requisitos, no todo ou em parte, gera falhas e 

conduz a cenários com presença de ineficiência. Stiglitz (1988:74) aponta para seis 

situações causadoras de falhas na coordenação do sistema produtivo, centradas nos 

mecanismos de mercado, são elas: monopólios naturais, mercados incompletos, ciclos de 

negócios, externalidades, falhas de informação e bens públicos. 

 

Os monopólios naturais configuram um caso de externalidade 

tecnológica (Miller, 1981:462). Existem sempre que, dada determinada disponibilidade 

tecnológica em um segmento produtivo, custos unitários decrescentes são registrados por 

unidade adicional de produção ou, em outras palavras, são observados retornos crescentes 

de escala. Conforme o tamanho do mercado, isso pode gerar um cenário em que a 

viabilidade econômica justificaria apenas um ofertante capaz de apresentar preços 

superiores aos seus custos marginais. Nesse caso, a concorrência é observada apenas por 

via indireta, quando há substitutos imperfeitos. 

  

Outra situação geradora de externalidade tecnológica (Miller, 1981:462) 

é a das operações produtivas com rendimentos constantes de escala, em que não existe 

perfeita correlação entre unidades de insumos e unidades de produto. Nesses cenários, com 

muita freqüência são utilizados insumos em proporções maiores que as necessárias ao 

volume de produção desejado, isso ocorre porque não é verificada a perfeita divisibilidade 

de insumos. 

 

Os mercados incompletos são verificados quando, por ausência de 

maturidade no grau de desenvolvimento econômico de um país ou região, (i) fatores de 

produção não são disponibilizados em condições que permitam aos agentes privados 



 
 

demandá-los para determinados tipos de investimentos, ou (ii) a demanda não é manifesta 

numa dimensão capaz de justificar a produção privada. Estes fatos acabam gerando 

ineficiências para o conjunto da economia. O caso da disponibilidade de capitais para 

investimentos de longo prazo em países em desenvolvimento é um exemplo clássico deste 

fenômeno. 

 

Os ciclos de negócios ou flutuações econômicas referem-se às oscilações 

das variáveis macroeconômicas no curto prazo, em especial, do produto agregado, em 

relação à sua tendência (Magalhães, 2000:159). Esses movimentos produzem oscilações no 

nível de preços e emprego, afetam decisões de investimento e demandam ações extra-

mercado para o tratamento orientado à minimização dos seus efeitos. 

 

A observância de externalidades ocorre sempre que os custos e os 

benefícios derivados do processo de produção e consumo não podem ser perfeitamente 

privatizados, esse fenômeno é decorrência da impossibilidade da mensuração dos efeitos. 

Quando as externalidades estão presentes, o preço de uma mercadoria não reflete 

necessariamente seu valor social. 

 

 Quando os benefícios derivados do consumo não podem ser 

internalizados, na íntegra, pelos consumidores que pagaram pelo bem, diz-se que houve 

externalidade positiva ou benefícios sociais superiores aos benefícios privados. Quando os 

custos derivados da produção não podem ser imputados unicamente ao produtor que os 

gerou ou ao indivíduo ou unidade produtiva que o consumiu, tem-se um exemplo de 

externalidade negativa ou custos sociais. 

 



 
 

Essas externalidades são denominadas por Miller (1981:463) de 

externalidade de propriedade. A ausência da observância do direito de propriedade em 

relação aos insumos componentes do processo produtivo acaba por produzir efeitos sociais 

não desejados, gerando externalidades negativas. Por outro lado, a impossibilidade de 

plena apropriação privada dos benefícios ocasiona efeitos desejáveis para o conjunto da 

sociedade, portanto, efeitos externos positivos.  

 

Cabe ressaltar a proposição de Ronald Coase (1960: 1-44) ou “Teorema 

de Coase”, segundo o qual, em condições onde negociações possam ser realizadas sem 

custos relevantes e possam produzir benefícios líquidos para as partes envolvidas, os 

resultados serão eficientes, independente das especificações relativas ao direito de 

propriedade. 

 

A presença de informações incompletas produz situações onde as partes 

envolvidas não dispõem de condições informacionais capazes de permitir o alcance de 

máxima eficiência no sentido paretiano. Esse tipo de fenômeno gera problemas de (i) 

seleção adversa, isto é, preços iguais para produtos de qualidade diferenciada, (ii) risco 

moral, ou seja, modificação dos custos associados a uma transação, causada por mudanças 

de comportamento de uma das partes após a afirmação de contrato, e (iii) agenciamento, 

desvio de objetivo na conduta do contratado em relação ao que foi anteriormente firmado 

em contrato, esse fenômeno ocorre devido à impossibilidade de pleno monitoramento por 

parte do principal (contratante) em relação ao agente (contratado). 

 

A natureza meritória dos bens é outra justificativa para a intervenção do 

estado na economia.  O setor público governamental também exerce uma posição ativa na 



 
 

produção e na distribuição de bens meritórios, aqueles considerados pela teoria do bem-

estar (Musgrave, 1980) como possuidores de características valorizadas pelos grupos 

sociais politicamente fortes e ou pelos administradores públicos. Em geral, a produção e o 

consumo desse tipo de bem estão associados a ações voluntárias de redistribuição de renda 

e são decorrentes de decisões políticas. O financiamento é realizado, no todo ou em parte, 

por subsídios governamentais.   

 

A principal característica dos bens meritórios reside no caráter 

compulsório do seu consumo, uma imposição do Estado orientada a determinados grupos 

sociais fundamentada na tese de que certos indivíduos não possuem capacidade de 

percepção do bem-estar gerado por determinados bens (meritórios). Aqui, há uma clara 

restrição a soberania do consumidor, ou seja, a livre escolha  individual. 

 

Por fim, cabe mencionar outra razão relevante para a atuação econômica 

do Estado, trata-se da operacionalização de ações orientadas a redistribuição de renda entre 

grupos sociais ou regiões. A observância de eficiência econômica não implica 

necessariamente na disponibilidade de desenho distributivo compatível com o desejo da 

sociedade, logo, como produto de uma decisão normativa, o Estado pode executar 

programas de transferências objetivando a garantia de um grau mínimo e socialmente 

adequado de consumo a todas as famílias. 

 

 

 

 

 



 
 

Por fim, cabe lembrar as palavras de Sen (2000:22) sobre a importância 

da ação articulada e complementar entre mercado e Estado na construção do 

desenvolvimento: 

 

“É difícil pensar que qualquer processo de desenvolvimento 

substancial possa prescindir do uso muito amplo de mercados, 

mas isso não exclui o papel do custeio social, da regulamentação 

pública ou da boa condução dos negócios do Estado quando eles 

podem enriquecer – ao invés de empobrecer – a vida humana.” 

 

 

 

2.3  Bens públicos e coordenação do processo alocativo 

 

Os bens públicos puros possuem como particularidades (i) a natureza 

não-rival e (ii) a não subordinação ao "princípio de exclusão".  Os bens que apresentam 

esse perfil têm seu financiamento realizado pelo governo com recursos oriundos da 

arrecadação tributária. Samuelson (1954:387) denomina-os de bens de consumo coletivo. 

 

No primeiro caso, não há plena internalização privada dos benefícios 

oriundos do consumo, pelo menos até o limite do congestionamento. A disponibilidade dos 

benefícios gerados não sofre comprometimento quantitativo ou qualitativo, quando do 

consumo individual. Isso impede que o mercado seja o 'locus' adequado de coordenação da 

sua produção e distribuição. 

 



 
 

Na visão de Musgrave (1980:43) esse seria o aspecto principal da 

caracterização de um bem público. O autor comenta que  “(...) podemos considerar a 

característica não-rival como sendo a causa básica, pois torna indesejável (ineficiente) a 

exclusão, mesmo quando é tecnicamente exeqüível.”  A ineficiência da exclusão é 

resultante de um padrão de produção com custos marginais nulos  para o atendimento de 

um consumidor adicional. 

 

Uma segunda característica geradora de bens com natureza pública são 

os casos de não verificação do “princípio de exclusão”, ou seja, a possibilidade de excluir 

do consumo aqueles que não manifestam disposição à realização de lances. Quando esse 

princípio não é observado, o fato de um indivíduo pagar pelo consumo não implica a 

exclusão do consumo do mesmo bem para os não pagadores. 

 

A possibilidade de consumo não associado ao pagamento acaba por 

induzir os demandantes à não realização de lances no sistema de mercado, ou seja, à 

adoção de conduta que não implique manifestação de preferências via sistema de preços.  

Os consumidores são induzidos a adotar comportamento do tipo “carona”, consumo sem 

pagamento, e isso torna o mercado uma arena inadequada para a coordenação dos 

processos de produção e distribuição de bens com tais características. 

 

Existem situações onde o princípio de exclusão pode ser aplicado, mas 

tal atitude implica assunção de custos que tornam o procedimento economicamente 

ineficiente.  Tem-se, aqui, uma falha de mercado decorrente da ausência de tecnologias 

capazes de viabilizar a adoção da exclusão em bases aceitáveis de custo-benefício. 

 



 
 

A tipologia de bens, construída a partir da combinação dos princípios de 

exclusão e de rivalidade, admite pelo menos quatro situações possíveis, conforme 

apresentadas na tabela a seguir. 

 

Tabela 1.1 

Tipologia de bens 

Exclusão  

Consumo Exeqüível Inexeqüível 

Rival 

(não simultâneo) 

1 

Bens privados 

2 

 Recursos conjuntos 

Não rival 

(simultâneo) 

3 

Bens públicos tarifados 

4  

Bens públicos puros 
 

Fonte: Musgrave (1980) e Monteiro (1987) 

 

A tipologia proposta no quadro supramencionado apresenta quatro grupos 

de bens que combinam características distintas e, consequentemente, demandam 

mecanismos diferenciados de coordenação da produção, são eles: 

 

a) situação nº 1, indica um bem privado puro, sujeito ao princípio de 

exclusão e à rivalidade, nesse caso o mercado é o locus adequado para 

uma coordenação ótima do sistema de trocas; 

 

b) cenário nº 2, caracteriza um bem cujo consumo é rival, porém, não 

sujeito a excludibilidade, o que demanda intervenção estatal via 

mecanismos de regulação como condição para a coordenação eficiente 

das trocas; 

 



 
 

c) situação nº 3, indica um bem que apresenta possibilidade de 

excludibilidade, porém, o consumo é não rival; portanto, tem-se um 

caso de um bem público sujeito a tarifação por unidade de consumo; 

 

d) cenário nº 4, caracteriza um bem público puro, ou seja, é não rival e a  

exclusividade no consumo é inexeqüível, nesse caso a produção ou a 

provisão deve, necessariamente, ser feita pelo setor público 

governamental. 

 

Não há nenhuma relação direta entre bens meritórios e bens públicos. 

Esse fato permite a percepção de que os mecanismos de financiamento de um bem –  

financiamento público ou privado – não guardam,  necessariamente, nenhuma correlação 

positiva com a sua natureza. Assim, a economia do setor público envolve gastos públicos 

com bens públicos puros, bens privados e bens meritórios, ainda que não públicos.   

 

Nos processos de coordenação e financiamento da produção também 

podem ser observados diversos mecanismos, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

 

Tabela 1.2 

Modelos de coordenação e financiamento da produção 

 

Coordenação \ Financiamento Mercado Orçamento 

Mercado x  

Produção estatal  x 

Provisão estatal / produção privada  x 

Regulação estatal / produção privada x  
 



 
 

Os bens cujo perfil não permitem coordenação eficiente da produção e 

financiamento via mecanismos de mercado, têm sua produção assumida pelo setor público 

governamental e o financiamento viabilizado por recursos orçamentários. A produção pode 

ser desenvolvida diretamente pelo governo, por meio de unidades produtivas estatais, ou 

via unidades produtivas privadas, sob prévia mediação contratual e pagamento realizado 

pelos cofres públicos (Musgrave, 1980:8).  

 

Em tese, a segunda alternativa permite a observação de procedimentos 

concorrenciais entre as unidades produtivas privadas interessadas em prestar tais serviços 

ao governo, o que sugere maiores possibilidades de êxito no binômio qualidade e preço 

unitário. 

 

A coordenação da produção também pode ser realizada pelo setor 

público, sem que haja utilização de recursos financeiros provenientes do orçamento no 

financiamento das ações de produção e distribuição. Este é o cenário dos mercados 

regulados, aqueles em que o Estado estabelece regras básicas a serem cumpridas pelas 

unidades produtivas privadas e realiza a fiscalização do cumprimento das mesmas, 

impondo punições, previamente acordadas, quando as regras e metas estabelecidas não são 

cumpridas. Nesses casos, o financiamento da produção é bancado via preços  publicamente 

regulados. 

 

 

 

 

 



 
 

2.4  Manifestações de preferências: o processo político e o modelo de Tiebout 

 

As limitações do sistema de trocas entre unidades privadas de produção e 

consumo impõem a participação do setor público governamental na produção e ou na 

provisão de bens, cuja natureza não permite que a oferta, via mercado, atenda à demanda 

de forma total ou parcial.   

 

É relevante mencionar que, na ausência da vigência dos mecanismos de 

mercado, a coordenação dos procedimentos alocativos é definida por meio de processo 

político, via votação do orçamento público, de modo a definir a dimensão e a composição 

das receitas e despesas, e a distribuição dos custos e benefícios associados a tais 

procedimentos.  

 

Nesses casos, os indivíduos manifestam suas preferências pela cesta de 

bens que esperam receber do setor público e pelo valor que estão dispostos a pagar pelas 

mesmas, por meio do voto no padrão orçamentário que melhor atenda sua demanda em 

relação à carga de impostos e à cesta de bens demandada. O voto substitui o mercado e 

assume a condição de mecanismo revelador de preferências dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 1.3 

Diferenças entre mercado e processo político 

Itens Mercado Processo Político 

Precisão do 

atendimento da 

escolha 

O indivíduo é agente direto da escolha 

ou processo decisório e beneficiário 

direto do resultado dessa escolha. 
 

A escolha é encaminhada por um político 

(representante) que agrega as demandas em 

grandes grupos e encaminha demandas coletivas.  

Direito de 

propriedade 

O desembolso implica a obtenção de 

um direito de propriedade que 

posteriormente pode ser ofertado no 

mercado. 
 

O desembolso não implica a obtenção de direito de 

propriedade. 

 

Condicionantes da 

oferta 

A oferta depende da manifestação de 

demanda do consumidor. 
 

A oferta depende da articulação entre duas 

demandas: a do consumidor e a da classe política. 

Garantia de sanções 

(durabilidade dos 

contratos) 

Definidas por contratos, segundo as 

condições estabelecidas entre 

ofertantes e demandantes. 
 

Não há sanção direta. 

Participação na 

decisão alocativa 

Restrita àqueles diretamente 

relacionados à decisão de consumo. 
 

Ampla, independente do grau de interesse no 

processo decisório. 

 

Divisibilidade dos 

recursos individuais 

(composição / 

diversidade) 

Há possibilidade de composição de 

escolhas. 

 

 
 

Não existe a possibilidade de composição de 

escolhas. São reduzidas as possibilidades de 

atender as demandas individuais de forma tão 

diversificada quanto o mercado consegue fazê-lo. 

Disponibilidade das 

opções 

A opção é feita diante de alternativas 

concretas ofertadas por uma 

organização já estabelecida. 
 

A escolha é feita no processo político diante de 

alternativas potenciais, portanto, centrada na 

expectativa de ofertas futuras. 

 

Fonte: Monteiro (1987: 16-21) 

 

A teoria das finanças públicas (public finance) não explica as decisões 

políticas associadas às finanças governamentais, mas admite a existência de processos de 

escolhas coletivas, operacionalizadas via eleição de orçamento público. Musgrave 

(1980:47), ressalta que “(...) o mecanismo político é imperfeito e pode apenas servir de 

aproximação para a escolha do orçamento ótimo. Mesmo esta é a melhor – ou mesmo 

única – técnica disponível e deve ser usada da melhor forma possível.” 



 
 

Tiebout (1956:418) observa que o mecanismo político de identificação de 

preferências relativas aos bens públicos é insatisfatório, guardando alguma validade para a 

produção de bens operada pelo governo central, cuja universalidade de procedimentos não 

admite a mobilidade entre comunidades como mecanismos de ajuste de preferências. 

 

 O autor propõe uma alternativa aplicável às comunidades locais. O 

modelo apresentado admite, dentre outros requisitos, (i) plena mobilidade dos cidadãos 

entre comunidade, (ii) disponibilidade de informações completas quanto aos modelos de 

financiamento e gasto público praticados em cada comunidade, (iii) possibilidade de 

escolha da melhor comunidade para residir e (iv) ausência de externalidades. 

 

Nesse cenário, cada indivíduo tenderia a manifestar sua preferência 

quanto à melhor cesta de bens públicos. A melhor combinação entre tributação e oferta de 

bens apresenta-se via deslocamento residencial, em direção à comunidade. Essa proposta 

de manifestação de preferências guarda maior identidade com os mecanismos de mercado. 

 

Parafraseando Hirschman (1973:25), pode-se afirmar que o modelo de 

Tiebout sugere a “opção de saída”, própria ao mecanismo de mercado, como melhor 

alternativa para a “opção de voz”, solução tipicamente política.  A natureza contrastante 

dos mecanismos não impede a observância de um acentuado grau de complementariedade 

entre os mesmos. 

 

 

 

 



 
 

2.5  Funções fiscais: objetivos e instrumentos  

 

A intervenção do governo na dinâmica econômica das economias 

capitalistas contemporâneas, objetivando a superação das falhas ou insuficiências do 

mecanismo de mercado, manifesta-se por meio de três procedimentos: (i) produção ou 

provisão de bens públicos, (ii) regulação de mercados e (iii) gestão da política econômica, 

via instrumentos de política fiscal, monetária e cambial.  

 

Dados os objetivos que se pretende atingir neste trabalho, dar-se-á atenção 

central à leitura e interpretação da política fiscal, seus instrumentos, objetivos e conflitos. 

Dentro do universo da política fiscal, deter-se-á na sua dimensão orçamentária, mais 

precisamente nos procedimentos associados: a arrecadação tributária, as transferências 

fiscais intergovernamentais derivadas de previsão legal e as disponibilidades oriundas de 

recursos tributários arrecadados ou recebidos como transferências pelas esferas de 

governo.  Feita a constatação de que todos estes grupos estão associados ao orçamento 

público, então, poder-se-á falar em dimensão tributária da política fiscal. 

 

Como se sabe, a política fiscal exerce três funções interdependentes, porém, 

com objetivos diferenciados: alocativa, distributiva e estabilizadora (Musgrave: 1976:25). 

A principal dificuldade encontrada na combinação dos instrumentos disponíveis para o 

alcance de um cenário ótimo das três funções fiscais reside no caráter parcialmente 

conflitante dos efeitos produzidos pela perseguição de um objetivo em relação aos demais.   

 

A função alocativa compreende ações orientadas ao ajustamento na 

composição, quantidade, qualidade, distribuição geográfica e setorial, nos custos e 



 
 

mecanismos de financiamento de uma determinada cesta de produtos, eleitos por processo 

político e ofertados pelo sistema econômico. Essa função é exercida com o intuito de 

ajustar e otimizar as decisões alocativas no espaço de mercado. 

 

Por meio dos mecanismos alocativos, o governo desenvolve restrições ou 

incentivos orientados para a produção ou provisão, pública ou privada, de bens e serviços 

(i) cuja natureza do bem, (ii) cujo estado da arte da tecnologia e ou (iii) cujo grau de 

maturidade do desenvolvimento econômico, não permitem a atuação eficiente do segmento 

privado ou tornem tal atuação insuficiente. 

 

A dimensão tributária da política fiscal alocativa utiliza-se do processo 

orçamentário público como instrumento destinado à definição das condições necessárias à 

produção de bens públicos, bens meritórios e gastos redistributivos. São definidas as 

origens e proporções das contribuições, as transferências e as disponibilidades financeiras 

dos gestores das políticas públicas, por nível de governo.   

 

A função distributiva envolve ações governamentais orientadas ao 

fornecimento ou à criação de condições de acesso dos agentes econômicos aos frutos do 

esforço produtivo, desenvolvido pelo conjunto da sociedade. O objetivo central é a 

modificação do padrão de distribuição da renda e da riqueza, construído e definido por 

múltiplos aspectos, em especial, conforme citado por Musgrave (1976:40): “(...) as leis de 

herança, talentos inatos, oportunidades educacionais, mobilidade social e estrutura dos 

mercados”.  

 



 
 

No sistema de mercado, a produção da renda e da riqueza gerada no 

processo produtivo é distribuída segundo a produtividade marginal dos fatores de 

produção.  Segue-se a regra econômica de que cada fator é utilizado de acordo com seus 

preços competitivos, até o limite em que seu custo marginal se iguala ao preço de mercado, 

de forma a garantir a maximização da eficiência econômica.  

 

Porém, esse mecanismo de remuneração dos fatores instituídos pelo 

mercado não garante padrão distributivo de renda, necessariamente justo ou politicamente 

sustentável, pela perspectiva dos indivíduos componentes da respectiva comunidade fiscal. 

Assim, faz-se necessário adotar políticas fiscais capazes de estabelecer um nível adequado 

de distribuição de renda e riqueza, segundo os padrões de escolha da comunidade fiscal. 

 

A dimensão tributária da política fiscal opera a função distributiva por meio 

da tributação progressiva ou regressiva, isso é, por contribuições cujas alíquotas crescem 

em medida respectivamente mais que proporcional ou menos que proporcional à variação 

da renda.  Outros mecanismos de operação das ações distributivas estão associados à 

distribuição dos gastos e transferências  entre famílias.  

 

O mesmo raciocínio é válido para distribuições, via mecanismo fiscal, entre 

setores produtivos ou entre regiões. Em síntese, a função distributiva envolve ações 

decorrentes de decisões políticas orientadas para a superação da distribuição pautada na 

produtividade marginal dos fatores, quando ela se manifesta insuficiente ao atendimento 

das exigências comunitárias. 

 



 
 

A função estabilizadora é desenvolvida por intermédio da construção de 

condições macroeconômicas que permitam a obtenção de estabilidade aos indicadores 

associados aos níveis de (i) emprego dos fatores de produção, (ii) nível geral de preços 

praticados na economia, (iii) contas externas e (iv) resultados fiscais do setor público. 

 

O alcance dos objetivos da política fiscal impõe, ao setor público 

governamental, a atribuição de definir a combinação ótima dos instrumentos de política 

fiscal.  A construção do modelo ótimo das funções fiscais deve levar em consideração que 

as nações organizadas em sistema federativo envolvem os três níveis de governo - federal, 

estadual e municipal - responsáveis pela operacionalização da política fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 TEORIA DO FEDERALISMO FISCAL 

   

Nesse capítulo desenvolvemos o conceito de federalismo fiscal, discutimos 

as possibilidades de cooperação e concorrência, apresentamos as especificidades do 

exercício das funções fiscais e da tributação em contexto federativo, e tecemos 

comentários sobre as transferências fiscais intergovernamentais. 

 

 

3.1  Federalismo fiscal: conceito e mecanismos de cooperação e concorrência 

 

O governo pode, em tese, desempenhar as funções fiscais clássicas - 

alocação, distribuição e estabilização - por meio de três desenhos organizacionais ficais: (i) 

a plena centralização, correspondente à forma unitária de governo, cujas funções fiscais 

são exercidas pelo governo central, (ii) à absoluta descentralização,  modelo em que o 

governo central não tem competências fiscais, e (iii) à combinação de decisões 

centralizadas e descentralizadas, um modelo cujas competências e responsabilidades fiscais 

encontram-se socializadas entre os diferentes níveis de governo e unidades federativas.  

 

O federalismo fiscal é uma forma de organização governamental cujo 

sistema fiscal é operacionalizado de forma descentralizada: o setor público governamental 

opera por meio de múltiplos centros decisórios (Musgrave, 1980:531), combinando 

elementos da descentralização e da centralização. Vale afirmar,  as decisões relativas às 

contribuições tributárias e aos bens produzidos pelo setor público governamental são 

tomadas em diferentes níveis de governo e por cada jurisdições no universo da União, dos 

estados e dos governos locais. 



 
 

Portanto, o federalismo fiscal implica distribuição de competências 

constitucionais fiscais entre os diferentes níveis de governo, para que cada um, na medida 

de suas competências e capacidade de financiamento, possa construir desenhos 

institucionais capazes de disciplinar os procedimentos de contribuição e gestão tributária, 

transferências, composição e dimensão da despesa.  

 

O objetivo central do processo de descentralização é otimizar a relação entre 

preferências individuais e o perfil do sistema fiscal, num contexto de produção e consumo 

em que o sistema de preços não é capaz de gerar informações relativas às preferências dos 

indivíduos, o que não implica, necessariamente, produção de bens pelo setor público, ainda 

que isto seja possível. 

 

Assim, quando se discute o desenho organizacional mais adequado ao 

desempenho das funções fiscais do Estado, não é conveniente pensar em termos de uma 

dicotomia entre plena centralização versus extrema descentralização, mas sim, em 

desenhos federativos com diversidade no grau de descentralização (Oates 1972: 18): 

 

O federalismo fiscal é dinâmico, isso é, assume configurações diversas ao 

longo do tempo e no espaço.  Essa característica é produto da interação entre regras 

institucionais2 e a organização e dinâmica econômica do país. Nas palavras de Soláns 

(1977:17), a interação seria resultante da articulação entre as regras do jogo, ou etapa 

constitucional, e o impacto dessas regras no sistema econômico ou etapa funcional.   

                                                             
2 O conceito de instituições é adotado neste trabalho conforme proposição de North (1998:7): "As instituições 
constituem as regras do jogo numa sociedade; mais formalmente, representam os limites estabelecidos pelo 
homem para disciplinar as interações humanas. Consequentemente, e em compensação, estruturam incentivos 
de natureza política, social e econômica."  



 
 

Alterações em um desses elementos geram conseqüências sobre o desenho 

federativo, o que pode resultar em transformações no quadro de competências, em escala 

nacional, ou na capacidade fiscal para o atendimento das demandas orientadas ao setor 

público, em cada nível de governo ou unidade federativa. 

 

As relações fiscais, sejam elas cooperativas ou competitivas, podem ser 

operacionalizadas por três tipos de mecanismos. O primeiro, denominado de vertical, 

refere-se às relações estabelecidas entre os três níveis de governo: federal, estadual e local 

ou entre pelo menos dois desses segmentos. O segundo, definido como horizontal,  está 

associado às relações firmadas entre unidades federativas em um mesmo nível de governo, 

ou seja, entre estados ou entre municípios. Por fim, temos o modelo misto, que articula 

diferentes níveis de governo e diversas unidades federativas. 

 

Essas formas de gestão federativa podem ser adotadas como decorrência de 

imposição institucional ou como produto da livre decisão entre as partes, a partir do 

julgamento de que ações resultantes do esforço cooperativo ou competitivo podem 

conduzir à otimização dos retornos esperados pelas unidades federativas envolvidas no 

processo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2  Funções fiscais em contexto federativo. 

 

Nos Estados politicamente organizados em sistemas federativos as 

funções fiscais são desempenhadas pela esfera central e pelas esferas subnacionais de 

governo. As diversas unidades federadas dividem a responsabilidade pela gestão das ações 

alocativas, distributivas e estabilizadoras.  A principal questão relativa à organização do 

sistema fiscal é a definição de competências de cada nível de governo quanto às funções 

fiscais clássicas, de forma a permitir uma situação Pareto-eficiente.  

 

 

3.2.1 Função alocativa 

 

A função alocativa, sob o ponto de vista teórico-normativo, deve ser 

compartilhada entre os diferentes níveis de governo e diferentes unidades federadas, 

segundo o grau de correspondência entre as preferências relativas à contribuição tributária 

e à cesta de bens produzidos pelo setor público das comunidades componentes de cada 

jurisdição. 

 

  Essa diversidade de preferências é o fator que explica a multiplicidade 

de unidades fiscais, ou seja, é o determinante econômico da opção por um governo 

federativo em detrimento de um governo unitário. Esse desenho permitiria a maximização 

do bem-estar dos indivíduos residentes em cada uma das jurisdições. 

 



 
 

O modelo ótimo, portanto, é aquele que permite perfeita correspondência 

entre oferta de bens pelo setor público e o perfil de demanda da comunidade. Para o 

alcance teórico deste cenário, Oates (1977: 56) estabelece os seguintes pressupostos: (i) 

produção governamental restrita a bens públicos puros; (ii) número “n” de bens públicos 

produzidos; (iii) conjunto de bens restrito a um conjunto geográfico específico; (iv) 

perfeita correspondência entre agrupamentos geográficos e preferências individuais;        

(v) igualdade no consumo individual entre membros de uma mesma comunidade; (vi) 

ausência de externalidades; (vii) ausência de custos de tomada de decisão; (viii) ausência 

de mobilidade individual entre jurisdições; e (ix) estabilidade de preços e pleno emprego. 

 

Esse modelo ideal prevê que a forma federativa maximizadora de bem-

estar seria aquela em que a provisão e o financiamento dos bens são realizados a partir de 

jurisdições constituídas em número e espaços proporcionais aos grupos populacionais com 

idênticas preferências fiscais. O financiamento seria ordenado, conforme o “princípio do 

benefício”, segundo o qual, cada indivíduo contribui de acordo com o bem-estar obtido 

pela cesta de bens ofertados. 

 

Em síntese, o conteúdo do Teorema da Descentralização de Oates 

(1977:59) seria: há maximização da eficiência econômica da ordenação federativa fiscal 

alocativa, sempre que for observada perfeita correspondência entre as ações do governo e a 

preferência dos grupos que o financiam. 

 

Segundo o teorema supramencionado, o governo central deve responder 

pela provisão de bens cujo consumo seja uniforme, em termos de preferência e em termos 

de quantidade individual demandada em todo o território federativo. Os governos estaduais 



 
 

assumiriam a responsabilidade pela provisão de itens com preferências regionais e os 

governos locais responderiam pelos bens cujo perfil da demanda fosse especifico de uma 

localidade. 

 

O modelo teórico ideal, que garante suporte ao “Teorema da 

Descentralização" de Oates, precisa ser ponderado quando da realização de estudos de 

natureza positiva, isso é, estudos orientados para a compreensão de um quadro real, e não, 

para a definição de um cenário normativo, um “dever ser”. 

 

Os desenhos federativos realmente existentes envolvem elementos que 

ampliam a complexidade do fenômeno, dentre eles merecem especial atenção às questões 

relativas aos itens comentados a seguir: (i) cesta de bens provisionados pelo setor público 

que envolva bens públicos puros, bens públicos mistos3 e bens meritórios; (ii) assimetria 

nas preferências e nas quantidades demandadas pelos membros de uma mesma 

comunidade; (iii) mobilidade dos indivíduos entre diferentes jurisdições; (iv) custos de 

tomada de decisão; (v) economias de escala4 e (vi) externalidades. 

 

A plena mobilidade de indivíduos entre jurisdições abre a possibilidade 

de ocorrência de fenômenos de “congestionamento”, isso é verificado quando há uma 

desproporção entre a quantidade de bens ofertados e o volume da demanda efetiva, sendo 

essa última maior que a primeira. Esse fato produz duas conseqüências: (i) exclusão de 

                                                             
3 Os bens mistos são aqueles cuja plena satisfação dos consumidores impõe a combinação de gastos públicos 
e privados em produtos que se complementam no atendimento das demandas manifestas, nesse caso o 
governo opera por meio da concessão de subsídios aos agentes privados. Para um maior detalhamento, ver 
Musgrave (1980:47). 
4 O conceito de economias de escala refere-se aos fenômenos em que uma mudança na quantidade produzida 
ou na quantidade de indivíduos consumidores gera efeitos sobre os custos proporcionais associados, 
respectivamente, sobre a produção ou sobre o consumo de um bem. Para uma leitura mais detalhada desse 
conceito, ver Miller (1981:206).  



 
 

parte dos indivíduos do processo de consumo, e (ii) perda parcial da satisfação daqueles 

consumidores que permanecem dispondo do bem, porém, o fazem em condições 

insatisfatórias. 

 

A existência de custos financeiros, decorrentes dos processos políticos de 

manifestação de preferências e da necessidade de um suporte administrativo, para que o 

poder público possa arrecadar os recursos tributários, gerenciá-los e provisionar bens 

demandados pela comunidade, acarreta restrições quanto ao número de jurisdições e ao 

número de bens, cuja  oferta deve ser coordenada diretamente pelo governo. 

 

A combinação entre a presença de economias ou deseconomias de escala 

e a plena mobilidade de indivíduos agrega à construção do desenho federativo 

maximizador de utilidades, como dificuldade adicional, o fato de existir um tamanho ótimo 

para cada unidade produtiva, o que nem sempre será compatível com o tamanho das 

comunidades existentes. 

 

Por fim, cabe mencionar que a inclusão de novas variáveis reais no 

modelo inicialmente proposto agregaram complexidade à definição do desenho ótimo do 

federalismo fiscal, tornando o novo modelo mais próximo de uma “correspondência 

imperfeita” (Oates, 1977:56), entre ações de arrecadação, gestão e provisão dos recursos 

públicos e as preferências individuais dos membros de cada unidade federativa.  

 

 

 

 



 
 

3.2.2 Função distributiva 

 

O modelo de descentralização do tipo “correspondência perfeita”, 

apresentado por Oates (1977:56), admite como pressuposto a perfeita distribuição da renda 

e o pleno uso dos fatores. O modelo de “correspondência imperfeita”, apresentado pelo 

mesmo autor (1977:80), rompe com esses pressupostos e introduz a função fiscal 

distributiva no desafio de construção de um modelo federativo ótimo. 

 

As economias de mercado observam padrões de organização e dinâmica de 

acumulação, cujas variações cíclicas representam uma característica central e cujo pleno 

emprego, quando observado, representa apenas um momento desse ciclo. Por outro lado, 

os espaços correspondentes às diferentes regiões de uma federação dispõem de 

especificidades no padrão de organização e na dinâmica econômica, o que implica 

diferenças nos padrões regionais subnacionais de desenvolvimento. 

 

O desenvolvimento5 diferenciado gera desigualdade nas oportunidades e 

possibilidades de escolha ou manifestação de preferências entre indivíduos, regiões e 

setores produtivos. Esse cenário demanda ações econômicas complementares, de iniciativa 

do setor público governamental. 

 

A ação governamental orientada a políticas redistributivas processa-se 

primordialmente por intermédio da política fiscal, ainda que políticas monetárias e 

cambiais possam exercer impactos sobre as rendas individuais ou regionais. A política 

                                                             
5 O conceito de desenvolvimento é entendido como processo de eliminação das restrições às liberdades de escolha e de 
oportunidades, de transparências e de segurança protetora, associadas à esfera econômica, à política, à social. Ou seja, o 
desenvolvimento é identificado como processo de expansão das liberdades substantivas interligadas (Sen, 2000:23). 



 
 

fiscal pode ser implementada pela operacionalização de três instrumentos: (i) a 

progressividade do sistema tributário, (ii) o direcionamento das transferências fiscais 

intergovernamentais e (iii) o perfil da cesta de bens provisionados pelo governo. 

 

A progressividade do sistema tributário refere-se à aplicação de carga 

tributária com alíquotas que crescem de forma mais que proporcional em relação  ao 

crescimento da renda. Isso produz um quadro de contribuições tributárias onde os que 

dispõem de maior montante de renda contribuem com parcela relativamente maior, quando 

comparado aos recebedores de rendas menores. 

 

Pelo lado da despesa, os programas redistributivos podem ser 

operacionalizados por meio de dois mecanismos. Primeiro, a definição da composição da 

cesta de bens produzidos pelo governo, assim, uma maior quantidade de bens destinados 

ao consumo das populações de renda inferior tende a implicar transferências de recursos 

em forma de produtos e serviços. Segundo, por meio de transferências diretas para as 

populações de renda mais baixa, de forma a possibilitar que os indivíduos beneficiados 

possam realizar suas próprias escolhas, ou seja, possam dispor dos recursos segundo suas 

próprias preferências. 

 

Essas ações são identificadas como tarefas primordialmente destinadas ao 

governo central do Estado federativo, por demandarem procedimentos em escala nacional 

e grau de uniformidade capaz de eliminar possibilidades de deslocamento espacial dos 

fatores produtivos.  

 



 
 

Ações dessa natureza, quando adotadas por governos subnacionais, num 

quadro de ampla mobilidade de fatores, podem ser neutralizadas por dois movimentos. De 

um lado, o deslocamento de famílias de baixa renda para a jurisdição gestora das 

transferências, de outro, a busca por outras jurisdições por parte dos indivíduos e das 

unidades produtivas, detentoras de alto padrão de renda, à procura de um menor custo 

tributário (Musgrave, 1980:540). 

  

Em síntese, as políticas redistributivas são tratadas pela teoria como 

políticas preferencialmente nacionais. Ações locais, num cenário de mobilidade de fatores, 

tenderiam a alterar preferências localizacionais e a produzir decisões ineficientes ao 

conjunto do sistema econômico (Oates, 1977:54). A participação de governos subnacionais 

em ações distributivas é desejável em circunstâncias especiais, quando as restrições 

supramencionadas não forem verificadas, criando com isso, a possibilidade da adoção de 

medidas eficientes e eficazes.  

 

 

3.2.3 Função estabilizadora 

 

O modelo federalista fiscal de Oates (1977:56), centrado na 

correspondência perfeita ou identidade ótima entre preferências da comunidade e as ações 

e custos associados ao setor governo, admite, como estratégia simplificadora, um cenário 

de plena estabilidade econômica. 

 

  A eliminação desse pressuposto permite incorporar na análise os efeitos 

da instabilidade econômica no jogo federativo, configurando um modelo de 



 
 

correspondência imperfeita, conforme descrito pelo próprio Oates (1977:80).  Esse 

exercício teórico abre espaço para a incorporação e análise da função fiscal estabilizadora 

na construção do modelo ótimo do desenho federativo. 

 

Musgrave (1980:541) incorpora a variável “instabilidade de preços e 

emprego” na análise federativa, com o objetivo de discutir o papel dos níveis de governo 

nas ações governamentais orientadas a busca de maior estabilidade nos ciclos de negócios6.  

Na visão do autor, a função estabilizadora é considerada, assim como as ações 

distributivas, como competência primordial da esfera central de governo, em razão dos 

requisitos necessários para obtenção de eficiência e eficácia. 

 

As ações fiscais estabilizadoras, numa perspectiva keynesiana7, são 

operacionalizadas principalmente pela manipulação governamental do gasto público.  

Desse modo, uma tendência de baixa no ciclo de negócios seria enfrentada como uma ação 

contra-cíclica, centrada no aumento dos gastos públicos e ou na redução da carga 

tributária, de forma a incrementar o nível de atividade da economia. Uma tendência de alta 

no nível de atividade permitiria uma retração no gasto público e/ou aumento da carga 

tributária, de forma a reduzir a demanda agregada e evitar pressões sobre o nível de preços 

(Carvalho e outros, 2000:192). 

 

As políticas fiscais orientadas a estabilização, sejam elas restritivas ou 

expancionistas, quando adotadas isoladamente pelos governos subnacionais, acabam 

                                                             
6 Por ciclo de negócios, entendem-se as variações de curto prazo dos indicadores macroeconômicos em torno 
das tendências de crescimento associadas a movimentos de longo prazo. Para um maior detalhamento sobre o 
tema ver Magalhães (2000:160).  
7 Uma leitura mais detalhada sobre a política fiscal keynesiana pode ser realizada por meio do texto de Tobin, 
James. Policies for prosperity: essays in a keynesian mode. Brighton: Wheatsheaf Books (1987). 



 
 

parcialmente anuladas pelos efeitos de transbordamento, decorrentes da ampla mobilidade 

de fatores entre jurisdições de um mesmo Estado federativo. 

 

As ações expancionistas tenderiam a perder eficiência e eficácia por meio 

dos transbordamentos comercias, ou seja, os aumentos dos gastos locais seriam 

parcialmente transferidos para outras jurisdições, via compra de mercadorias e serviços.  

As ações restritivas tenderiam a reduzir a demanda e a pressionar os preços para baixo, 

gerando incentivos sobre demandas oriundas de outras comunidades fiscais do mesmo 

universo federativo (Musgrave: 1980:541) 

 

Nos dois casos, os esforços desenvolvidos unilateralmente por uma 

unidade federativa seriam parcialmente neutralizados, gerando ineficiências econômicas. 

Esse é o argumento central utilizado por Oates (1977:55) para fundamentar teoricamente a 

delegação, ao governo central, das competências associadas à estabilização. 

 

 As participações de governos subnacionais em ações estabilizadoras são 

desejáveis, porém, tais esferas devem adotar procedimentos articulados e coordenados pelo 

governo central, para que possam gerar efeitos positivos. 

 

 

3.2.4 Conflitos e necessidade de coordenação 

 

Os conflitos de natureza fiscal são gerados a partir de duas fontes 

principais de divergências: a primeira refere-se às contradições entre funções, nesse caso, o 

uso de instrumentos disponíveis e orientados ao alcance dos objetivos pretendidos a uma 



 
 

função A, acabam por provocar restrições ao alcance dos objetivos desejados a outras 

funções B e C. A literatura sugere conflitos entre (i) alocação eficiente dos recursos e 

distribuição justa dos resultados do crescimento econômico, (ii) distribuição e estabilização 

do nível de preços sob condições adequadas de emprego e (iii) alocação e estabilização.  

 

A outra fonte de importância relevante à geração de conflitos fiscais é a 

adoção de políticas orientadas a objetivos, totais ou parcialmente opostas, pelos diversos 

segmentos governamentais em Estados federativos. Em especial, aqueles vinculados a 

transferências, arrecadação, gasto público e endividamento dos governos subnacionais. 

 

A literatura especializada recente tem observado com freqüência que o 

principal ponto de conflito fiscal em sistemas políticos federativos reside nas divergências 

entre o esforço de estabilização desenvolvido pelo governo central e o modelo de 

descentralização fiscal existente. Esse diagnóstico tem merecido ênfase especial na análise 

da realidade brasileira pós-1988 (Wernek, 1995:376 e Shah, 2000:83). 

 

Tanzi (1988:16), ao comentar sobre a necessidade da coordenação e 

harmonização fiscal, aponta duas razões para sua existência: a primeira, refere-se ao 

acentuado grau de interdependência das unidades federativas, dada a abertura e plena 

mobilidade de fatores entre os diferentes espaços econômicos de abrangência local ou 

regional; a segunda, observa que tal motivação está fundamentada nas transmissões de 

externalidades, positivas ou negativas, geradas em cada um desses subsistemas econômicos 

subnacionais. 

 



 
 

Os quatro elementos fundamentais a coordenação-harmonização, 

segundo se pode depreender das leituras de Ter-Minassian (1999:56-59) e Shah (2000:96), 

são: (i) clareza na definição dos destinos das receitas e responsabilidade de gasto, (ii) 

mecanismos de transferências estáveis e transparentes, (iii) incentivo ao esforço fiscal, e 

(iv) limites ao grau de endividamento. 

 

A transparência e precisão na definição de competências associadas à 

realização da captação de recursos necessários ao financiamento do setor público e ao 

desenvolvimento dos programas setoriais de atendimento das solicitações comunitárias são 

essenciais ao perfeito esclarecimento das ações governamentais, quanto à natureza da 

competência: exclusiva, compartilhada ou concorrente.  

 

Esses requisitos, quando plenamente atendidos, tendem a evitar 

desperdícios de recursos em ações exercidas, concomitantemente, por diferentes esferas de 

governo, ou a impedir custos sociais derivados da ausência de atuação governamental em 

determinados segmentos de política. Por outro lado, a clareza na responsabilização pela 

administração dos recursos facilita as ações de controle exercidas pela sociedade e aumenta 

a possibilidade de obtenção de eficiência na gestão fiscal. 

 

As transferências são essenciais à montagem da eficiência tributária e à 

complementação das disponibilidades financeiras necessárias aos governos subnacionais, 

para que possam fazer frente às suas competências provisionais, especialmente  em 

federações com forte assimetria fiscal.  

 



 
 

No entanto, o desenho das transferências deve estar pautado em três 

elementos: (i) associação entre custos tributários e benefícios gerados pela provisão de 

bens públicos por comunidade, resguardadas as necessidades de transferências 

redistributivas, (ii) mecanismos e critérios de transferências compatíveis com os objetivos 

desejados e (iii) incentivos ao alcance de metas fiscais, por exemplo: esforço de 

arrecadação8 ou equilíbrio fiscal, metas sociais que podem estar ligadas a índices como o 

de alfabetização ou o de mortalidade infantil.  

 

A primeira situação demanda um esforço de coordenação entre funções, 

de forma a compatibilizar os interesses alocativos, estabilizadores e distributivos.              

O segundo cenário impõe a construção de um desenho institucional capaz de garantir ações 

gerenciais coordenadas e complementares entre União, estados e municípios no esforço 

dirigido à construção do bem-estar social. 

 

Por fim, mas, não menos importante, observamos a demanda por gestões 

fiscais pautadas no equilíbrio orçamentário, como forma de evitar a constituição de déficits 

e dívidas públicas, geradoras de efeitos negativos intergeracionais e incompatíveis com o 

crescimento sustentado e equilibrado do conjunto da federação.   

 

A gestão fiscal dos governos subnacionais, quando não está pautada no 

equilíbrio orçamentário, pode gerar duas conseqüências negativas sobre o esforço de 

estabilização (Riogolon & Giambiagi: 1999:122-123). A primeira refere-se à geração de 

                                                             
8 O conceito de esforço fiscal é entendido como a relação entre a arrecadação efetiva e a arrecadação 
potencial; permite mensurar o grau de eficácia das administrações tributárias em cada uma das unidades 
federativas. A arrecadação potencial é identificada, segundo Cossío (1998:53), “(...) como o nível de 
arrecadação que se poderia alcançar com uma exploração eficiente das bases de tributação, dada às condições 
econômicas de cada unidade de governo”. 



 
 

déficits fiscais e a suas transferências para a esfera federal de governo, que, em última 

instância, tende a garantir a solvência dos créditos assumidos por estados e municípios. 

 

 A segunda conseqüência é observada quando bancos públicos, 

vinculados a governos subnacionais, praticam empréstimos pautados em demandas 

políticas, sem sustentabilidade financeira, e acabam sendo obrigados a recorrer às reservas 

bancárias ou a outros mecanismos de liquidez da autoridade monetária, para bancar suas 

obrigações contratuais, o que acaba por causar efeitos negativos sobre a gestão da política 

monetária. 

 

A gestão fiscal equilibrada dos governos subnacionais pode ser alcançada 

por três mecanismos de controle (Ter-Minassian: 1997: 60-62): 

a. submissão dos governos regionais e locais ao mercado de crédito 

privado e às suas regras de concessão de recursos e avaliação de 

riscos; 

b. controle direto do governo central sobre as esferas governamentais 

subnacionais, via autorização para a realização do empréstimo e 

monitoramento dos recursos obtidos; 

c. regras institucionais formais disciplinadoras dos limites e condições 

de acesso do setor público às linhas de crédito; opção semelhante à 

lei Gramm-Rudmam, adotada nos Estados Unidos da América para 

disciplinar à gestão fiscal dos governos da federação americana.   

 



 
 

Este último mecanismo de controle apresenta duas vantagens: (i) reduz o 

nível de conflito federativo, derivado da luta política pela contratação de empréstimos e (ii) 

garante maior estabilidade e transparência na gestão fiscal sustentável. 

 

 

3.3   Tributação em contexto federativo 

 

 O modelo ótimo de tributação tem sido objeto de investigação de 

diversas formulações teóricas. Samuelson (1986:139) sugere a busca de identidade entre a 

carga tributária imposta aos indivíduos e o nível de satisfação resultante do consumo dos 

bens e serviços público, obtido pelos mesmos contribuintes. Uma espécie de compensação 

perfeita entre as renúncias, representadas pelas transferências de renda ao setor público e 

os resultados gerados pela produção governamental. 

 

A construção de um sistema tributário9 ótimo, conforme previsto pela 

teoria (Musgrave, 1980:178) deve atender a pelo menos seis requisitos básicos: (i) 

equidade horizontal e vertical do encargo tributário, (ii) neutralidade, ou seja,  

minimização de interferência nas decisões alocativas dos agentes econômicos, (iii) 

correção das ineficiências apresentadas pelo mercado,  (iv) adequabilidade aos objetivos de 

estabilização e crescimento, (v) transparência e (vi) minimização dos custos 

administrativos associados ao sistema.  Rezende (1999:5) aponta a harmonização fiscal 

como outro princípio compatível com os anteriormente citados e que guarda em relação a  

eles um forte laço de complementariedade. 

                                                             
9 Entendemos por Tributo - conforme conceituação prevista no artigo 3º do Código Tributário Nacional - Lei 
nº 5.171, de 25 de outubro de 1966 - “(...) toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor 



 
 

Por equidade entende-se a igual distribuição do ônus tributário entre o 

universo de contribuintes de acordo com critérios que reconheçam as diferenças entre os 

mesmos.  Este princípio admite duas leituras: a primeira, denominada de horizontal, trata 

da igualdade entre indivíduos com mesma capacidade contributiva, o que pressupõe o 

mesmo montante de transferência monetária aos cofres públicos; a segunda, identificada 

como vertical, refere-se à igualdade entre possuidores de capacidades diferenciadas de 

contribuição.  

 

O tratamento conceitual da equidade apresentado neste texto considera 

que o sistema tributário está fundamentado no "princípio da capacidade contributiva", isso 

é, cada indivíduo contribui segundo sua capacidade de pagamento.  Nesse caso, não há 

associação direta entre a cesta de consumo de bens ofertados pelo governo e a contribuição 

tributária, ainda que, indiretamente, a capacidade contributiva do conjunto da comunidade, 

implique  restrições à dimensão e à qualidade  dos bens ofertados pelo setor governo10. 

 

A capacidade de pagamento está associada a três macro-indicadores: os 

fluxos de renda, os fluxos de consumo e o estoque de riqueza. Uma atenção especial deve 

recair sobre a incidência legal e a incidência econômica, isso é, aquela deve ser observada 

após o processo de ajustamento, via transferências de encargos, em busca de proteção 

contra o ônus tributário. 

  

                                                                                                                                                                                         
nela se possa exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade plenamente vinculada.” 
10 Outra alternativa teórica orientadora da organização do sistema tributário é o “princípio do benefício”, 
centrado numa avaliação individual e subjetiva, segundo a qual, cada indivíduo deve contribuir de acordo 
com o grau de satisfação obtida com o consumo da cesta de bens ofertados pelo setor público.   



 
 

Outro requisito desejável ao sistema tributário é a neutralidade, isto é, a 

não interferência, ou minimização da interferência, dos tributos nas decisões alocativas, 

realizadas pelos atores econômicos. A introdução de um tributo no sistema econômico 

pode produzir desequilíbrios de preços relativos e com isso provocar distorções no sistema 

informacional gestado no espaço de mercado, conduzindo os agentes a decisões 

ineficientes do ponto de vista da maximização dos retornos esperados.  

 

O requisito da neutralidade admite a observância do efeito-renda, ou seja, 

a redução do consumo decorrente da redução na renda disponível sem alteração dos preços 

relativos, mas rejeita o efeito-substituição, isso é, a mudança na cesta de consumo 

decorrente de ajustamentos realizados pelos agentes econômicos na busca de redução dos 

custos tributários. Esse último efeito é que produz desequilíbrios sobre os preços relativos 

e compromete a eficiência do sistema de trocas (Oates, 1977:166). 

 

A correção das ineficiências apresentadas pelo mercado é outra 

característica identificada como positiva. O tributo tende a contribuir para a otimização do 

sistema econômico sempre e na proporção em que for capaz de corrigir falhas de mercado, 

sejam elas relativas a externalidades, ao perfil distributivo ou a qualquer outra natureza. 

 

A qualidade do sistema de tributos deve estar orientada não apenas a 

alocação eficiente, mas, também, a capacidade de produzir resultados compatíveis com os 

outros objetivos desejados e necessários ao bom funcionamento do sistema econômico: 

estabilização dos níveis de preço e emprego, crescimento econômico, e distribuição do 

bem-estar gerado pelo esforço produtivo entre indivíduos, regiões e setores econômicos. 

 



 
 

Outras características otimizadoras são: (i) o grau de transparência nas 

regras que disciplinam o sistema tributário e nos efeitos produzidos pelos tributos, um a 

um, e (ii) a eficiência do processo de gestão da estrutura administrativa competente para 

desenvolver as tarefas de arrecadação e gestão da receita. 

 

Por fim, cabe mencionar a necessidade de harmonização do sistema 

tributário, o que implica não apenas a estabilidade, simplicidade e uniformidade das regras, 

mas, especialmente, a compatibilidade entre o perfil da estrutura tributária federativa e o 

grau de mobilidade dos fatores. 

 

 Lembrando, essa mobilidade não se restringe mais ao universo 

intranacional. O mesmo processo é observado, em velocidade crescente, em escala 

supranacional, especialmente dentro do universo dos blocos econômicos regionais. Nessa 

esfera, produz distorções competitivas derivadas do desenho tributário nacional, se o 

mesmo não estiver devidamente ajustado à dinâmica de integração supranacional (Afonso 

e outros, 2000:143). 

 

Tais objetivos nem sempre são compatíveis, o que implica a existência de 

conflitos e a necessidade de fazer opções, de acordo com os objetivos definidos como 

prioritários, no período da elaboração de políticas públicas de natureza fiscal. Observando 

o Estado federativo, verifica-se, como desafio adicional, a definição das competências 

tributárias entre os níveis de governo, dadas às restrições de custos consideradas como 

admissíveis pelo sistema econômico.  

 



 
 

Ao analisar a tributação em ambiente federativo, Ter-Minassian 

(1997:09) sugere que a distribuição de competências entre diferentes níveis de governo 

deve obedecer aos seguintes critérios: 

 

a) submissão, à competência federal, dos tributos que apresentem pelo 

menos um dos seguintes requisitos:  

 

- alta mobilidade da base de arrecadação; isso porque a adoção  dos 

mesmos por governos subnacionais poderia implicar a indução aos 

deslocamentos inter-regionais dos fatores de produção, com custos de 

eficiência para o conjunto da federação; 

 

- forte sensibilidade a mudanças no nível de crescimento da economia, 

ou seja, grau acentuado de elasticidade-renda; esse tipo de tributo 

representa um relevante instrumento de ação da política de 

estabilização; 

 

- bases de arrecadação relevantes e distribuídas irregularmente  entre as 

diversas regiões e unidades federadas, dado, que a descentralização de 

tributos com esse perfil acentua o grau de assimetria inter-regional; 

 

- tributos incidentes sobre comércio exterior, importação e exportações, 

por sua importância enquanto instrumento regulador das trocas 

externas e sua influência sobre a balança comercial; 

 



 
 

b) submissão, à competência das esferas subnacionais de governo, dos 

tributos que apresentem pelo menos uma das seguintes qualidades: 

- baixa mobilidade da base de incidência; 

- taxas por serviços públicos prestados à comunidade. 

 

A distribuição de competências tributárias no cenário federativo admite, 

segundo a teoria (Rezende & Lobo, 1985:34), pelo menos três mecanismos distintos, que 

podem ou não ser adotados de forma articulada, conforme a base tributária de referência; 

são eles: competência concorrente, competência compartilhada e competência exclusiva. 

 

As competências concorrentes ocorrem quando diferentes níveis de governo 

dispõem de autonomia para estabelecer regras impositivas sobre mesma base de incidência, 

podendo inclusive fixar alíquotas e isenções. O aspecto concorrencial pode ser absoluto ou 

relativo, as experiências institucionais apontam para esta última forma,  de modo que a 

liberdade de gestão fiscal da cada nível de governo é disciplinada por legislação.  

 

As competências compartilhadas representam desenhos tributários cujos 

níveis de governo dividem, por mecanismos de transferências compensatórias, o produto 

da arrecadação obtida sobre uma determinada base de incidência, tomando por referência 

critérios previamente definidos em legislação específica. Esse modelo permite maior 

precisão e velocidade no processo de coordenação fiscal exercido pelo governo central. 

 

Finalmente, temos a figura da competência tributária exclusiva, em que cada 

nível de governo da federação possui exclusividade para exercer a tarefa impositiva sobre 



 
 

determinada base arrecadatória. Nesse caso, os desequilíbrios fiscais são corrigidos por 

transferências intergovernamentais, via mecanismos do tipo "fundos públicos". 

 

O cenário de competências fiscais fragmentadas entre os diversos níveis de 

governo demanda o que Oates (1977:197) denomina de harmonização fiscal, ou seja, um 

esforço cooperativo entre as unidades federativas, orientado a construção de um sistema 

tributário capaz de bancar o financiamento público e garantir grau adequado de incidência.  

 

Como bem afirmou Prud’homme (1985:218), a superação dos problemas 

associados à definição das competências dos níveis de governo, não pode ocorrer pela 

simples montagem de uma matriz que relacione serviços e esfera de governo. O desafio 

central está na determinação do desenho cooperativo capaz de otimizar os esforços 

produtivos do setor público. 

 

 

3.4 Transferências fiscais intergovernamentais 

 

O modelo de correspondência perfeita idealizada por Oates (1977:56), 

pressupondo perfeita correlação entre preferências comunitárias, base tributária, 

capacidade de financiamento, perfeita distribuição de renda e eficiência tributária por 

comunidade, não dispõe de suporte empírico. Ou seja, a economia real não reserva espaço 

para a correspondência ideal entre distribuição de encargos previamente definidos e a 

distribuição de capacidade de financiamento.  

 



 
 

O mesmo autor desenvolveu o conceito de correspondência imperfeita 

(1977:80), admitindo, como o próprio nome sugere, imperfeições nas relações entre área 

de benefício, universo de preferências, mobilidade de fatores produtivos e pessoas, base de 

financiamento e capacidade de financiamento. Esse cenário demanda adoção de 

mecanismos de transferências fiscais intergovernamentais, capazes de corrigir falhas e 

reduzir imperfeições do sistema.  

 

Pelo menos três fatores justificam a existência de repasses financeiros 

horizontais e verticais entre unidades federadas, para que as mesmas possam fazer frente 

aos encargos de suas respectivas competências, são eles: externalidades, compensações e 

redistribuição de renda (Oates, 1977:101).   

 

 O primeiro motivo está associado à correção dos custos ou benefícios, 

gerados pelos efeitos externos que o sistema econômico de uma jurisdição exerce sobre 

outras. São pagas indenizações ou subsídios, conforme seja a natureza da externalidade, 

respectivamente, negativa ou positiva.  A imposição de pagamento indenizatório ou 

recebimento em forma de subsídios funciona como sinalização orientada, respectivamente, 

a inibição ou ao incentivo do desenho produtivo gerador da externalidade. 

 

Outra motivação a realização dos repasses está vinculada à necessidade de 

mecanismos tributários, cuja arrecadação, por razões de eficiência econômica, precisa ser 

realizada por jurisdições com abrangência estadual ou pelo governo central.  Essa 

configuração obriga a esfera arrecadadora a realizar transferências com o objetivo de 

compensar regiões tributadas e viabilizar os gastos dos respectivos governos. A devolução 

total ou parcial dos recursos permite, aos agentes econômicos geradores do esforço 



 
 

tributário, maior autonomia para a realização das escolhas e maior possibilidade de 

correspondência entre preferências e provisões públicas. 

 

Por fim, temos as motivações redistributivas, isso é, transferências 

operacionalizadas com o objetivo de reduzir as diferenças fiscais entre unidades 

federativas, derivadas dos diferenciais relacionados ao grau de desenvolvimento da 

atividade econômica, à dimensão da base tributária, aos custos de produção e ao perfil da 

demanda por bens cuja provisão é de responsabilidade do setor governo.   

 

As transferências fiscais intergovernamentais podem ser operacionalizadas 

por intermédio da combinação de diversos instrumentos de repasse. Ter-Minassian 

(1997:11) propõe um modelo composto por duas vertentes principais: cotas e concessões, 

cada uma com detalhamentos específicos. 

  

As transferências por cotas (revenue sharing) são previamente determinadas 

por dispositivos constitucionais ou leis ordinárias, podem estar associadas a um imposto 

específico ou a montantes disponíveis em fundos públicos constituídos por recursos com 

origem tributária diversificada.   

 

A composição das cotas pode estar orientada a duas finalidades:  

compensatória e redistributiva. A primeira ocorre quando o repasse é realizado com o 

objetivo de devolver recursos de uma base tributária específica, cuja arrecadação se 

processou no território da jurisdição beneficiada, ainda que essa não tenha assumido a 

responsabilidade pela operacionalização da arrecadação. 

 



 
 

A segunda finalidade assumida pela distribuição por cotas refere-se a ações 

de natureza redistributivas. Nesse caso, os recursos são repassados segundo critérios que 

guardam uma relação inversamente proporcional à renda e diretamente proporcional à 

população e a indicadores de carências associados à disponibilidade de bens públicos ou 

meritórios.   

 

As transferências por concessões (grants) estão vinculadas à execução de 

políticas públicas setoriais e independem de previsão legal especifica. A realização de 

repasses dessa natureza depende de acordos negociados entre unidades federativas de 

governo e podem depender de condições impostas pela  esfera repassadora, relacionadas à 

performance da unidade solicitante na gestão de programas específicos ou de  critérios de 

arrecadação, endividamento e transparência da gestão fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.  FEDERALISMO FISCAL NO BRASIL REPUBLICANO 1889-1988. 

 

Esse capítulo contém uma breve descrição e análises da organização e da 

dinâmica assumida pelo federalismo fiscal brasileiro ao longo do período republicano.      

A exposição está dividida em quatro períodos que guardam razoável grau de especificidade 

nos quesitos organização econômica e desenho do sistema político. Esse último fator é 

relevante, pois o modelo proposto pela public finance (Musgrave, 1980:7), pressupõe um 

regime democrático, ou seja, ampla possibilidade de participação dos indivíduos nos 

processos decisórios relativos ao financiamento do setor público. 

 

Em cada um dos períodos analisados são apresentadas informações 

relativas (i) à dinâmica e a composição da economia, (ii) a participação do Estado na vida 

econômica, (iii) ao grau de crescimento fiscal da seguridade social, (iv) ao comportamento 

da arrecadação total e por nível de governo, (v) ao padrão de transferências 

intergovernamentais, (vi) a assimetria fiscal inter-regional e (vii) a capacidade de 

coordenação fiscal-tributária do governo central. 

 

 

4.1 Federalismo fiscal no contexto de uma economia primário-exportadora (1889-1930). 

 

A forma federativa de governo surge no Brasil associada à República, 

como produto de um arranjo político orientado primordialmente a manutenção da unidade 

político-territorial. Love (1993:183-185), aponta três fatores relevantes para a constituição 

da federação. Primeiro, a influência de experiências internacionais, em particular os 

modelos austro-húngaro, canadense e argentino, sobre parte da inteligência brasileira. 



 
 

Segundo, a ausência de capacidade do Estado central em criar condições adequadas ao 

desenvolvimento econômico nos segmentos agrícola, industrial e financeiro. Por fim, a 

demanda das províncias de maior potencial econômico: São Paulo, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul, por maior autonomia nos segmentos tributário, de crédito, bancário e de 

imigração. 

 

O contexto produtivo apresentou uma economia em expansão constante, 

com exceção do período correspondente a primeira guerra mundial, centrada na agricultura 

de alguns poucos itens primários cuja produção estava orientada a exportação. Houve forte 

predominância do café, restando a borracha, ao açúcar e ao algodão alguma relevância 

temporária e regional. 

 

Nos anos posteriores a primeira guerra houve aceleração e diversificação 

do desenvolvimento industrial pautado principalmente nos setores têxtil, alimentício, de 

calçados, metal-mecânico, cimento, ferro e aço, porém, estas iniciativas permaneciam 

associadas à precária capacidade de investimento autônomo, baixo grau de inovação 

tecnológica e reduzida diversificação e integração industrial. Do ponto de vista espacial 

permanecia a concentração nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

 

O setor público, mais particularmente os governos federal e paulista, 

onde estavam os dois grandes orçamentos da federação, orientou suas intervenções na 

atividade econômica para o segmento de (i) infra-estrutura ferroviária e portuária, (ii) 

financiamento e garantia de preços mínimos para o café – política da qual o Convênio de 

Taubaté (1906) e o Instituto de Defesa Permanente do Café (1924) são exemplos 

institucionais relevantes –, e  (iii) estruturação da rede urbana. 



 
 

O setor público operou com déficits orçamentários constantes e 

crescentes, especialmente no período 1908 –1922. Vale a observação de que no período 

1919-1922 aproximadamente um quarto da despesa federal estava orientada a formação 

bruta de capital fixo, conforme demonstrado por Suzigan (1975: 91 e 139). 

 

A Constituição de 1891, promulgada dois anos após a proclamação da 

República, apresentou um sistema tributário onde a União e os estados dispunham de 

competência arrecadatória, com acesso a bases tributárias exclusivas.  A União dispunha 

de competência para instituir (i) imposto sobre importação de procedência estrangeira, (ii) 

direitos de saída, entrada e estada de navios, (iii) taxas de selo quanto aos atos emanados 

de seus respectivos governos e sua economia, e  (iv) taxas de correios e telégrafos. 

 

Os Estados podiam tributar as (i) exportações de mercadorias de sua 

própria produção, (ii) os imóveis rurais e urbanos, (iii) a transmissão de propriedade, (iv) a 

atividade industrial e profissional, (iv) os atos emanados de seus respectivos governos e 

negócios de sua economia (taxa de selo), ou seja, aqueles setores regulados por lei 

estadual, e (v) os serviços prestados por seu sistema de correios e telégrafos. 

 

A legislação admitia a possibilidade dos estados tributarem a importação 

de mercadorias estrangeiras quando destinada ao consumo em seu território, porém, todo o 

montante arrecadado devia ser transferido ao Tesouro Federal.  A União e os estados 

também estavam autorizados a instituir outros impostos, que não os previstos no texto 

constitucional, ou seja, possuíam competência residual. 

  



 
 

Aos municípios a Constituição não fixou nenhum direito de arrecadação, 

apenas determinou que a organização dos estados deveria ser realizada de maneira a 

garantir autonomia aos governos locais nas temáticas vinculadas aos seus interesses 

peculiares. Suzigan (1971:410), afirma que um dos elementos de identidade entre o texto 

constitucional de 1891 e a constituição imperial de 1835 foi à ausência de definição de 

competências constitucionais tributárias aos governos locais. 

 

Castro Nunes apud Leal (1975: 145 a 147) faz três observações 

relevantes sobre o financiamento público dos governos locais. Primeiro, observa que as 

finanças municipais guardavam forte dependência em relação à esfera estadual, na medida 

em que as receitas arrecadadas pela esfera local dependiam de autorização do governo 

estadual, portanto, a base tributária estava limitada as atividades econômicas cuja 

competência tributária pertencia aos estados.  

 

Segundo, os estados cobravam porcentagens sobre os valores arrecadados 

pelos governos locais. Terceiro, a arrecadação e as disponibilidades líquidas, apuradas após 

as transferências do município para o estado, apresentavam resultados bastante 

diferenciados em razão do nível de atividade econômica e do desenho institucional 

tributário adotado por cada estado da federação, dado que os critérios não observavam 

uniformidade nacional. 

 

A União estava obrigada a observar na gestão de suas competências 

tributárias o requisito da uniformidade de tratamento aos entes federados, a lei magna 

proibia qualquer distinção ou tratamento preferencial.  A ação cooperativa entre federados 

estava prevista apenas em casos de calamidade pública, quando o governo federal podia 



 
 

prover as condições necessárias ao bom andamento dos governos subnacionais. Mahar 

(1976:242) observa que: “A característica desse período foi, entretanto, a de um 

“federalismo dual”; uma situação em que os governos federal e estaduais mantinham parca 

cooperação no planejamento, financiamento e exercício das funções públicas.” 

 

O desenho tributário republicano admitia pelo menos duas possibilidades 

de transferências intergovernamentais: (i) dos estados a União, quando da arrecadação 

pelos primeiros do imposto sobre importação de produtos destinados ao consumo na 

própria jurisdição estadual, e (ii) dos municípios aos estados, quando determinação legal 

fixada na esfera estadual obrigava a transferência parcial da arrecadação local a fazenda 

estadual.  

 

Portanto, as transferências verificadas no período correspondente a 

Primeira República não guardavam nenhuma associação com políticas redistributivas inter-

regionais ou intra-regionais, eram adotadas como mecanismos compensatórios com 

direcionamentos orientados de esferas inferiores para esferas superiores de governo.  

 

O governo central operava transferências de renda inter-regionais via 

dispêndios orçamentários, porém, esses gastos guardavam quase que exclusiva 

dependência de decisões políticas de natureza conjuntural, não permitindo as comunidades 

subnacionais das unidades de menor poder econômico a possibilidade de escolhas 

associadas ao desenvolvimento de políticas setoriais sustentáveis e de longo prazo. Essa 

prática também implicou comprometimento, ainda que parcial, da eficiência do gasto 

público.  

 



 
 

Não obstante a importância da norma constitucional, a mesma é 

insuficiente para a compreensão da organização e da dinâmica do sistema tributário.  Leis e 

decretos foram aprovados após a promulgação da Constituição e introduziram mudanças 

representativas na capacidade de financiamento do setor público, na composição das 

possibilidades fiscais dos entes federados, na diversificação da base tributária e na 

qualidade do sistema. 

 

Dentre as principais inovações institucionais pós-constitucionais, 

associados à política econômica no campo tributário, merecem maior atenção àquelas 

referentes à renda, a seguridade social e ao consumo, e ainda, a Emenda Constitucional     

nº 1, de 1926. 

 

O imposto sobre consumo surge em 1891 incidindo apenas sobre o fumo, 

posteriormente ganha relevância fiscal em decorrência do alargamento de sua base e pelo 

ajuste de suas alíquotas, passando de uma média próxima dos 9% no início do século para 

21% da receita federal em 1930. O crescimento se processou principalmente após 1914, 

como produto da reação do governo ao impacto negativo exercido pelo início da 2ª guerra 

mundial sobre a dinâmica do comércio externo e a receita pública. 

 

Em 1922 foi instituído o imposto sobre renda, que passou a ser cobrado a 

partir de 1924 e apresentou crescimento permanente até o final da Primeira República em 

razão dos freqüentes reajustes de alíquotas observados no período. Em 1923 a lei “Elói 

Chaves” autoriza a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões junto às empresas 

ferroviárias, inaugurando o sistema de seguridade social e a contribuição para o seu 

financiamento, posteriormente estendida a outras categorias profissionais. 



 
 

Os estados, baseados na autorização constitucional para exercer a 

competência residual, acabaram por instituir impostos sobre exportação e importação 

interestadual. Esse tipo de iniciativa foi desenvolvido principalmente por unidades 

federadas cuja economia dispunha de baixa participação relativa no comércio externo e, 

portanto, menor possibilidade de financiamento sustentado no comércio exterior. A 

constitucionalidade dessa matéria foi objeto de questionamentos judiciais, porém, a 

superação do conflito só ocorreu no reordenamento constitucional de 1934 (Mahar, 1976 : 

246 e 247).  

 

Também é relevante mencionar a afirmação feita por Suzigan (1971:454) 

sobre a instituição, pelos estados, de tributos incidentes sobre a renda e o consumo, alguns 

dos quais sobre bases já tributados pela esfera federal de governo. Fatos como esses 

evidenciam a ausência de valorização da cooperação fiscal vertical e horizontal entre as 

unidades federativas.  

 

A Emenda Constitucional nº1, de 1926, não apresentou nenhuma grande 

inovação no ordenamento tributário, mas determinou a admissibilidade de intervenção da 

União nos estados – após decretação do Congresso Nacional – que se mostrassem incapaz 

de organizar as próprias finanças, tomando como referência para esta incapacidade a 

cessação do pagamento de sua dívida fundada, por mais de dois anos.  

 

Com isso, a norma constitucional disponibilizou a União um importante 

instrumental punitivo orientado a contenção do descontrole fiscal dos governos 

subnacionais. Esse dispositivo inibia, ainda que parcialmente, o financiamento dos gastos 

públicos por mecanismos de endividamento, procedimento que quando utilizado de 



 
 

maneira inadequada tende a transferir custos fiscais entre gerações, sem garantir associação 

adequada entre benefícios e custos apropriados pelas futuras gerações pagadoras.    

 

Em síntese o desenho federativo fiscal do período 1889-1930 apresentou, 

além do conflito fiscal federativo supramencionado, outras três características. Primeiro, 

houve um crescimento constante da arrecadação agregada do setor público medida em 

contos de réis (tabela 4.1), as exceções foram (i) o período de 1914-1918, onde a recessão 

vinculada ao conflito militar internacional impôs ao país a mais grave crise fiscal e cambial 

das primeiras quatro décadas da República, obrigando o governo central a realizar 

operações de funding loan com os bancos ingleses no ano de 1914, e (ii) o ano de 1930, 

quando a receita pública foi impactada negativamente pelas conseqüências da crise 

sistêmica do capitalismo industrial. 

 

Segundo, houve predominância da receita associada às operações de 

importação e exportação e, por conseguinte, observou-se forte subordinação da 

arrecadação aos preços, ao volume do comércio externo e as posições  cambiais. Esse 

fenômeno refletia o acentuado grau de abertura comercial – mensurada pelas relações 

exportação/PIB e importações/PIB – e o caráter primário exportador da economia 

brasileira na Primeira República. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela  4.1 

Receita arrecadada por nível de governo, 1890 – 1930   (Em contos de réis) 

Ano  União Estados Municípios Total 
  Absoluto  Relativo  Absoluto Relativo Absoluto Relativo  

1897        303.411 63,6        173.967 36,4          477.378 
1898        324.053 67,5        155.945 32,5          479.998 
1899        320.837 65,0        172.895 35,0          493.732 
1900        307.915 65,5        162.057 34,5          469.972 
1901        304.512 67,2        148.695 32,8          453.207 
1902        343.814 71,8        134.719 28,2          478.533 
1903        415.375 74,8        139.818 25,2          555.193 
1904        442.770 74,0        155.946 26,0          598.716 
1905        401.025 70,2        170.008 29,8          571.033 
1906        431.685 71,9        168.571 28,1          600.256 
1907        536.060 65,8        179.538 22,0          98.653 12,1        814.251 
1908        441.259 59,8        157.626 21,4        138.507 18,8        737.392 
1909        449.898 56,9        189.696 24,0        151.225 19,1        790.819 
1910        524.819 59,5        193.900 22,0        163.470 18,5        882.189 
1911        563.549 61,9        200.260 22,0        147.330 16,2        911.139 
1912        615.391 60,5        238.244 23,4        163.904 16,1     1.017.539 
1913        654.391 64,3        228.982 22,5        134.069 13,2     1.017.442 
1914        423.252 55,8        201.936 26,6        133.500 17,6        758.688 
1915        404.278 51,3        243.268 30,9        140.330 17,8        787.876 
1916        477.897 54,4        258.074 29,4        143.059 16,3        879.030 
1917        537.441 55,8        278.068 28,9        147.421 15,3        962.930 
1918        618.830 58,6        281.544 26,6        156.515 14,8     1.056.889 
1919        625.693 54,8        345.981 30,3        171.116 15,0     1.142.790 
1920        922.259 59,6        432.298 27,9        193.611 12,5     1.548.168 
1921        891.001 57,9        432.220 28,1        214.748 14,0     1.537.969 
1922        972.179 58,3        462.489 27,7        233.455 14,0     1.668.123 
1923     1.258.132 58,1        619.814 28,6        286.164 13,2     2.164.110 
1924     1.588.440 59,5        755.903 28,3        325.126 12,2     2.669.469 
1925     1.741.834 56,6        944.796 30,7        393.150 12,8     3.079.780 
1926     1.647.889 55,4        903.872 30,4        424.707 14,3     2.976.468 
1927     2.039.506 57,5     1.018.893 28,7        485.778 13,7     3.544.177 
1928     2.216.513 57,3     1.103.405 28,5        550.764 14,2     3.870.682 
1929     2.201.246 54,1     1.264.641 31,1        600.806 14,8     4.066.693 
1930     1.677.952 51,2     1.016.208 31,0        582.001 17,8     3.276.161 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil 1939 – 1940   (IBGE)  
Nota: O Distrito federal e o território do Acre foram sempre computados entre os municípios 

 

 



 
 

Baer (1973:884) observou que a tributação do comércio externo assumiu 

nesse período uma conformação primordialmente fiscalista, foram raras as instituições 

fiscais orientadas a políticas protecionistas. 

 

Após o ano de 1914 o declínio dessas fontes foi parcialmente 

compensado pelo crescimento da arrecadação dos impostos incidentes sobre o consumo, e 

em menor escala, da arrecadação obtida sobre os selos e a renda, refletindo a 

transformação da base produtiva onde a produção industrial ocupava importância relativa 

crescente quando comparada à agricultura cafeeira. Ao longo do período, não obstante a 

dinâmica econômica, observou-se constante e acentuada predominância dos impostos 

indiretos. 

 

Por fim, observou-se uma tendência descentralizadora do sistema 

federativo fiscal. Os dados da Tabela 4.1 demonstram a crescente participação da 

autonomia fiscal dos estados representados pelo somatório de suas receitas e da 

arrecadação dos governos locais, que em última instância eram realizadas conforme 

determinação expedida pelos estados. A participação subnacional passou de 36% em 1897 

para 49% em 1930. 

 

Porém, a descentralização foi marcada por uma acentuada assimetria na 

capacidade de arrecadação das unidades federadas subnacionais, fenômeno reflexo da 

concentração da atividade econômica em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 

estados responsáveis por uma parcela significativa da arrecadação estadual, oriunda 

primordialmente de suas atividades exportadoras, base principal do financiamento desse 

nível de governo. 



 
 

4.2 Centralização fiscal e reestruturação produtiva: 1930 – 1945. 

 

O sistema produtivo brasileiro no período 1930–1945 apresentou 

crescimento quase constante do índice de atividade econômica, as exceções ficaram por 

conta dos anos de 1930–1931, impactados negativamente pela crise internacional de 1929, 

e os exercícios financeiros de 1940 e 1942, quando a produção foi afetada pelas 

externalidades geradas em decorrência da segunda guerra mundial, em especial a retração 

do comércio externo, importação e exportação, verificada no início dos 40. 

 

Nesse contexto de restrições externas, se configurou um processo de 

reestrutura produtiva onde o antigo modelo primário exportador cedeu espaço a um novo 

padrão de organização econômica centrada na industrialização por substituição de 

importações, com produção destinada ao mercado interno. Esse modelo garantiu a 

expansão, diversificação e integração da produção industrial, viabilizada pelo aumento da 

capacidade de investimento endógeno e pelo ajustamento da pauta de importações, onde 

matérias-primas e bens de capital passaram a dispor de maior representatividade (Tavares, 

1982:29-35). 

 

O Estado passou a exercer uma atuação acentuada e crescente no cenário 

econômico, agindo por intermédio de vários instrumentos de regulação e provisão de bens 

e serviços, em especial no segmento de infra-estrutura. A intervenção estatal desenvolveu-

se nos campos de controle cambial, incentivo ao comércio externo, política de crédito 

industrial e agrícola, transporte, mineração, siderurgia, energia, gestão autárquica de  

produtos relevantes à economia da época, controle de preços e outros segmentos (Draibe, 

1985:84-115). 



 
 

O Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa 

Nacional (1939), orientado a criação de indústrias básicas, edificação de infra-estrutura 

produtiva e modernização do sistema de defesa nacional, e o Plano de Obras e 

Equipamentos (1943) são exemplos da forte presença estatal na atividade produtiva e 

representam os primeiros esforços de planejamento multisetorial integrado.  

 

Outro aspecto importante para a economia pública foi o crescimento 

ininterrupto da seguridade social na segunda metade dos anos 30 e na década dos 40, 

observada como função (i) da expansão do número de setores beneficiados, (ii) do 

crescimento do emprego nesses setores e (iii) do aumento da massa salarial sob a qual 

incidiam as alíquotas de contribuição. Estes fatores permitiram a ampliação da arrecadação 

tributária federal por intermédio de uma nova conta: “contribuições previdenciárias”, que 

antes nunca havia assumido importância no quadro de valores fiscais. 

 

No período 1930-1945 o país conviveu com dois processos constituintes, 

com implicações no ordenamento institucional do sistema tributário nos quesitos 

relacionados às competências, as transferências e a coordenação fiscal. O texto 

constitucional de 1934 distribuiu competências tributárias entre as três esferas de governo. 

Pela primeira vez a esfera municipal dispôs de bases de incidência tributária independentes 

das determinações estaduais. 

 

A União permaneceu com os impostos sobre importação procedente do 

estrangeiro, consumo de mercadorias, exceto os combustíveis, renda e proventos, exceto a 

renda cedular de imóveis, transferências de fundos ao exterior, atos emanados de seu 



 
 

governo, sua economia e atos regulados por lei federal, e um conjunto de taxas sobre 

serviços prestados pela esfera federal. 

 

Aos estados couberam os tributos sobre propriedade territorial rural, 

transmissão de propriedade “causa mortis” e “intervivos”, consumo de combustíveis, 

vendas e consignações, exportação de mercadorias de sua produção, indústrias e profissões 

e atos emanados de seu governo, além das taxas por serviços prestados pelo estado. 

 

Aos municípios foram atribuídos os impostos sobre propriedade 

territorial urbana, diversões públicas, renda de imóveis rurais, licenças e as taxas por 

serviços municipais. 

 

A Constituição de 1937 realizou poucas alterações no sistema tributário, 

dentre as quais merece destaque a transferência para a União do imposto cedular sobre 

renda de imóveis, antes pertencente ao município, e do imposto sobre consumo de 

combustíveis, que pertencia à competência estadual.  

 

Outro procedimento relevante foi à ampliação do limite máximo da 

alíquota sobre exportação que passou de dez por cento em 1934 para vinte por cento em 

1937, permitindo maior margem de autonomia e base de arrecadação aos estados. Em 

síntese, houve um fortalecimento tributário do governo central em detrimento das esferas 

subnacionais. 

 

Na Constituição de 1934, pela primeira vez na história fiscal brasileira, 

verificou-se a adoção de mecanismos constitucionais associados às transferências de 



 
 

arrecadação tributária entre esferas de governo. O imposto sobre industrias e profissões 

passou a ser lançado e arrecadado pelo estado, que assumia a responsabilidade de transferir 

cinqüenta por cento desse valor aos governos locais, observando como critério de 

transferência o montante arrecadado em cada jurisdição municipal.  

 

A Constituição também estabeleceu que os novos impostos criados pelos 

estados deveriam ter parte do valor efetivamente arrecadado distribuído a União e aos 

municípios na proporção de trinta por cento e vinte por cento respectivamente, segundo a 

origem jurisdicional dos recursos. Em ambos os casos as transferências previstas eram 

motivadas exclusivamente por uma racionalidade compensatória. 

 

A legislação pós-constitucional voltou a imprimir mudanças no desenho 

da receita pública. Em 1940 foi instituído, pela lei constitucional nº 3 – posteriormente 

aprimorado pela lei nº 4 - o Importo Único sobre Combustíveis, Lubrificantes e Energia 

Elétrica, cuja competência pertencia a União, ficando o erário federal obrigada a transferir 

quarenta por cento da arrecadação aos estados e doze por cento aos municípios, 

observando o critério de origem da arrecadação. Esses recursos estavam vinculados a 

despesas com a rede rodoviária. Iniciava-se com essa obrigatoriedade de aplicação a 

experiência de vinculação de tributos a gastos específicos. 

 

Nesse mesmo exercício, os municípios ainda foram beneficiados pela 

participação em 10% da arrecadação do imposto de renda, trinta por cento do excesso de 

arrecadação dos estados e quarenta por cento sobre qualquer novo tributo instituído pela 

esfera estadual. A promulgação dessa legislação afirmou o mecanismo de transferência 

fiscal intergovernamental e confirmou a motivação compensatória associada a tal 



 
 

instrumento. Com as transferências fiscais passou a vigorar uma importante distinção entre 

arrecadação e disponibilidades tributárias. 

 

Nos exercícios de 1942 e 1943 houve expansão da base do imposto de 

renda, majoração de alíquotas e cobrança de taxa adicional para as pessoas jurídicas. Em 

1944 o governo instituiu um novo imposto sobre lucros extraordinários. Ainda na década 

de 40 foram criados vários fundos financeiros com arrecadação vinculada a determinadas 

políticas setoriais, em especial os segmentos: ferroviário, rodoviário e mineral (Draibe, 

1985: 121 e 122). Por fim, cabe mencionar a dinâmica acelerada de modificações nas 

regras do jogo tributário, exemplificada pelas 38 alterações na tributação sobre o consumo 

no período 1938-1944 (Suzigan, 1971:442). 

 

A observação dos dados relativos à arrecadação das esferas de governo 

permite a identificação de pelo menos duas leituras. Primeiro, tomando por referência 

apenas à arrecadação orçamentária, exclusive receitas previdenciárias, percebe-se uma 

tendência pouco acentuada ao fortalecimento fiscal da União em detrimento dos governos 

locais que perderam receita apesar do ganho de competências constitucionais para tributar. 

Isto se processou, principalmente, em razão da perda real de base arrecadatória efetiva 

antes autorizada pela esfera estadual. Por esse critério os estados mantiveram uma parcela 

de arrecadação em torno de trinta e seis pontos percentuais ao longo do período analisado. 

 

Porém, o critério supramencionado é insuficiente para uma análise mais 

consistente do sistema tributário, dado o surgimento e o crescimento da arrecadação 

associada ao financiamento dos Institutos e Caixas de Assistência e Previdência. Tomando 

por base o critério “receita orçamentária e receitas previdenciárias”, a percepção é de que 



 
 

houve um fortalecimento mais acentuado da participação do tesouro federal no conjunto da 

receita tributária do setor público (Tabela 4.2). 

 

O aumento de inclinação na tendência de crescimento da arrecadação 

federal é explicado pelo crescimento da receita previdenciária, que passou de 1,9% da 

receita pública obtida em 1930 para 11,8% no exercício financeiro de 1945. Esse 

fenômeno repercutiu sobre a participação do governo central na receita pública total, que 

passou de 52% em 1930 para 61% em 1945. Os governos subnacionais observaram 

reduções relativas, sendo a esfera municipal a mais afetada, arcando em 1945 com perdas 

que se aproximavam de um terço da participação relativa obtida em 1930. 

 

Portanto, a criação e o aprimoramento do desenho do sistema brasileiro 

de proteção social viabilizado por intermédio da esfera pública, em especial pela atuação 

do governo central, permitiram a esse ente federado o desenvolvimento de novos 

mecanismos de financiamento inseridos no universo da tributação e orientados 

primordialmente as despesas com seguridade social, que passaram a dispor de 

representatividade crescente nas finanças públicas da federação. 



   

Tabela 4.2 

Receita arrecadada por nível de governo, inclusive Previdência Social, 1930-1945   (Cr$ 1.000) 

Ano União / Previdência  União / Outras Receitas Total da União Estados  Municípios  Total 

 Absoluto Relativo  Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo  Absoluto Relativo Absoluto Relativo  

1930 62.947 1,9         1.677.952            50,3      1.740.899,0            52,1         1.211.825 36,3            386.384 11,6       3.339.108 

1931 63.023 1,8         1.752.665            49,1      1.815.688,0            50,9         1.337.523 37,5            412.952 11,6       3.566.163 

1932 92.472 2,6         1.750.790            49,1      1.843.262,0            51,7         1.324.392 37,2            396.528 11,1       3.564.182 

1933 101.440 2,6         2.078.476            52,7      2.179.916,0            55,3         1.341.367 34,0            419.360 10,6       3.940.643 

1934 127.466 2,8         2.519.530            55,0      2.646.996,0            57,8         1.497.859 32,7            437.234 9,5       4.582.089 

1935 225.678 4,3         2.722.693            51,6      2.948.371,0            55,8         1.880.646 35,6            450.620 8,5       5.279.637 

1936 277.217 4,5         3.127.460            51,2      3.404.677,0            55,7         2.101.051 34,4            607.548 9,9       6.113.276 

1937 358.435 5,4         3.462.476            52,2      3.820.911,0            57,6         2.135.401 32,2            672.752 10,1       6.629.064 

1938 557.240 7,5         3.879.769            52,2      4.437.009,0            59,7         2.239.059 30,1            751.559 10,1       7.427.627 

1939 675.520 8,0         4.352.809            51,3      5.028.329,0            59,3         2.595.844 30,6            860.210 10,1       8.484.383 

1940 779.025 8,6         4.644.813            51,2      5.423.838,0            59,7         2.718.021 29,9            936.558 10,3       9.078.417 

1941 956.029 9,6         4.765.084            48,1      5.721.113,0            57,7         3.189.545 32,2         1.002.319 10,1       9.912.977 

1942 1.071.000 10,0         4.987.728            46,5      6.058.728,0            56,5         3.605.965 33,6         1.062.917 9,9     10.727.610 

1943 1.367.819 10,4         6.010.972            45,6      7.378.791,0            56,0         4.644.640 35,2         1.163.010 8,8     13.186.441 

1944 1.789.599 10,4         8.311.049            48,3    10.100.648,0            58,7         5.765.888 33,5         1.328.425 7,7     17.194.961 

1945 2.353.406 11,8         9.845.154            49,2    12.198.560,0            61,0         6.362.588 31,8         1.447.367 7,2     20.008.515 
 

Fonte: Anuário estatístico do Brasil 1947 (IBGE).



   

No mesmo período a receita tributária também passou por alterações 

na sua composição, refletindo as transformações do modelo produtivo, onde perdia 

forças o segmento primário-exportador e assumia importância o setor industrial 

orientado ao consumo interno. Como conseqüência, houve uma redução da receita 

oriunda das transações externas – importação e exportação – assumindo maiores 

proporções os impostos sobre consumo e renda. Portanto, houve uma endogeneização 

das principais fontes de financiamento tributário do setor governamental. 

 

A percepção da relevância da disponibilidade de instrumentos 

institucionais que permitissem a União dispor de maior capacidade para o exercício da 

coordenação fiscal refletiu-se no ordenamento constitucional.  A Constituição de 1934 

estabeleceu no artigo 9º a possibilidade de ação cooperada como mecanismo de 

coordenação e desenvolvimento de temáticas vinculadas à uniformização institucional, a 

arrecadação de impostos e a permuta de informações.  

 

A mesma legislação supramencionada proibiu a bi-tributação, 

determinou a União a competência sobre os impostos cuja cobrança estivesse 

enquadrada nesse perfil e fixou limite máximo para a alíquota referente ao imposto 

sobre exportação cobrado pelos estados. Outra modernização institucional relevante foi 

à proibição da cobrança de impostos interestaduais ou intermunicipais que implicassem 

restrições a livre circulação bens e serviços.  

 

A Carta de 1937 impediu os entes federativos de contrair empréstimos 

externos sem a prévia autorização do Conselho Federal e ampliou o incentivo a 

cooperação federativa ao estabelecer, no artigo 29, que a partir de regulamentação 



   

estadual os municípios poderiam se agrupar e constituir personalidade jurídica com a 

finalidade específica de prestar serviços de interesse comum. Esse procedimento 

permitiu o aprimoramento do financiamento de políticas públicas, em especial aquelas 

ações cuja produção de externalidades acabavam por gerar dissociação entre 

contribuintes e beneficiados. 

 

As mudanças supramencionadas representaram avanços no 

aprimoramento das relações fiscais intergovernamentais e, conseqüentemente, da gestão 

da política fiscal, em especial no quesito capacidade de coordenação permitida ao 

governo central, coordenador, em última instância, das temáticas relacionadas ao gasto 

público e aos instrumentos de financiamento utilizados pelas três esferas de governo. 

 

 Muitos desses dispositivos são geradores de externalidades 

econômico-financeiras que extrapolam em muito os limites das suas respectivas 

jurisdições e, portanto, demandam um controle central mais ativo, capaz de fazer valer 

as preferências do conjunto das comunidades que de alguma forma estão associadas aos 

custos das políticas adotadas. 

 

Não obstante o esforço de modernização no ordenamento federativo, 

permaneceu a problemática relativa a desigualdade fiscal entre regiões ou mais 

especificamente a concentração da capacidade fiscal estadual em um pequeno número 

de estados. Sobre esse quadro assimétrico, Tavares (1982:106) afirma que houve “(...) 

uma tendência natural de concentração da atividade econômica em torno da região 

polarizada do sistema, agravada por uma política econômica de incentivos à 

industrialização (...)”. 



   

  A tendência observada na Primeira República foi mantida, os estados 

de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e mais o Distrito Federal, 

concentraram grande parte das atividades econômicas dos segmentos industrial e 

agrícola, e também uma parcela preponderante da receita pública estadual, em 1937 este 

número alcançou a casa dos 71% e em 1946 chegou a 76,4%. 

 

 

4.3 Descentralização fiscal em contexto de expansão da intervenção estatal na 

organização e na dinâmica econômica: 1946 – 1964. 

 

O período 1946-1964 apresentou um cenário econômico caracterizado 

por forte aceleração do nível de atividade produtiva, com crescimento médio de 

aproximadamente seis pontos percentuais.  O setor público teve participação decisiva 

nessa trajetória ao orientar sua política fiscal para (i) investimentos estatais em infra-

estrutura e insumos básicos, (ii) adoção de políticas públicas protecionistas (incentivos 

fiscais, substituição de importações, políticas de crédito e câmbio), (iii) planificação 

orientada ao desenvolvimento industrial, e (iv) crescimento do mercado consumidor 

interno, favorecido pelos índices crescentes de urbanização. 

 

A organização econômica, não obstante as taxas positivas de 

crescimento do setor agrícola, em torno da média de quatro pontos percentuais, teve sua 

dinâmica determinada pelo (i) segmento industrial, que registrou médias de crescimento 

próximas dos nove pontos (Serra, 1984:58), impulsionadas pela expansão do gasto 

público como proporção do PNB, de 14,7% em 1947 para 28,5% em 1960, e pelo (ii) 

direcionamento da ação governamental para a formação de capital fixo, no período 



   

analisado a participação do setor público nesse item passou de 15,8% em 1947 para 

58,8% em 1960 (Left, 1977: 31 e 170). 

 

Dois procedimentos tipificam a atuação do governo. Primeiro, a 

adoção de políticas plurianuais e multisetorias, integradas e complementares, 

sistematizadas em torno de planos de desenvolvimento econômico e social, dentre os 

quais merecem referência o Plano Salte (1948), o Programa de Reaparelhamento 

Econômico (1951), o Plano de Metas (1956-1961) e o Plano Trienal (1961-1963). 

 

Outro traço marcante foi crescimento do “tamanho do Estado”, por 

meio da criação de autarquias especializadas e grupos executivos voltados à formulação 

e a execução de políticas setoriais, operacionalizadas por meio de instrumentos 

reguladores ou mesmo pela intervenção direta na atividade produtiva.  

 

No campo da regulação destacaram-se o Ministério do Trabalho, com 

atuação na mediação dos conflitos associados às relações entre empregados e 

empregadores, e o fortalecimento da atuação do Banco Central na regulação da moeda. 

Outros segmentos da produção e do consumo também atuavam sob forte influência da 

regulação estatal, dentre esses: as industrias de material automobilístico e elétrico, e a 

imigração e colonização. 

 

Como exemplo de agências estatais ocupadas com atividades 

diretamente vinculadas à produção ou ao financiamento da produção e participação 

acionária, podemos citar: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico –BNDE 

(1952) e Banco do Nordeste do Brasil – BNB (1954) nos segmentos de crédito 



   

industrial e de desenvolvimento regional,  a Petrobrás (1953) no segmento de petróleo e 

química, a Eletrobrás (1960), holding do setor hidroelétrico, a Companhia Vale do Rio 

Doce – CVRD, com atuação na área de mineração, e a Embratel, no segmento de 

telecomunicações. 

 

Todas essas agências estavam articuladas a esfera federal, aonde 

predominou as autarquias e as empresas públicas, embora os estados também tivessem 

criado organizações com o mesmo perfil jurídico e papel semelhante na ordenação do 

sistema econômico. 

 

A atuação do Estado no campo da seguridade social também foi 

expandida, o que pode ser confirmado pela leitura dos indicadores relativos aos 

números absolutos de contribuintes e beneficiários. Como conseqüência, o setor 

“seguridade” registrou crescimento constante e estável da arrecadação mensurada como 

proporção do PNB, passando de 1,55% no final dos anos quarenta (1937-1940) para 

2,45% de média no período 1961-1964, uma variação positiva de aproximadamente 

50% ao longo dos quinze anos analisados. 

 

O crescimento da receita pública originária das contribuições 

destinadas ao financiamento da seguridade social foi determinada pela combinação de 

dois fatores: primeiro, o crescimento da base de contribuintes, segundo, o reajuste das 

alíquotas de contribuição, que passaram de 3% em 1940 para 8% do valor do salário em 

1959, conforme demonstram os dados apresentados por Médici (1995:45-46).  Esse 

resultado, poderia ter sido ainda mais acentuado não fosse o crescimento da dívida da 



   

União para com a previdência e a sonegação dos empregadores privados (Oliveira, 

1999:2). 

O desenho constitucional tributário, inclusive transferências fiscais 

intergovernamentais, sofreu alterações resultantes do processo constituinte de 1946.  A 

União manteve a competência sobre: a tributação de mercadorias de procedência 

estrangeira, o consumo, a renda e os proventos, a transferência de fundos ao exterior, os 

negócios de sua economia, e todo o circuito produtivo associado à energia elétricas, aos 

minerais e aos combustíveis e lubrificantes.  

 

Os estados mantiveram as bases sobre propriedade territorial rural, 

transmissão de propriedade ‘causa mortis” e “intervivos”,  vendas e consignações, 

exportação de sua mercadoria para o estrangeiro e negócios de sua economia.  Os 

municípios permanecerem com a competência sobre a base predial e territorial urbana, 

as licenças concedidas pelo município, e sobre os atos de sua economia, e passaram a 

dispor da base tributária relativa a indústrias e profissões.  Todos os entes federados 

também puderam instituir taxas e contribuições de melhoria.   

 

As maiores mudanças não estavam vinculadas a base de arrecadação, 

mas sim, aos mecanismos de transferências obrigatórias entre esferas de governo dos 

valores efetivamente arrecadados. Esse novo cenário permitiu o aperfeiçoamento da 

institucionalização do federalismo cooperativo e do sistema de financiamento do setor 

público no país. 

 

 O quadro constitucional previu quatro procedimentos de partilha: (i) a 

União deveria repassar 60% da arrecadação obtida com os impostos únicos para os 



   

estados e municípios, segundo critérios de superfície, população, produção e consumo, 

(ii) e mais 10% da arrecadação do imposto de renda aos municípios das capitais, sempre 

em cotas iguais, (iii) os estados deveriam transferir 30% do excesso de arrecadação 

(exclusive impostos sobre exportação) sobre as rendas locais dos municípios que não 

fossem os das capitais, (iv) e mais 20% a União e 40% aos municípios, tomando por 

base a receita obtida com novos impostos que viessem a ser instituídos.  

 

Portanto, houve expansão da base tributária sujeita a transferências 

obrigatórias e do número de itens tributários sujeitos tais procedimentos, isso repercutiu 

nos ganhos fiscais dos governos subnacionais, identificados pelos percentuais de receita 

disponível após a realização das transferências, conforme demonstrado na tabela abaixo.  

 

Tabela 4.3 

Distribuição da receita tributária entre União, estados e municípios, 1948 – 1959 

Ano Antes da redistribuição (%) Após a redistribuição (%) 
 União Estados Municípios União Estados Municípios 

1948 55,1 36,2 8,7 50,2 38,9 10,9 
1949 52,0 39,2 8,8 47,6 41,4 11,0 
1950 50,6 39,7 9,7 46,2 41,9 11,9 
1951 51,3 40,1 8,6 46,9 42,2 10,9 
1952 52,0 40,1 7,9 47,6 42,1 10,3 
1953 51,0 40,3 8,7 46,1 42,8 11,1 
1954 50,8 41,3 7,9 46,4 43,2 10,3 
1955 51,2 41,0 7,8 47,6 42,3 10,1 
1956 51,1 42,4 6,5 47,6 43,6 8,8 
1957 50,5 41,3 8,2 45,6 43,9 10,5 
1958 53,2 39,6 7,2 48,8 42,0 9,2 
1959 53,9 39,5 6,6 49,0 42,6 8,4 

 

Fonte: Balanço Geral da União e Conselho Técnico de Economia e Finanças 
Nota: Dados provisórios 
Obs. Os dados foram retirados da Conjuntura Econômica, ano XIV, nº 12, dez. 1970. 



   

Por fim, cabe mencionar o surgimento institucional da motivação 

distributiva associada às transferências intergovernamentais, especialmente observada 

na repartição da receita obtida com o imposto de renda. Ainda que o critério de 

repartição não estivesse atrelado ao inverso da renda, a forte correlação observada nas 

capitais entre população e renda, acabou por permitir que o critério “cotas iguais” 

favorecesse as cidades/capitais com menor renda agregada.  

 

Os instrumentos de coordenação fiscal mantiveram e aperfeiçoaram 

preceitos como: (i) proibição de diferença de tratamento tributário em razão da 

procedência do bem ou serviço, (ii) prevalência do imposto federal em casos de 

ocorrência de incidência de origem federal e estadual, (iii) limitação da alíquota do 

imposto sobre exportação e (iv) manutenção da uniformidade das alíquotas dos 

impostos federais e do imposto sobre vendas e consignações.  

 

A dinâmica institucional do sistema tributário sofreu alterações 

representativas quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 5, de 1961. A 

União passou a transferir aos municípios 10% da arrecadação do imposto sobre 

consumo e 15% do imposto sobre renda e proventos, sempre em partes iguais, o que 

gerou impactos assimétricos e favoráveis às unidades locais de menor renda.  A mesma 

Emenda transferiu aos municípios a competência para tributar as bases relativas a 

propriedade territorial rural e a transmissão de propriedade  “intervivos”. 

 

Apesar de formalmente o sistema tributário ter assumido um perfil 

favorável aos municípios, a carga tributária dos governos locais quando mensurada 



   

como proporção do PNB não apresentou nem uma variação representativa, mantendo 

indicadores em torno de 1% ao longo do período 1947-1964.   

 

Varsano (1996:6), comenta pelo menos três fatores responsáveis pela 

neutralização dos esforços institucionais de fortalecimento fiscal dos governos locais:   

(i) ausência parcial do cumprimento da obrigatoriedade de transferências da União e dos 

estados aos municípios, (ii) desvalorização, provocada pelo fenômeno inflacionário, das 

cotas efetivamente recebidas pelos municípios, e (iii) redução das cotas por município 

em razão da grande multiplicação de unidades municipais. 

 

A dinâmica fiscal tributária registrou uma variação positiva de 34% ao 

longo do período 1947-1964, quando mensurada pela relação “carga tributária bruta 

como percentual do PNB”, mantendo uma razoável estabilidade no padrão de 

crescimento. Esse número possui grande representatividade, dado que as taxas de 

crescimento do produto real apontaram para médias positivas próximas de 6%.   

 

Contribuíram para esse aumento das disponibilidades do setor público: 

o crescimento do nível de atividade econômica, o aumento da base de contribuição da 

previdência, o crescimento do número de autarquias, a correção de alíquotas dos 

tributos e a expansão da base de arrecadação sujeita a um sistema de incidência “ad 

valorem” – especialmente os impostos sobre o consumo e sobre combustíveis e 

lubrificantes – uma tecnologia tributária relevante para a superação parcial das perdas 

decorrentes do processo inflacionário num cenário onde predominava a incidência 

específica. 

 



   

Dentro desse contexto de economia e arrecadação tributária em 

crescimento, a analise da relação “carga tributária bruta como percentual do PNB”, 

permite a identificação de dois padrões de comportamento dos entes federados. 

Primeiro, merece citação a manutenção dos percentuais do governo federal e dos 

municípios, respectivamente em torno dos 7,7% e 1,0%, com variações praticamente 

nulas entre o início e o término do período. 

 

Um segundo segmento composto pela (i) previdência federal, (ii) 

pelas autarquias federais e pelos (iii) governos estaduais, apresentaram comportamento 

diverso em relação ao primeiro grupo. Todos registraram tendência de crescimento e 

variação positiva da receita, respectivamente da ordem de 56% o primeiro e 68% os 

dois últimos. Portanto, absorveram o crescimento da arrecadação como percentual do 

PNB, sendo que os dois primeiros garantiram o crescimento da conta total da União. 

 

A análise da distribuição relativa da carga tributária (Tabela 4.4) 

consolida as evidências dos argumentos desenvolvidos. O governo federal e os 

municípios perderam participação no conjunto da receita e a previdência, as autarquias 

federais e os governos estaduais expandiram suas parcelas. Esse desenho foi produto de 

múltiplas determinações, além dos fatores mencionados nos parágrafos anteriores, cabe 

lembrar o crescimento do número e do papel desempenhado pelas autarquias federais na 

organização e determinação da dinâmica da economia brasileira nos anos cinqüenta e 

sessenta. 

 

 

 



   

Tabela 4.4 

Tributação relativa por esfera de governo, 1947 - 1964 (%) 

Ano União Gov.Fed. Previdência Autarquias Estados Municípios Total 
1947 69,1 53,4 9,9 5,7 24,4 6,5 100,0 
1948 66,7 50,6 9,3 6,7 25,6 7,7 100,0 
1949 64,4 48,5 9,7 6,2 27,5 8,1 100,0 
1950 63,0 47,2 9,7 6,0 28,2 8,8 100,0 
1951 64,0 49,2 9,3 5,5 29,3 6,7 100,0 
1952 64,9 48,2 9,9 6,8 28,0 7,1 100,0 
1953 64,4 47,6 9,0 7,8 28,3 7,3 100,0 
1954 73,0 57,6 8,6 6,8 20,3 6,8 100,0 
1955 63,2 48,7 9,1 5,3 30,2 6,6 100,0 
1956 65,2 50,1 10,0 5,1 29,0 5,8 100,0 
1957 65,6 46,3 11,2 8,1 28,0 6,4 100,0 
1958 68,6 51,2 10,0 7,4 25,4 6,1 100,0 
1959 68,4 50,4 9,6 8,3 27,0 4,6 100,0 
1960 66,7 49,5 9,6 7,5 29,0 4,4 100,0 
1961 65,9 43,8 12,4 9,7 29,7 4,4 100,0 
1962 64,7 43,9 12,4 8,4 30,8 4,5 100,0 
1963 64,7 44,7 11,9 8,1 29,7 5,6 100,0 
1964 63,1 43,4 12,0 7,7 32,2 4,8 100,0 

 

Fonte: Centros de Estudos Fiscais IBRE/FGV (Conjuntura Econômica, vol. 24, nº 10, 1970) 
Nota: A conta autarquia inclui a arrecadação com o Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Lubrificantes 

 

 

Quanto à composição da carga tributária, houve crescimento da 

arrecadação derivada da tributação sobre consumo, que chegou a responder por 85% das 

receitas arrecadas pelos estados e por parcela significativa da arrecadação própria da 

União, num segundo plano merece referência à afirmação do imposto de renda. No 

mesmo período os impostos sobre comércio exterior perderam importância fiscal 

assumindo definitivamente um papel de instrumento de regulação das trocas externas.  

 

As alterações institucionais no segmento fiscal tributário não foram 

suficientes para alterar a assimetria nos indicadores de arrecadação efetiva dos estados. 

Dados da Conjuntura Econômica (1960:75) indicam que o imposto sobre vendas e 

consignações respondia, em média, por aproximadamente 70% da arrecadação estadual 



   

nos anos 50, e do total arrecadado nessa rubrica no exercício financeiro de 1959, 82% 

foram obtidos pelos estados de São Paulo, Guanabara, Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais. Estava mantida uma das grandes tradições do federalismo republicano 

brasileiro: a concentração da capacidade tributária. 

 

 

4.4 Federalismo fiscal no regime autoritário: coordenação centralizada e transferências 

constitucionais (1964-1988). 

 

A dinâmica da economia brasileira no período 1964-1988 pode ser 

dividida em quatro momentos, segundo a dinâmica produtiva de economia mensurada 

pelo PIB. O primeiro, refere-se a 1963-1965, marcado por taxas de crescimento médio 

em torno de 2% a.a., inflação, desequilíbrio externo, fracasso do Plano Trienal (1962-

1964) e crise política, que culminou com a chegada dos militares ao governo em março 

de 1964. 

 

O segundo foi caracterizado pela retomada do desenvolvimento e pela 

contenção das taxas de inflação, uma combinação de objetivos articulada em torno do 

Plano de Ação Econômica do Governo – PAEG (1964-1966), que resultaram em 

crescimento médio da ordem de 4% entre 1965-1967. O governo militar adotou medidas 

orientadas a modernização da economia e a expansão da abrangência do papel do 

Estado, em especial, por meio de gastos em infra-estrutura elétrica e rodoviária, 

fortalecimento das autarquias federais, criação de empresas estatais e obras urbanas 

financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH, com recursos obtidos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 



   

O terceiro momento representou o auge do desenvolvimento industrial 

brasileiro do pós-guerra, o chamado “milagre econômico” com crescimento médio 

anual de 11% entre 1968-1974 e 6% a.a. no período 1975-1980. Esse momento de auge 

foi pautado por sucessivos planos de desenvolvimento: (i) Plano Estratégico de 

Desenvolvimento (1967-1970), (ii) Metas e Bases para a Ação do Governo (1970-

1972), (iii) Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento – I PND (1972-1974), e (iv) 

Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND (1974-1976).  

 

Segundo Tavares (1985:43), o objetivo central da ação econômica do 

governo era concluir o ciclo de instalação da indústria brasileira (pesada, de bens de 

capital, de insumos básicos e de bens intermediários) e ampliar os serviços de infra-

estrutura. 

 

Por fim, tivemos a década de 80, marcada por taxas reduzidas de 

crescimento econômico, desequilíbrio externo, escassez de financiamento, alta dos 

juros, inflação, crise fiscal do setor público e esgotamento do modelo de 

desenvolvimento industrializante apoiado no investimento direto do Estado em infra-

estrutura e na produção de bens e serviços. Em 1981 foi registrada a primeira taxa 

negativa do PIB desde o pós-guerra, nos anos seguintes a cena foi dominada por 

tentativas de superação da inflação por meio de pacotes de medidas econômicas sem 

êxitos relevantes. 

 

O Estado também modernizou e expandiu o sistema de proteção 

social. Em 1966 unificou os institutos de aposentadorias e pensões em torno do Instituto 

Nacional de Previdência Social – INPS e em 1974 criou a Empresa de Processamento 



   

de Dados da Previdência – DATAPREV. No período 1964-1988: estendeu a 

previdência social ao trabalhador rural (1969), expandiu os serviços de seguridade para 

empregados domésticos (1972), e instituiu a renda mensal vitalícia para os maiores de 

70 anos (1974). 

 

O financiamento das despesas públicas vinculadas a um Estado 

interventor, que atuava na produção industrial, na edificação da infra-estrutura produtiva 

e fornecimento de serviços sociais básicos, demandava uma acentuada e diversificada 

carga tributária sobre o sistema produtivo, ainda que parte do gasto tenha sido 

financiada por expansão monetária, endividamento e venda de bens e serviços. 

 

O período 1965-1967 foi caracterizado por uma profunda 

transformação do quadro tributário nacional, estruturado em torno de três documentos 

de referência: (i) a Emenda Constitucional nº 18/1965, (ii) o Código Tributário Nacional 

– CTN (1966), e a (iii) Constituição Federal de 1967. Não por acaso estas 

transformações foram concebidas e executadas num quadro de crise fiscal do Estado e 

baixo índice de atividade produtiva, que antecederam o período do “milagre 

econômico”. 

 

As alterações introduzidas pelos três documentos supramencionados 

estavam orientadas a quatro grandes objetivos: (i) melhorar dos resultados financeiros 

do setor público, (ii) dotar o governo federal de instrumentos tributários capazes de 

permitir melhor formulação e execução da política econômica orientada ao crescimento, 

(iii) reduzir as disparidades regionais e (iv) melhorar a competitividade externa 

(Oliveira, 1991:49). 



   

O quadro resultante da Constituição Federal de 1967 apresentou cinco 

grandes mudanças: 

- Criação do imposto sobre a transmissão de bens imóveis  – ITBI   

(estadual), resultante da fusão dos impostos sobre transmissões 

“causa mortis” – ITBI/CM (estadual) e “intervivos”  – ITBI/IV 

(municipal). 

- Criação do imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ (União), por 

meio do qual tributaram-se os rendimentos de capital, antes taxados 

pelo imposto sobe negócios e economia – INE (União). 

- Substituição do imposto sobre consumo – IC (União) e do imposto 

sobre vendas e consignações – IVC (estados), respectivamente pelos 

impostos sobre produtos industrializados – IPI (União) e sobre 

circulação de mercadorias – ICM (estados). O fato novo foi a 

substituição da cobrança cumulativa pela incidência sobre valor 

agregado e a existência de alíquota uniforme para todos os estados.  

- Criação do imposto sobre serviços – ISS (municipal) em substituição 

aos impostos sobre: indústrias e profissões – IIP, licenças – IL, e 

diversões públicas – IDS. 

- Transferência do imposto sobre exportação – IE, antes estadual, para 

a esfera federal. 

 

Ainda nesse período foram instituídas regras que permitiram a União 

fixar as alíquotas máximas dos principais impostos das esferas subnacionais (ITBI, ICM 

e ISS) e conceder isenções fiscais sobre as mesmas bases, o que restringiu a autonomia 

dos estados e municípios sobre a gestão tributária.  



   

Outro instituto adotado como mecanismo de aperfeiçoamento da 

coordenação fiscal vinculada ao ICM, principal tributo da federação, foi a criação do 

Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, composto por representantes dos 

estados e da União, que possui dentre suas competências a possibilidade de aprovação, 

quando da existência de unanimidade, de mudanças na legislação do imposto sobre 

circulação de mercadorias de um estado. 

 

Por fim, foi instituído um sistema de transferências de recursos 

tributários entre esferas de governo, onde se destacavam os fundos constitucionais de 

participação estadual e municipal em bases federais e a participação municipal na 

arrecadação do ICM estadual. As transferências possuíam motivações compensatórias e 

distributivas. Pela primeira vez o sistema tributário adotava critérios diretamente 

orientados a superação das desigualdades na distribuição regional da renda.  

 

Porém, novamente se fez presente o poder da esfera federal, isto 

porque, a efetivação dos repasses estava submetida à prévia aprovação da programação 

de despesa das esferas recebedoras, que deveriam atender as exigências de aplicação em 

saúde (10%), educação (10%), extensão rural (10%), fundos de desenvolvimento (10%) 

e despesas de capital (50%). Estas condições só foram revogadas pela Emenda 

Constitucional nº 17 de 1980. 

 

O período correspondente aos 20 anos que separaram as constituições 

de 1967 e 1988 foi marcado por cinco grandes movimentos (Tabela 4.5): o primeiro 

deles refere-se a estabilidade da carga tributária mensurada em relação ao PIB, com 



   

registro de pequeno movimento declinante entre 1984 e 1988, explicado pelas políticas 

de incentivos e pelo processo inflacionário. 

 

Tabela 4.5 

Carga tributária por nível de governo 1970-1984 

Ano União Estados Municípios Total 

 Impostos Contribuições Sociais Total    

1970 11,65 5,68 17,33 7,95 0,55 25,80
1971 11,47 5,88 17,35 7,19 0,52 25,09
1972 11,71 6,42 18,13 7,17 0,55 25,84
1973 10,97 6,97 17,94 6,76 0,54 25,23
1974 11,32 6,96 18,28 6,42 0,53 25,30
1975 11,06 7,83 18,89 5,57 0,60 25,06
1976 11,03 7,88 18,91 5,45 0,60 24,97
1977 10,66 8,19 18,85 5,41 0,61 24,89
1978 10,21 8,45 18,66 5,67 0,63 24,95
1979 9,58 8,23 17,81 5,34 0,62 23,72
1980 10,53 7,70 18,23 5,20 0,57 24,01
1981 10,04 7,83 17,87 5,30 0,58 23,72
1982 9,58 9,21 18,79 5,36 0,55 24,70
1983 10,37 8,34 18,71 5,17 0,55 24,40
1984 8,75 7,56 16,31 5,18 0,52 22,02
1985 9,29 7,00 16,29 5,48 0,53 22,33
1986 9,36 8,03 17,39 6,73 0,56 24,66
1987 9,38 7,19 16,57 5,90 0,54 23,03
1988 9,20 6,44 15,64 5,60 0,56 21,24

 

Fonte: Afonso e Vilela (1994) apud Cossío (1998). 

 

 

A expansão dos incentivos fiscais orientados aos programas setoriais e 

regionais de desenvolvimento também marcou o período, em especial a década de 70, 

quando esta “conta” chegou a representar 50% do volume efetivamente pago como 

imposto de renda (Oliveira, 1991:137). 

 

O crescimento da receita associada ao financiamento da seguridade 

social, que passou de 5% no início dos 70 para 7% no final dos anos 80, foi decorrente 



   

da expansão da base de arrecadação e constituiu-se num aspecto relevante do período 

analisado. Foi criado o PIS-Pasep em 1972, houve a efetivação da arrecadação do 

Salário-educação em 1975 e a instituição do Finsocial em 1982, houve aumento de 

alíquotas das contribuições existentes e aumento do número de contribuintes. 

 

Outro movimento merecedor de referência foi à afirmação de um 

desenho federativo fiscal onde a participação relativa da União cresceu em detrimento 

das demais esferas. Contribuíram para essa tendência o movimento ascendente da conta 

“seguridade social” do governo federal e, conforme demonstrado por Oliveira 

(1991:134), os resultados obtidos com impostos especiais, com destaque para o imposto 

único sobre combustíveis e lubrificantes que alcançou participação de 16% na receita 

federal.  

 

Por fim, cabe mencionar o aumento da importância relativa das 

transferências vinculadas aos fundos de participação de estados e municipais. Esse 

fenômeno foi resultante do crescimento do percentual do IR e do IPI, destinados a essa 

finalidade, de 12% para 31% entre 1975 e 1987, após sucessivas mudanças legislativas 

nos exercícios de 1975, 1980, 1983 e 1985, que permitiram a melhora das 

disponibilidades dos governos subnacionais.  

 

O crescimento da dimensão fiscal dos fundos de participação dos 

estados e municípios, associado à revogação da obrigatoriedade da aprovação pelo 

governo federal da programação das despesas a serem realizadas com tais recursos, são 

sinalizações de uma nova tendência da ordem federativa fiscal em direção ao 



   

fortalecimento relativo das esferas subnacionais, ainda dentro do quadro político dos 

governos militares. 

As mudanças no desenho do sistema tributário não foram capazes de 

alterar de maneira significativa às desigualdades inter-regionais na capacidade de 

financiamento do setor público, derivado da concentração da atividade econômica, em 

especial da produção industrial, da renda per-capita, e da massa de salários, faturamento 

e lucros que financiavam a seguridade social. 

 

Enfim, o Estado aumentou a carga tributária e o esforço de arrecadação  

entre 1967 e 1979 para melhorar as condições de financiamento da política de 

desenvolvimento pautada na industrialização e no estado de bem-estar à moda 

brasileira. Em um segundo período, a década de 80, os esforços de arrecadação 

ganharam um novo e relevante objetivo: a redução do déficit do setor público. 

 

Tudo isso num contexto de redemocratização e expansão da 

participação popular nos debates públicos, nos processos eleitorais e nos debates 

constituintes que precederam a promulgação da Constituição de 1988, um momento 

onde havia forte associação entre ordem democrática e descentralização da política 

fiscal, compreendida como condição necessária para o fortalecimento da organização 

federativa. 

 

 

 

 

 



   

5  FEDERALISMO FISCAL: CRISE E AJUSTAMENTOS (1988-2000) 

 

5.1 Desenho do federalismo fiscal-tributário resultante da Constituição de 1988 

 

O processo constituinte de 1987/1988 se desenvolveu num contexto 

político de lutas por ampliação e afirmação de instrumentos institucionais capazes de 

garantir maior democratização das relações firmadas no universo da sociedade civil e 

entre os cidadãos e o Estado. A ação dos grupos políticos favoráveis à descentralização 

foi pautada em argumentos centrados na eficiência alocativa e, principalmente, na 

demanda por maior controle social sobre as ações do Estado.  

 

A idéia de um poder central forte, inclusive sob o ponto de vista fiscal, 

era freqüentemente associada ao regime autoritário e não dispunha de aceitação política 

capaz de manter a sustentabilidade do suporte institucional. O fortalecimento do sistema 

federativo, via expansão do papel dos governos locais, era uma aposta na capacidade de 

melhoria da eficiência da gestão dos recursos públicos a partir da aproximação entre o 

lócus de produção de bens e serviços e a comunidade consumidora.  

 

Nesse cenário havia a perspectiva de aprimoramento do processo de 

escolhas e manifestação de preferências por parte dos financiadores do setor público. A  

expectativa era de obtenção de maior eficiência econômica por meio de um maior grau 

de correspondência entre as ações dos governos e as demandas da comunidade fiscal. 

 

Alguns fatores dificultaram a plena implementação do novo desenho 

federativo-fiscal. A assimetria dos índices de desenvolvimento econômico inter-regional 



   

e intra-regional observado no país foi um desses fatores. Esse cenário produz fortes 

diferenciações na arrecadação própria por habitante das diferentes unidades federativas 

e demanda a adoção de mecanismos institucionais do tipo “transferências fiscais 

intergovernamentais” motivadas por razões redistributivas e destinadas ao 

financiamento das políticas públicas das unidades possuidoras de maior carência fiscal. 

 

Por outro lado, a cena macroeconômica demonstrava a existência de uma 

situação fiscal e financeira desfavorável ao Estado, um quadro complexo que apontava 

para a ausência de sustentabilidade da ação estatal voltada ao financiamento do 

desenvolvimento. 

 

 O PIB per capita registrou em 1988 o quarto resultado anual  

consecutivo de queda. O resultado negativo voltou a ser observado em pelo menos 

quatro anos do qüinqüênio posterior a promulgação da Constituição. O resultado 

primário do setor público foi deficitário no triênio 1987-1989 e o resultado operacional 

apresentou sinal negativo em nove exercícios financeiros entre 1983-1993. A carga 

tributária bruta em relação ao PIB foi menor em 1988 quando comparada aos três 

exercícios anteriores. Por fim, cabe mencionar o comportamento instável e crescente 

dos índices de preço.  

 

Nesse contexto econômico e financeiro se processou a construção do 

desenho constitucional relativo ao sistema fiscal. O resultado foi uma peça cujas 

características centrais eram a ampliação do papel social do Estado e o fortalecimento 

das esferas subnacionais de governo, em especial os governos locais, que passaram a 

dispor de um percentual maior de receita arrecadada e de receita disponível, e maior 



   

autonomia para administrá-las, sem que fossem obrigados por determinação 

constitucional a arcar de forma exclusiva com novas responsabilidades relacionadas ao 

fornecimento de bens e serviços.  

 
 

O aumento das disponibilidades financeiro dos governos subnacionais foi 

viabilizado pela combinação de diversos fatores, dentre eles, merece destaque: o 

aumento da base de arrecadação, o aumento das transferências financeiras e a expansão 

da autonomia fiscal. 

 

A base de arrecadação tributária dos governos subnacionais foi 

expandida por meio da transferência de competências para arrecadação e gestão da 

receita de alguns tributos cuja existência antecedeu a Constituição de 1988. Foram 

transferidos da esfera central para os estados, mais precisamente para a base do imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS, os impostos únicos sobre: serviços 

de transportes e comunicação, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, energia 

elétrica, e o imposto sobre minerais. 

 

Por outro lado os estados repassaram aos municípios o imposto sobre 

venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, e o impostos 

sobre transmissão “intervivos” por ato oneroso de bens imóveis.  

  

O aumento da base de arrecadação também se constituiu por intermédio 

da instituição de uma nova competência associada a uma base de tributo já existente. Os 

estados passaram a dispor da possibilidade de tributar adicionalmente a renda em até 

5% tomando por base o valor do imposto de renda - IR pago por seus habitantes aos 

cofres da união. 



   

O aumento das transferências constitucionais foi outro fator favorável as 

finanças dos estados e governos locais. Esse fenômeno foi viabilizado 

institucionalmente pela ampliação dos percentuais do imposto de renda e do imposto 

sobre produtos industrializados que passaram a ser destinados aos Fundos de 

Participação dos Estados - FPE e dos Municípios - FPM, o percentual que era de 31%, 

conforme determinado pela Emenda Constitucional nº27 de 1985, passou para 44% 

após a promulgação da Constituição.  

 

A base de financiamento dos fundos constitucionais regionais, Fundo 

Constitucional Norte – FNO, Fundo Constitucional do Nordeste – FNE e Fundo 

Constitucional do Centro-Oeste – FCO, também foi ampliada passando de 2% para 3% 

da arrecadação líquida obtida dos impostos sobre renda e sobre produtos 

industrializados.  

 

Outro fator relevante foi à criação do Fundo de Compensação pela 

Exportação de Produtos Industrializados – FPEX, por meio do qual é realizada a 

partilha do imposto sobre produtos industrializados – IPI, arrecadado sobre os bens 

destinados a exportação. Por essa regra, 10% do total passou a ser repassado aos 

estados, que transferem 25% dessa parcela aos seus municípios.  

 

Por fim, cabe ressaltar a redução da alíquota do Imposto Territorial Rural 

– ITR, repassado da União para os municípios, de 100% para 50%. Essa mudança 

possui pouca relevância em razão da inexpressiva dimensão da arrecadação obtida pela 

União com esse tributo. 

 



   

Os estados passaram a observar uma nova alíquota de transferência dos 

resultados da arrecadação sobre consumo para os municípios, do total obtido na 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, 25% 

passou a ser destinado aos governos locais. Essa nova alíquota assume significado 

maior quando consideramos que a base do tributo também foi ampliada pela 

transferência dos antigos impostos únicos, antes pertencentes a União e agora vinculado 

a competência estadual. 

 

A maior autonomia disponibilizada os estados e aos municípios para 

gestão dos seus recursos fiscais foi resultante de três movimentos: (i) primeiro, a 

redução do montante de transferências realizadas pela União com aplicação orientada a 

despesas predeterminadas, este movimento de desvinculação foi verificada 

principalmente em relação às transferências do Fundo de Participação dos Municípios.  

 

Afonso (1995:318) afirma que nos primeiros anos posteriores a 

promulgação da carta magna, aproximadamente dois terços dos recursos transferidos 

não possuía nenhuma vinculação determinada pela esfera federal, o percentual chegaria 

a 90% se fossem incluídas as vinculações genéricas destinadas à saúde e a educação, tal 

aspecto permitiu maior independência às unidades federadas na gestão dos processos 

decisórios associados ao gasto público.  

 

Outro fator determinante para o fortalecimento da autonomia foi a 

proibição da concessão de isenções sobre tributos de competência estadual ou municipal 

pelo governo federal. A Constituição anterior admitia a adoção deste procedimento 

quando da ocorrência de fenômenos de relevante interesse econômico e social. 



   

Por fim, mais não menos relevante, houve a concessão de maior 

autonomia aos governos estaduais para que os mesmos determinassem  as alíquotas do 

ICMS válidas para as transações realizadas no interior dos próprios estados. Essas 

alíquotas passaram a ser alteradas positivamente de acordo com decisão unilateral das 

fazendas estaduais. Foi mantida a restrição a redução das mesmas, esse procedimento 

permaneceu subordinado a aprovação por unanimidade dos membros do Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 

 

O primeiro triênio posterior à promulgação da Constituição de 1988 

apresentou três resultados que bem caracterizam o período. O primeiro fato marcante foi 

o registro de taxas de crescimento da arrecadação agregada do setor público como 

proporção do PIB.  

 

O exercício de 1990, ano da edição do Plano Collor I, apresentou  

resultado bem acima da média, como decorrência de medidas de política fiscal-tributária 

orientadas a estabilização, em especial: (i) a retenção dos ativos financeiros e a 

tributação desses ativos através do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, e (ii) a 

possibilidade de quitação de dívidas tributárias com os recursos financeiros retidos pelo 

governo. 

 

Outra característica do período foi à ausência de crescimento da atividade 

econômica, conforme podemos observar mediante a análise da média dos anos de 1989, 

1990 e 1991.  Parte da variação positiva da relação entre arrecadação e PIB obtida em 

1990, foi decorrente da acentuada redução do produto interno bruto observada como 

resultado da contração do nível de atividade econômica registrada no exercício. 



   

Por fim, o primeiro triênio apresentou números que demonstram um 

acentuado grau de fortalecimento fiscal das esferas subnacionais de governo 

mensuradas pela participação relativa de estados e municípios na carga tributária bruta. 

Estados e municípios obtiveram nesse período os maiores índices de participação na 

receita do setor público, computado o período da promulgação da carta constitucional 

até o término da década de 90. Foi o período de auge da euforia descentralizadora que 

marcou as finanças públicas no imediato pós-88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Tabela 5.1 

Produto Interno Bruto 1990-2000 
 

Produto Interno Bruto Produto Interno Bruto per capita 
Deflator 
implícito 

R$1.000.000 R$ Ano 
 
 

Preços 
correntes 

Preços do 
ano anterior 

Variação 
real anual 

População  
residente 

1.000 hab. (1) 
 

Preços 
correntes 

Preços do 
ano anterior 

Variação real  
anual (%) 

 

Variação  
real anual (%) 

 
1990 12   147.594 0,08   
1991 60 12 1,03 149.926 0,40 0,08 (-) 0,54 416,68
1992 641 60 (-) 0,54 152.227 4,21 0,39 (-) 2,05 969,01
1993 14.097 673 4,92 154.513 91,24 4,35 3,37 1.996,15
1994 349.205 14.922 5,85 156.775 2.227,43 95,18 4,33 2.240,17
1995 646.192 363.954 4,22 159.016 4.063,69 2.288,79 2,75 77,55
1996 778.887 663.371 2,66 161.247 4.830,40 4.114,01 1,24 17,41
1997 870.743 804.367 3,27 163.471 5.326,59 4.920,55 1,87 8,25
1998 914.188 871.892 0,13 165.688 5.517,53 5.262,25 (-) 1,21 4,85
1999 963.869 921.611 0,81 167.910 5.740,39 5.448,72 (-) 0,52 4,59
2000 1.086.700 1.005.915 4,36 170.143 6.386,98 5.912,17 2,99 8,03

 
Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais do Brasil, 2002. 
(1) População estimada para 1º de julho. Em função dos resultados do Censo demográfico de 2000, esta estimativa foi revisada para toda a década de 
1990. 

 

 

 



   

 

 

Tabela 5.2 

Carga tributária arrecada em relação ao PIB (%) 

 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

União 16,7 17,5 20,5 16,7 17,5 18,5 20,5 20,0 19,4 19,7 20,4 22,4 23,0 

Orç. Fiscal 8,8 8,5 9,3 7,0 7,4 7,8 8,6 8,2 7,6 7,4 8,2 8,8 8,3 

Seg. Social 5,8 6,8 9,2 7,9 8,2 8,9 9,8 9,5 9,5 10,0 9,8 11,1 12,1 

Outros¹ 2,1 2,2 2,1 1,8 1,9 1,8 2,2 2,3 2,2 2,2 2,5 2,5 2,6 

Estados 5,5 6,7 9,0 7,3 7,4 6,5 8,0 8,3 8,2 7,9 7,8 8,2 8,7 

Municípios 0,6 0,7 1,0 1,2 1,0 0,8 1,0 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

Total 22,8 24,9 30,5 25,2 25,9 25,7 29,5 29,7 29,0 29,1 29,9 32,2 33,2 
Fonte: Secretaria da Receita Federal – SRF 

¹ Outros: FGTS, Contribuições econômicas, Salário Educação e Sistema "S". 

 

 

 

 

Tabela 5.3 

Participação relativa das receitas na carga tributária bruta (%) 

 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

União 73,3 70,5 67,3 66,3 67,7 71,8 69,5 67,3 66,8 67,7 68,7 69,9 69,2 

Orç. Fiscal 38,7 34,2 30,3 27,7 28,7 30,3 29,0 27,7 26,2 25,6 27,4 27,5 25,0 

Seg. Social 25,6 27,3 30,1 31,3 31,7 34,7 33,1 31,8 32,9 34,4 32,9 34,6 36,4 

Outros¹ 9,0 8,9 6,9 7,3 7,3 6,8 7,3 7,8 7,7 7,6 8,3 7,9 7,8 

Estados 23,9 26,9 29,6 28,9 28,4 25,1 27,1 28,0 28,3 27,3 26,2 25,4 26,2 

Municípios 2,8 2,6 3,1 4,8 3,8 3,1 3,5 4,8 4,9 5,1 5,2 4,7 4,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Secretaria da Receita Federal - SRF 
¹ Outros: FGTS, Contribuições econômicas, Salário Educação e Sistema "S". 

 

 

 



   

5.2  Coordenação federativa e ajuste fiscal (1992-1994) 

 

O período correspondente ao triênio 1992-1994 apresentou um cenário 

marcado pelo agravamento da instabilidade macroeconômica do país e pelo 

fortalecimento da demanda por políticas sustentáveis de estabilização. Sob o 

federalismo fiscal pairavam duas demandas especiais: (i) a primeira, estava relacionada 

à necessidade de ajustar as disponibilidades financeiras às responsabilidades de 

fornecimento de bens e serviços públicos por cada uma das esferas de governo, (ii) a 

segunda, estava vinculada ao diagnóstico que apontava para a necessidade de 

fortalecimento da capacidade de formulação e coordenação da política fiscal pelo 

governo federal, de forma a garantir-lhe condições para um ajuste fiscal consistente. 

 

 

5.2.1 Descentralização descoordenada 

 

A distribuição de competências, prevista pela Constituição de 1988, entre 

as diferentes esferas de governo para formulação e execução de políticas públicas, foi 

clara e precisa em alguns setores, mas em outros acabou por socializar competências e 

repassar à legislação complementar a atribuição para fixação de normas de cooperação, 

objetivando a ação articulada e o alcance do desenvolvimento equilibrado. 

 

A crise federativa fiscal se apresenta por meio de dois padrões de 

conflitos. O conflito vertical, envolvendo a União, os estados e os municípios, 

materializou-se na luta por ampliação na participação de cada esfera de governo no bolo 

de recursos públicos disponíveis e na dificuldade de construção de mecanismos 



   

institucionais capazes de viabilizar ações cooperativas e duradouras em relação a 

políticas públicas metropolitanas. 

 

O conflito horizontal, registrado entre estados e entre municípios,  

manifestou-se principalmente por meio da competição pela atração de investimentos 

privados para seus respectivos territórios por meio de incentivos diversos, 

principalmente fiscais, e pela dificuldade em afirmar acordos institucionais capazes de 

possibilitar ação cooperativa em alguns segmentos das políticas públicas. 

 

O conflito horizontal evidencia que a disputa federativa extrapola os 

limites dos fundos públicos e se afirma também na luta por recursos privados, 

caracterizando o que Affonso (1995) e Silva (1995) consideraram a terceira vertente do 

conflito ou a sua generalização, isto é, a sua expansão para além da esfera fiscal, o que 

envolve ainda os investimentos da União em estados e municípios e investimentos dos 

estados em suas respectivas redes de municípios. 

 

Como decorrência desta imprecisão na definição de competências, o 

processo de descentralização das políticas públicas, em diversos setores, acabou por 

caracterizar-se pela ausência de coordenação nos primeiros anos posteriores a 

constituinte. Gerando desequilíbrios hora marcados pela sobreposição de gastos, hora 

agravados pela ausência de intervenção pública. 

 

Três argumentos teóricos são apresentados pela literatura no esforço de 

formulação voltado a compreensão do cenário de descentralização descoordenada. 



   

Argumentos que trabalham idéias complementares e cujas variáveis observadas 

possuem alguma capacidade explicativa em relação ao fenômeno analisado. 

 

 Afonso (1994:360-364) sugere a ausência de uma política pública do 

governo central capaz de orientar o processo de descentralização de encargos por setor, 

em proporção semelhante à descentralização das receitas disponíveis, e dotar as 

unidades subnacionais de tecnologia, pessoal e ativo fixo capazes de garantir suporte às 

novas atribuições. 

 

Outro argumento refere-se a uma combinação de fatores, dentre os quais 

destacamos o argumento associado à globalização, a privatização e a desregulamentação 

dos mercados,  como fatos que acabaram por reforçar a tendência de ampliação das 

desigualdades regionais e dificultar a coordenação federativa (Affonso, 1996:).  

 

Por fim, uma terceira linha de pensamento aponta para a impossibilidade 

de uma definição precisa das competências de cada esfera de governo em razão das 

enormes desigualdades inter-regionais e intra-regionais verificadas no país (Rezende, 

1995:11 e 12). Uma desigualdade fiscal que se manifesta na capacidade de 

financiamento, um diferencial de população que repercute na escala dos serviços 

ofertados, e uma assimetria na disponibilidade de competência tecnológica que se 

materializa nos custos e na qualidade dos serviços ofertados.  

 

A lógica do mercado nem sempre é capaz de exercer a coordenação 

produtiva orientada a consecução de objetivos vinculados à superação de desigualdades 

regionais. Um governo que dispõe de contas públicas com desequilíbrio fiscal 



   

acentuado também não dispõe de instrumentos fiscais capazes de permitir a adoção de 

medidas sustentáveis orientadas a coordenação eficiente do processo produtivo.  

 

Porém, a insuficiência de coordenação não se constituiu em impedimento 

para a maior participação de estados e municípios na prestação de serviços e realização 

de investimentos nos anos imediatamente posteriores a constituinte, especialmente em 

relação às políticas sociais. No mesmo período a União reduziu seus gastos em alguns 

setores o que acabou por conformar uma redefinição na composição da origem do 

financiamento de alguns segmentos dos dispêndios sociais governamentais.  

 

Afonso (1994:356), apresenta evidências do aumento dos gastos dos 

estados e municípios em saúde e educação e a redução da participação da União em 

despesas de mesma natureza e, também demonstra, que nos segmentos de habitação e 

urbanismo as esferas subnacionais apresentaram crescimento relativo, nos anos 

posteriores a constituinte, quando comparadas aos números do governo central.     

Médici (1996:53), disponibiliza dados que demonstram o crescimento da participação 

de estados e municípios no conjunto dos gastos sociais e redução da participação da 

União no bolo de gastos desta mesma natureza.  

 

Outro aspecto que pontuou a análise do federalismo fiscal no segundo 

triênio posterior ao início da vigência da carta magna de 1988 foi à identificação da 

necessidade de expansão da capacidade de coordenação da política fiscal pela esfera 

federal de governo, gestora, em última instancia, das políticas de estabilização.              

A demanda era por um arranjo institucional capaz de garantir sustentabilidade a política 

fiscal e evitar fazamentos prejudiciais a estabilidade da economia. 



   

5.2.2  Coordenação fiscal, federação e política de estabilização 

 

Após sucessivos esforços de estabilização – Plano Collor I (1990), Plano 

Collor II e Plano Marcilio (1991) – o exercício financeiro de 1993 marca o surgimento 

de uma nova política de estabilização, inicialmente desenvolvida pelo Programa de 

Ação Imediata – PAI, cujo objetivo central era o saneamento das finanças públicas. Esta 

política teve continuidade com a adoção da Unidade Real de Valor – URV, orientada a 

restauração da unidade de conta da moeda a adoção de uma referencia para preços e 

salários. Por fim, o terceiro momento da política foi marcado pela implementação da 

reforma monetária de julho de 1994, quando passou a vigorar o Real como nova moeda 

da economia brasileira. 

 

Na base da formulação da política de estabilização residia um 

diagnóstico que apontava o desequilíbrio fiscal das finanças do setor público como 

variável explicativa relevante na determinação do fenômeno inflacionário. 

 

Franco (95:229) observa a inexistência de dúvidas sobre a relação de 

causalidade entre déficit do setor público e inflação, e afirma a necessidade de 

superação do déficit potencial existente nas contas do setor público. O argumento do 

autor está pautado na concepção de que a potencialidade do desequilíbrio fiscal 

resultava de uma gestão fiscal num contexto inflacionário sustentada por dois 

procedimentos: (i) uma forte indexação da arrecadação tributária, que impedia a 

verificação do “efeito Oliveira-Tanzi”, ou seja, a corrosão da arrecadação real 

decorrente dos efeitos da inflação sobre a base de arrecadação no espaço temporal entre 

o fato gerador e o efetivo recolhimento dos recursos aos cofres públicos, e (ii) a garantia 



   

da queda real dos gastos público propiciada pelo “efeito Patikin”, isto é, a redução dos 

gastos reais decorrentes do efeito da inflação sobre os preços contratados pelo setor 

público no espaço temporal entre o contrato e o efetivo pagamento das despesas. 

 

Giambiagi (1999:97-106), segue a mesmo referencial de análise de 

Franco,   enfatizando a necessidade do equilíbrio fiscal como condição necessária ao 

sucesso da política de estabilização da economia. O autor afirma a importância do 

aperfeiçoamento do processo orçamentário como exigência para a obtenção de êxito na 

contenção do déficit público. 

Tabela 5.4 

Resultados fiscais de 1990-1998 

Itens Médias anuais (%do PIB) 1990-1994/1995-1998 
  1990-1994 (A) 1990-1998 (B) (B)-(A) Decomp. I Decomp. II 
Déficit Operacional 0,0 5,2 5,2 100,0  
  Governo Federal -0,5 2,6 3,2 61,2  
  Estados e Municípios 0,3 2,1 1,8 35,3  
  Empresas Estatais 0,3 0,5 0,2 3,5  
Despesas com juros reais 2,8 5,0 2,2 42,1 100,0
  Governo Federal 1,0 2,9 1,9 37,0 88,0
  Estados e Municípios 0,9 1,7 0,8 15,1 35,8
  Empresas Estatais 1,0 0,4 -0,5 -10,0 -23,8
Déficit Primário -2,8 0,2 3,0 57,9 100,0
  Governo Federal -1,5 -0,3 1,3 24,2 41,8
  Estados e Municípios -0,6 0,4 1,1 20,3 35,0
  Empresas Estatais -0,6 0,1 0,7 13,5 23,3
Fonte: Banco Central do Brasil 
Nota: Tabela elaborada por Giambiagi e Rigolon (1999:116). 

 

 

Os resultados primários, ou seja, as diferenças entre as receitas não-

financeiras e os gastos não financeiros, foram positivas para todas as esferas de governo 

no período 1990-1994, no quadriênio seguinte a conta: “Estados e Municípios” 

apresenta resultado negativo, contribuindo em proporção relevante para a composição 

negativa do déficit operacional.   



   

Esses resultados, associados às taxas de juros vigentes no período, 

implicaram resultados operacionais - resultados primários mais juros reais - acentuados 

ao longo da década e, conseqüentemente, elevação da dívida pública e da relação entre 

dívida pública e produto interno bruto, principal indicador de solvência do setor público. 

 

Por outro lado, Giambiagi (1999:113), argumenta que resultados 

insatisfatórios de déficit e dívida pública tendem a comprometer esforços de 

estabilização por duas vias: (i) geração de emissão monetária pelo governo central para 

viabilizar o fechamento das contas públicas e (ii) aumento real das taxas de juros. 

 

Os esforços no sentido de articulação do aprimoramento do sistema 

federativo fiscal e a política de estabilização foram desenvolvidos em múltiplas 

direções, sempre pautados na construção de regras institucionais e direcionado ao 

fortalecimento relativo da esfera central de governo. 

 

Os principais pontos desenvolvidos na redefinição do arranjo fiscal 

federativo pela ótica da “arrecadação-transferências-disponibilidades” estavam 

articulados a quatro movimentos: (i) expansão  da arrecadação tributária, com ênfase 

nas contribuições sociais, (ii) contenção do volume de transferências constitucionais 

intergovernamentais, (iii) mudança na composição das transferências voluntárias, e (iv) 

recomposição das disponibilidades do governo federal. 

 

 

 

 



   

5.3  Arrecadação tributária, exclusive receitas da seguridade social 

 

A constituição de 1988 definiu de forma clara e precisa as bases 

tributárias dos diferentes níveis de governo. Atribuiu ao governo federal e aos governos 

estaduais fontes relevantes de receita própria. Estes últimos foram favorecidos pela 

manutenção da competência para tributar o consumo por meio do critério de valor 

adicionado, o que significou a disponibilidade do principal tributo da federação em 

termos de valor arrecadado: o ICMS. 

 

A análise da receita apenas pela perspectiva da arrecadação tributária, 

sem entrar no mérito da disputa fiscal por recursos associados a investimentos privados, 

nos permite algumas observações sobre a organização e a dinâmica das receitas públicas 

na década de 90 e suas repercussões federativas. 

 

A disputa intergovernamental vertical por recursos gerou um quadro 

caracterizado pelo crescimento da receita observada pela relação arrecadação/PIB. Esse 

fato foi determinado por diversos fatores, dentre eles: o crescimento da atividade 

econômica, o aumento de alíquotas, a instituição de novos tributos e o aperfeiçoamento 

da gestão tributária. 

  

O desempenho do produto interno bruto nos anos 90 apresentou 

variações de tendência. No conjunto, três movimentos merecem destaque: (i) variação 

negativa entre 1990-1992; (ii) taxas de crescimento anual positiva e média trienal 

próxima dos cinco pontos percentuais entre 1993-1995, a melhor da década; e (iii) 

variações positivas, com média próxima a 2%, com percentual inferior no último biênio, 



   

no período 1996-2000. Na década, observou-se um crescimento tímido, em torno da 

média anual próxima de 2,6%, (em termos per capita o crescimento foi de 

aproximadamente 1,6% ao logo da década), com números inferiores a um ponto 

percentual no biênio 1998/1999, resultado sinalizador da ausência  de tendências 

sustentáveis de crescimento da economia (tabela 5.1). 

 

A receita total bruta arrecadada cresceu em quase todos os exercícios 

quando comparadas ano a ano, as exceções ficaram por conta dos exercícios de 1991 e 

1996, sendo que nesse último exercício financeiro a variação foi pouco representativa. 

No último ano da década o crescimento havia alcançado dimensão próxima a terça parte 

dos valores obtidos em 1988, com variações positivas e crescentes no último triênio.  

 

Um fator relevante para a afirmação desta tendência foi à edição do 

Plano Real em junho de 1994. O programa de estabilização favoreceu o aumento da 

arrecadação por duas vias: primeiro, pela redução das perdas associadas ao “efeito 

Tanzi”, ou seja, corrosão inflacionária entre o momento de ocorrência do fato gerador 

(Shah, 1996) e o recolhimento do pagamento dos mesmos aos cofres públicos realizado 

pelas instituições financeiras.  

 

A representatividade dessa medida foi menor em razão da indexação da 

arrecadação via Unidade Fiscal de Referência – UFIR em 1992, que acabou por mediar, 

ainda que parcialmente, as perdas inflacionárias do erário público. 

 

Uma segunda contribuição derivada do Plano Real foi o aquecimento do 

nível de atividade econômica, em parte, viabilizada pela expansão do horizonte de 



   

planejamento e pela melhoria das expectativas, entre 1994 e 1997 a média atingiu a taxa 

de 4% ao ano. 

 

Porém, a leitura dos indicadores fiscais informa que não houve uma 

correlação direta entre a arrecadação bruta do setor público e o nível de atividade 

econômica. A alternância entre a presença e a ausência de identidade entre ambos foi 

uma constante ao longo do período. A dependência da arrecadação em relação ao grau 

de atividade econômico foi apenas parcial, ainda que, essa seja uma variável relevante 

na determinação da receita no longo prazo. 

 

Tabela 5.5 

Mudanças institucionais que geraram repercussões relevantes 

sobre a arrecadação tributária do setor público (1992-2000), exclusive previdência.  

 

Tributo Natureza da medida Ano 
Todos os tributos Reindexação dos tributos por meio da UFIR 1992 
IRPJ Sistema de bases concorrentes (apuração mensal) 1992 
Todos os tributos Redução dos prazos de apuração e arrecadação 1993 
IPMF Instituição de novo tributo 1994 
IRRF Elevação das alíquotas (vigência nos exercícios de 1994 e 1995) 1994 
IRPJ Elevação das alíquotas referentes às bases de cálculo do lucro presumido 1995 
I.IMP. Expansão da base de arrecadação 1995 
Todos os tributos Obrigatoriedade de retenção e recolhimento dos tributos associados ao 

fornecimento de bens e serviços aos órgãos públicos. 
1996 

IOF Elevação de alíquotas 1997 
IR Elevação da alíquota sobre operações em renda fixa 1998 
I.IMP. Elevação da alíquota 1998 
IPI Elevação da alíquota sobre bebidas 1998 
IRRF Elevação da alíquota dos rendimentos sobre o trabalho 1998 
IOF Expansão da base de arrecadação (operações de cobertura de hedge 

realizadas por meio de operações de swap). 
1999 

Todos os tributos Conversão das medidas judiais em renda da União 1999 
Todos os tributos Incentivo a desistência de ações judiciais e recolhimento espontâneo dos 

valores sob judice aos cofres da União. 
1999 

Todos os tributos Regularização de créditos com a União (Programa de Recuperação 
Fiscal) 

2000 

 

 



   

A possibilidade de criação de novos tributos, a expansão da base de 

incidência dos já existentes, o aumento de alíquotas, a redução das isenções, a melhora 

do grau de eficiência na cobrança da dívida ativa, o aprimoramento organizacional e 

jurídico da máquina administrativa tributária, e o ajustamento da legislação tributária 

orientadas à redução da margem de manobra dos contribuintes nas ações associadas a 

planejamento fiscal, foram medidas que permitiram resultados positivos em termos de 

valores arrecadados (tabela 5.5). Esses procedimentos fizeram com que os números 

finais apresentassem, em algumas situações, baixa correlação com nível de atividade  

econômica.  

 

Outro procedimento desenvolvido pelo governo federal foi à elaboração e 

execução de políticas públicas orientadas a reestruturação fazendária dos governos 

estaduais (Programa Nacional de Reaparelhamento e Modernização das Fazendas 

Estaduais - PNAF) e locais (Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e 

Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, e Programa de Modernização da 

Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT), esse 

último lançado em setembro de 1997. 

 

Em relação à arrecadação de estados e municípios ao longo da década 

cabem duas afirmações. A primeira refere-se a perda de base tributária e a segunda trata 

da rigidez de suas respectivas bases de arrecadação. 

 

A desoneração dos encargos tributários relativos aos bens e serviços 

destinados à exportação, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-

elaborados (Lei Complementar nº 87/96), reduziu a base de cálculo do ICMS e afetou as 



   

disponibilidades dos estados e municípios. A mesma Lei estabeleceu uma compensação 

financeira a ser paga pela União as esferas subnacionais,  até o exercício financeiro de 

2002,  com base na média da arrecadação efetivamente realizada com a referida base 

tributária no período entre junho de 1995 e julho de 1996, por cada uma das fazendas 

estaduais. 

 

A metodologia de cálculo das compensações não é favorável aos 

governos subnacionais, pois, ao tomar por base de cálculo a média 95/96 acaba por 

desconsiderar as variações positivas dos valores exportados. É neste espaço que residem 

às perdas atuais dos estados e municípios.  É bem verdade que as tímidas taxas de 

crescimento dos valores das exportações registradas entre 1997 e 2000 acabaram por 

inibir o impacto negativo da medida. Em 2002 os estados e municípios perdem 

definitivamente esta fonte de receita com o fim do prazo de pagamento das 

compensações. 

 

Por fim, cabe mencionar que as bases tributárias de estados e municípios 

apresentam um alto grau de rigidez, ou seja, resistência à expansão da base e a correção 

das alíquotas. Na esfera estadual a redução das alíquotas do ICMS está condicionada a 

aprovação por unanimidade dos membros do Conselho Nacional de Política Fazendária 

– CONFAZ, e o aumento das alíquotas do referido tributo esbarra numa forte 

externalidades negativa sobre a economia do respectivo estado, dado a possibilidade de 

mobilidade dos investimentos para outras unidades federadas que ofertem um melhor 

programa de obrigações tributárias. 

 



   

Na esfera local, dois elementos restringem as possibilidades de expansão 

da arrecadação por aumento da base sujeita a tributação ou correção das alíquotas.    

Pelo lado da tributação sobre o consumo, o aumento das alíquotas do imposto sobre 

serviços tende a gerar como externalidade o deslocamento de unidades produtivas para 

outras jurisdições tributárias, esse efeito é observado com maior intensidade nas regiões 

metropolitanas, lócus de registro da maior parte da arrecadação sobre esta base. 

 

A correção de alíquotas do tributo incidente sobre patrimônio encontra 

como restrição à ausência de perfeita correlação entre capacidade contributiva e 

disponibilidade patrimonial imobiliária, fenômeno que assume relevância após duas 

décadas de baixas taxas de crescimento econômico e seis anos consecutivos de redução 

da massa de salários.  

 

Não obstante as mudanças institucionais e econômicas observadas nos 

anos 90, todas as esferas de governo foram favorecidas pelo crescimento da arrecadação 

como proporção do PIB quando comparados os anos de 1988 e o triênio 1998-2000.     

A União e os estados expandiram em quase um terço e os municípios dobraram a sua 

participação, crescendo mais que proporcionalmente as demais esferas federativas 

(tabela 5.2). Esse fato evidencia que o fortalecimento fiscal local foi determinado, em 

parte, pelos ganhos de eficiência na gestão tributária e não apenas pela variação positiva 

das transferências intergovernamentais. 

 

Os resultados são diferentes quando comparamos os quatro triênios 

posteriores a promulgação da Constituição de 1988, tomando por referência o quesito 

“participação relativa das receitas na carga tributária bruta”. 

 



   

Tabela 5.6 

Participação relativa das receitas na carga tributária bruta (Médias) 

 

  
1988 

Média (A) 
89-91 

Média (B) 
92-94 

Média (C) 
95-97 

Média (D) 
98-00 Variação (D/A) 

União 73,3 68,0 69,7 67,3 69,3 1,8
Orç. Fiscal 38,7 30,7 29,3 26,5 26,6 -13,3
Seg. Social 25,6 29,6 33,2 33,0 34,6 17,1

Outros¹ 9,0 7,7 7,1 7,7 8,0 3,9
Estados 23,9 28,5 26,9 27,9 25,9 -8,9

Municípios 2,8 3,5 3,5 4,9 4,8 38,1
Fonte: Secretaria da Receita Federal – SRF 
¹ Outros: FGTS, Contribuições econômicas, Salário Educação e Sistema "S". 

 

 

Considerando o novo critério, o cenário aponta duas modificações 

relevantes: por um lado, houve variação positiva da conta da União, com modificação 

da composição favorável aos recursos vinculados a seguridade social em detrimento 

daqueles associados ao orçamento fiscal. Por outro lado, houve mudança na composição  

esfera subnacional, os estados perderam participação e os governos municipais 

ganharam um percentual relevante de arrecadação. 

 

 

5.4  Arrecadação tributária: seguridade social 

 

A composição das receitas da União na segunda metade da última década 

passou por mudanças radicais e com fortes implicações federativas. Enquanto a 

arrecadação associada ao orçamento fiscal manteve, com pouca dispersão ao longo do 

período, números próximos aos observados em 1988, o orçamento da seguridade social 

dobrou sua participação em relação ao PIB e superou o orçamento fiscal a partir do 

exercício financeiro de 1991 assumindo a condição de principal componente da receita 

federal, condição reafirmada ao longo dos anos 90. 



   

Esse processo foi construído como resposta do governo federal ao 

aumento das necessidades de financiamento da seguridade social – previdência, 

assistência e saúde. O êxito obtido no aumento da arrecadação foi viabilizado pela 

criação de novos tributos, pela correção das alíquotas das obrigações já existentes, pelo 

aprimoramento da administração tributária e pela expansão da base de arrecadação, a 

tabela 5.7 lista algumas importantes mudanças institucionais que permitiram a expansão 

da arrecadação tributária orientada ao financiamento da seguridade social. 

 

Tabela 5.7 

Mudanças institucionais que geraram repercussões relevantes 

sobre a arrecadação tributária do setor público (1992-2000), inclusive seguridade 

Tributo Natureza da medida Ano 
Todos os tributos Reindexação dos tributos por meio da UFIR 1992 
Todos os tributos Redução dos prazos de apuração e arrecadação 1993 
CSLL Elevação de alíquota 1993 
COFINS Reconhecimento da constitucionalidade e retomada do fluxo de pagamento 1994 
CSLL Elevação de alíquota para o setor financeiro 1994 
CPMF Novo tributo 1997 
Todos os tributos Incentivo a desistência de ações judiciais e recolhimento espontâneo dos 

valores sob judice aos cofres da União (PIS/PASEP, COFINS e CSLL) 
1999 

COFINS Elevação de alíquotas 1999 
CPSSS Inclusão do 13º salário na base de arrecadação 1999 
Todos os tributos Regularização de créditos com a União (Programa de Recuperação Fiscal) 2000 

 

 

Além das medidas supramencionadas, dois outros fatores merecem 

referência. Primeiro, os ganhos de arrecadação obtidos com o (i) aumento do nível de 

atividade econômica nos meses subseqüentes ao lançamento da nova moeda e (ii) como 

conseqüência da redução das perdas associadas ao “efeito-Tanzi”, em especial aquelas 

decorrentes dos pagamentos tributários realizados mensalmente com base na Unidade 

Fiscal de Referência – UFIR,  afetados pelas perdas referentes ao período entre o fato 



   

gerador e o respectivo lançamento. Três contribuições estavam enquadradas nesse grupo 

de apuração mensal: PIS, COFINS e CSLL. 

 

Outro elemento relevante do ponto de vista da análise federativa foi à 

instituição do crédito presumido do IPI, para ressarcimento dos valores do PIS/PASEP e 

da COFINS (Lei nº 9.363/96), direcionado para empresas produtoras e exportador de 

mercadorias nacionais. Esse instituto provocou um deslocamento da receita de um 

tributo parcialmente sujeito à transferência as esferas subnacionais, via fundos de 

participação (FPM e FPE), e favoreceu as receitas vinculadas às contribuições sociais, 

cujo recolhimento é destinado unicamente aos cofres da União.   

 

Vale ressaltar que a recomposição das receitas, via contribuições sociais, 

foi facilitada pela legislação que admite a entrada em vigor de medidas dessa natureza 

em um prazo mínimo de 90 dias, a contar da data de promulgação, ao contrário dos 

impostos, que por estarem subordinados ao princípio de anualidade, só tem sua vigência 

observada no ano seguinte a promulgação da legislação que os criou ou alterou suas 

alíquotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5.5  Transferências e disponibilidades 

 

5.5.1 Transferências constitucionais 

 

A Constituição Federal de 1988 define a partilha do poder tributário entre os  

governos da União, dos estados e dos municípios. As bases tributárias sobre o consumo, 

o patrimônio e a renda são compartilhadas pelas três esferas de governo, as demais, 

inclusive contribuições sociais, são de competência privativa do governo central. A 

competência tributária refere-se à competência legal para: instituir, legislar, fiscalizar e 

arrecadar tributos. 

Tabela 5.8 

Arrecadação, detalhamento por tributo (2000) 

POS. TRIBUTO CLASSIFICAÇÃO COMPETÊNCIA ACUMUL. % PIB % 

1 ICMS IMPOSTO ESTADUAL 22,76 7,55 
2 IMPOSTO DE RENDA IMPOSTO FEDERAL 39,27 5,48 
3 CONTR. P/ PREV. SOCIAL CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 54,68 5,11 
4 COFINS CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 65,32 3,53 
5 FGTS CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 70,50 1,72 
6 IPI IMPOSTO FEDERAL 75,66 1,72 
7 CPMF CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 79,65 1,32 
8 PIS/PASEP CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 82,28 0,87 
8 CSLL CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 84,69 0,80 
9 IMP. COMÉRCIO EXTERIOR IMPOSTO FEDERAL 84,62 0,77 

10 ISS IMPOSTO MUNICIPAL 86,37 0,58 
11 IPVA IMPOSTO ESTADUAL 87,84 0,49 
12 IPTU IMPOSTO MUNICIPAL 89,25 0,47 
13 PREVID. ESTADUAL CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL 90,60 0,45 
14 CONTR. SEG. SERV. PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 91,60 0,33 
15 TAXAS MUNICIPAIS TAXA MUNICIPAL 92,45 0,28 
16 IOF IMPOSTO FEDERAL 93,31 0,28 
17 COTA-PARTE COMP. FINANCEIRAS CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 94,15 0,28 
18 SALÁRIO-EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 94,92 0,26 
19 SISTEMA S CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 95,65 0,24 
20 TAXAS ESTADUAIS TAXA ESTADUAL 96,09 0,14 
21 OUTRAS CONT. SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 96,44 0,12 
22 PREVID. MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL 96,73 0,10 
23 ITBI IMPOSTO MUNICIPAL 96,97 0,08 
24 A. F. R. MARINHA MERCANTE CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 97,10 0,04 
25 ITCD IMPOSTO ESTADUAL 97,19 0,03 
26 OUTROS TRIB. ESTADUAIS IMPOSTO ESTADUAL 97,28 0,03 
27 TAXAS FEDERAIS TAXA FEDERAL 97,36 0,03 
28 FUNDAF CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 97,44 0,03 
29 ITR IMPOSTO FEDERAL 97,51 0,02 
30 DEMAIS CONT. ECONÔMICAS CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 97,55 0,02 
31 OUTROS TRIB. MUNICIPAIS IMPOSTO MUNICIPAL 97,59 0,01 

TOTAL     33,18 
Fonte: Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. 
PIB 2000 (R$ MILHÕES): 1.089.688,14 



   

A mesma legislação estabelece um sistema de redistribuição de receitas 

entre as unidades da federação com o objetivo de garantir a adequação da capacitação 

financeira as necessidades de financiamento das políticas públicas setoriais, cuja 

competência recai sobre as unidades federadas.  

 

Dessa forma, altera a capacidade fiscal original de cada unidade, isto é, o 

quantitativo de recursos disponíveis para uso das unidades governamentais que 

dependem da capacidade fiscal e das escolhas realizadas no âmbito de cada uma das 

unidades jurisdicionais. 

 

A principal motivação para tal movimentação tributária é a redistribuição de 

recursos entre unidades de modo a corrigir, ainda que parcialmente, as assimetrias na 

capacidade de arrecadação, fruto do desenvolvimento desigual da organização 

econômica das regiões e microrregiões. Desse modo, opera-se a complementação 

necessária as ações alocativas dos governos subnacionais. 

 

Por esse motivo, tem-se uma diferença entre a receita arrecadada e a receita 

disponível em cada esfera de governo. A União transfere recursos para os estados e 

municípios e os estados transferem recursos para os municípios, conforme demonstrado 

no tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tabela 5.9 

Transferências constitucionais 

 

Origem Composição Destino 

3,0% do IR e IPI (FCO, FNE e FNO) Fundos regionais 

21,50% do IR e IPI (FPE) 

10% do IPI (FPEX) 

30% do IOF-Ouro 

IRRF Servidores Estaduais 

 

 

Estados 

 

 

 

 

União 

22,50% do IR e do IPI (FPM) 

50% do ITR 

70% do IOF-Ouro 

IRRF Servidores Municipais 

 

Estados 

25% do ICMS 

50% do IPVA 

 

 

 

Municípios 

 

 

Assim, temos um sistema tributário onde as transferências constitucionais 

definem em última instância as diferenças entre arrecadação e disponibilidades. Em 

função desse desenho, as modificações nas bases, nas alíquotas, nas isenções e na 

capacidade de gestão de um determinado tributo, muitas vezes, não geram efeitos fiscais 

apenas na competente para efetuar sua arrecadação. Mais que isso, impactam os cofres 

públicos das unidades federativas do nível de governo favorecido pela redistribuição. 

 

A figura institucional do “fundo financeiro público”, compreendido como 

forma especial de gestão, constitui-se no principal instrumento de transferência 

financeira constitucional. A verificação das normas de distribuição dos recursos, que 

envolve diversos critérios, entre eles: (i) população residente e (ii) renda per capita, 

permitem a observação da natureza preponderantemente redistributiva dos mesmos. 

Nessa categoria incluem-se os fundos de participação de estados e municípios, e os 

fundos constitucionais regionais. 



   

Tabela 5.10 

Composição dos fundos públicos federais  

destinados às transferências  constitucionais intergovernamentais 

 

Fundos Parcela do IR (%) Parcela do IPI (%) 

Fundo de Participação dos Estados – FPE 21,5 21,5 

Fundo de Participação dos Municípios – FPM 22,5 22,5 

Fundo de Financiamento da Região Norte (FNO) 1,8 1,8 

Fundo de Financiamento da Região Nordeste (FNE) 0,6 0,6 

Fundo de Financiamento da Região Centro-Oeste (FCO) 0,6 0,6 

Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos 
Industrializados (FPEX) 

 

- 

 

10,0 

Total 47,0 57,0 

 

Outro segmento importante das transferências intergovernamentais 

guarda uma relação mais próxima com a motivação associada à compensação. Nesse 

caso os repasses são realizados com o objetivo de ressarcir as unidades federadas nas 

quais foram realizadas as arrecadações vinculadas a uma determinada base tributária. 

Aqui são enquadradas as transferências relacionadas ao IPI (FPEX), IOF-Ouro, IRRF 

dos servidores estaduais e municipais, ITR, ICMS e IPVA. 

 

As transferências tributárias da União às esferas subnacionais, quando 

calculadas como porcentagem da carga tributária bruta arrecadada, apresenta duas 

informações. Primeiro, as médias trienais registradas no pós 88 mantiveram-se estáveis 

ao longo do período, observando uma redução de aproximadamente 10% nos três 

últimos anos da década de 90, quando comparado ao biênio 90/91. A mesma tendência 

pode ser observada analisado-se os resultados dos seis últimos exercícios financeiros da 

década de 90. 

 



   

Essa tendência decrescente contrasta com o crescimento da receita da 

União no mesmo espaço temporal. Esse fenômeno é explicado, parcialmente, pela 

transformação da composição da receita federal, que cresceu sustentada pelas 

contribuições sociais não sujeitas à repartição com os governos subnacionais. Essa é a 

principal variável explicativa da inversão na tendência do índice de participação das 

esferas de governo subnacionais na receita total. 

 

Por outro lado, manteve-se constante a composição das transferências 

realizadas pelo governo central quanto ao destino, numa proporção de dois terços para 

os estados e um terço para os municípios. 

 

Uma implicação relevante para o federalismo fiscal, derivada da redução 

das transferências, foi à redução da participação relativa dos fundos públicos nas 

receitas disponíveis de estados e municípios. Esse instrumento tradicionalmente  

exerceu papel importante na amarração da unidade federativa, a medida em que se 

constituiu num dos principais mecanismo de reparação das desigualdades inter-

regionais derivadas das decisões econômicas orientadas pelo mercado e por políticas de 

desenvolvimento. 

 

Outro movimento marcante foi à redução do percentual da receita bruta 

arrecadada pelos estados e destinada aos governos locais. A comparação entre o 

primeiro biênio da década e o período 1998/1999/2000, aponta para uma redução da 

ordem de 12%. Um movimento lento e gradual que persistiu nos seis últimos exercícios 

financeiros analisados e se constituiu na razão principal das perdas dos governos locais 

relativas as transferências intergovernamentais. 



   

Em relação aos determinantes da composição dos repasses deste perfil de 

transferência, cabe mencionar as mudanças ocorridas em diversos estados da federação, 

relativas aos critérios de distribuição dos 25% do ICMS no segmento da base não sujeita 

a determinantes exclusivamente compensatórios.  As alterações nas regras de 

distribuição não alteraram a composição vertical das disponibilidades, ainda que 

horizontalmente tenham produzido mudanças na repartição. 

 

Tabela 5.11 

Transferências constitucionais como proporção da carga tributária bruta (%) 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Arrec. União 73,3 70,5 67,3 66,3 67,7 71,8 69,5 67,3 66,8 68,1 69,3 70,5 69,2 
(-)Trans. p/ est   5,7 6,2 5,9 6,3 5,6 6,3 6,2 6,0 5,3 4,4 5,4 
(-)Trans. p/mun   4,5 4,7 4,6 4,9 4,1 4,6 4,5 4,5 4,2 3,9 4,0 
Rec disponível   57,1 55,4 57,2 60,6 59,8 56,4 56,2 57,6 59,8 62,3 59,9 
Arrec. Estados 23,9 26,9 29,6 28,9 28,4 25,1 27,1 28,0 28,3 27,3 26,2 25,4 26,2 
(-)Trans. p/ mun   7,3 7,0 7,0 6,2 6,6 6,8 6,9 6,7 6,4 6,2 6,4 
(+)Trans. da União   5,7 6,2 5,9 6,3 5,6 6,3 6,2 6,0 5,3 5,5 5,4 
Rec disponível   28,0 28,2 27,4 25,3 26,2 27,6 27,7 26,6 25,2 23,6 25,1 
Arrec. Municípios 2,8 2,6 3,1 4,7 3,8 3,0 3,4 4,7 4,8 4,6 4,3 4,0 4,6 
(+)Trans. da União   4,5 4,7 4,6 4,9 4,1 4,6 4,5 4,5 4,2 3,9 4,0 
(+)Trans. dos est   7,3 7,0 7,0 6,2 6,6 6,8 6,9 6,7 6,5 6,3 6,4 
Rec disponível   14,8 16,4 15,4 14,1 14,0 16,0 16,2 15,8 15,0 14,1 15,0 

Fonte: Secretaria da Receita Federal - SRF 
Obs.: Os valores das transferências não foram disponibilizados para os anos de 1988 e 1989 

 

Ao longo do período os estados mantiveram a condição, semelhante à 

União, de transferidores líquidos de recursos entre esferas de governo, dado que os 

desembolsos que realizaram em favor dos municípios continuaram superiores aos 

recebimentos oriundos do governo federal. 

 

No final da década a composição dos repasses manteve a mesma 

proporção do exercício financeiro de 1990, a União participando com 38% e os estados 

respondendo por 62%. Esses dados demonstram a inexistência de mudanças na 



   

composição, quanto à origem, das transferências realizadas aos governos locais, apesar 

da perda percentual nos recebimentos municipais oriundos das transferências tributárias. 

 

5.5.2  Disponibilidades 

 

A receita disponível é resultado da arrecadação própria, mais as 

transferências recebidas de outras esferas, menos as transferências realizadas. Neste 

trabalho são consideradas apenas as transferências tributárias. A União e os estados são 

transferidores, os estados e os municípios são recebedores. Este conceito é relevante, 

pois em última instância define a real capacidade de cada esfera federativa para 

financiar suas despesas de custeio e capital. 

 

As disponibilidades de receitas, analisadas como proporção da carga 

tributária bruta, registraram na década de 90 alterações na composição das receitas 

arrecadadas e no perfil das transferências intergovernamentais. Os recursos disponíveis 

apresentaram tendência favorável aos estados e municípios nos primeiros anos após a 

constituinte (1989-1991), garantindo as esferas subnacionais, no exercício de 1991, a 

maior parcela (44,6%) de disponibilidade obtida ao longo dos anos 90. 

 

A reorganização do sistema tributário, realizada nos exercícios 

posteriores, produziu oscilações ao longo dos triênios, gerando resultados diferenciados 

para estados e para municípios. A esfera estadual, após o período 1990/1991, quando 

registrou participação média de 28% na arrecadação tributária, passou a apresentar 

perdas ao longo dos triênios posteriores e fechou a década com média de 24,9%, uma 

redução em relação ao período inicial da ordem de -11,11%. A esfera municipal 



   

manteve médias trienais próximas dos 15,4%, portanto, próximas do número registrado 

no primeiro biênio.  

 

A partir do período 1992/1994 a União reagiu e, considerando a média 

dos anos posteriores, conseguiu recompor suas disponibilidades e afirmar tendência de 

crescimento nos seis últimos exercícios dos anos 90. Esse comportamento lhe permitiu 

terminar a década com a maior participação média (60,0%) observada em todo o 

período analisado. 

 

Como foi mencionado anteriormente, o crescimento da arrecadação 

vinculada a seguridade social, decorrente de alterações no quadro institucional 

tributário, foi decisiva para a afirmação desse cenário. É bem verdade que algumas 

modificações foram realizadas com orientação centrada no aumento da arrecadação do 

imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializado, ambos sujeitos a 

transferências às esferas subnacionais, porém, tais ajustes produziram baixo impacto na 

arrecadação total, quando comparadas ao efeito observado na arrecadação vinculada as 

contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social. 

 

As disponibilidades também foram alteradas por perdas derivadas de 

medidas adotadas pela União e direcionadas ao ajuste fiscal. O Fundo Social de 

Emergência – FSE (Emenda Constitucional nº 1/94), que entrou em vigor em 1º de 

março de 1994 e tinha término previsto par o final do exercício financeiro seguinte, 

possibilitou ao governo federal a retenção de parte da arrecadação dos tributos federais 

para livre aplicação em programas sociais, inclusive liquidação do passivo  

previdenciário, e outros programas de relevante interesse econômico. 



   

Dentre os itens da arrecadação tributária sujeita as normas 

desvinculatórias do FSE estavam: a totalidade do IRRF sobre pagamentos efetivados 

pela União a qualquer título e 5,6% de toda a arrecadação do IR. Estas duas contas são 

componentes da base de cálculo dos fundos de participação de estados e municípios.  

 

 A adoção do FSE estava direcionada a garantia de maior flexibilidade ao 

governo federal no desempenho da função fiscal alocativa. Este fato implicou perda de 

recursos as esferas subnacionais, na medida em que reduziu a base de cálculo dos 

Fundos de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. 

 

Tabela 5.12 

Composição relativa da carga tributária líquida 

após as transferências constitucionais (%) 

 

Itens \ Anos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Rec disponível (União) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Arrecadação própria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Rec disponível (estados) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Arrecadação própria 79,7 77,8 78,6 75,0 78,6 77,0 77,6 77,6 79,0 77,7 78,7 
Transferências da União 20,2 22,1 21,4 25,0 21,3 22,9 22,3 22,5 21,1 18,4 21,4 
Rec disponível (mun.) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Arrecadação própria 20,8 28,9 25,0 21,5 24,2 29,1 29,9 29,2 28,5 29,2 30,6 
Transferências da União 30,4 28,6 29,8 34,5 29,1 28,6 27,6 28,4 28,3 27,3 26,6 
Transferências dos estados 48,9 42,5 45,3 44,0 46,8 42,3 42,4 42,4 43,3 44,5 42,8 
Fonte: Secretaria da Receita Federal – SRF 
Obs.: Os valores das transferências não foram disponibilizados para os anos de 1988 e 1989 

 

 

A composição das receitas disponíveis dos estados teve um desempenho 

marcado pela estabilidade. A receita arrecadada, avaliada como proporção da receita 

total após as transferências, registrou crescimento contínuo entre 1995 e 2000, 

encerrando a década com uma média trienal da ordem de 78,5%, resultado semelhante 

ao primeiro biênio analisado e superior a média da década que girou em torno dos 



   

77,3%. Esses dados refletem o esforço de expansão da arrecadação própria dos 

governos estaduais. 

 

A composição das receitas disponíveis dos municípios teve um 

desempenho marcado pela perda de importância relativa das transferências no universo 

das disponibilidades. Os recursos oriundos da União sofreram redução da ordem de 

7,9%, quando comparados os números do biênio 90/91 com o último triênio da década. 

A tendência de redução das transferências federais tem sido afirmada desde o exercício 

de 1994, portanto, ao longo dos sete últimos anos. 

 

As transferências estaduais também perderam participação relativa nas 

disponibilidades dos governos locais passando de uma média de 45,6% (1990/1991) 

para 41,5% (1998/1999/2000), uma variação negativa da ordem de 4,1%, afirmada por 

uma tendência afirmada pela média dos três últimos triênios. 

 

Os municípios apresentaram crescimento acentuado do percentual de 

suas receitas próprias. No último três anos da década o esforço de arrecadação permitiu 

a obtenção de resultados superiores em 25,6% ao número relativo a média do período 

1990/1991, constituindo-se numa variável relevante para a explicação do crescimento 

da participação dos municípios na carga tributária líquida após as transferências 

constitucionais. 

 

A redução do grau de dependência das esferas subnacionais, mensurada 

pela participação das transferências constitucionais na sua receita disponível total, foi 

duplamente determinada: primeiro, pelo aumento absoluto da arrecadação própria no 



   

período 1994-1999, segundo, pela redução da quantidade relativa de recursos 

transferidos.  

 

Essa redução da dependência, medida pela relação entre transferências e 

receita total disponível, guarda forte associação com o empobrecimento relativo dos 

governos subnacionais mensurado pela sua perda de participação de receita disponível 

total na segunda metade dos anos 90.  

 

Outro fator importante vinculado às disponibilidades, diz respeito à 

autonomia para o exercício da função fiscal alocativa, ou seja, a liberdade para  

realização de escolhas relativas a cesta de consumo público em cada uma das unidades 

federais. Neste quesito, o conjunto do setor governo obteve redução de margem de 

manobra. Colaboraram para este cenário pelo menos três mudanças institucionais 

adotadas na segunda metade da década de 90.  

 

A primeira, implementada por intermédio do Fundo de Manutenção e  

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, que 

diz respeito a vinculação de recursos disponíveis dos estados e dos municípios a um 

segmento específico da política educacional: o ensino fundamental.  

 

Por esta mesma legislação a União é obrigada a repassar verbas quando, 

após a distribuição dos recursos do Fundo no âmbito estadual, for constatado que o 

montante do gasto por aluno matriculado não alcançou o mínimo estabelecido em lei 

federal. Porém, os repasses efetivamente realizados têm totalizado valores 



   

insignificantes em relação às disponibilidades da União, não apresentando 

representatividade do ponto de vista fiscal federativo. 

 

Outra norma que aponta para direção semelhante foi à imposição de um 

gasto mínimo com o setor saúde por unidade federada, a ser implementado de forma 

progressiva objetivando o alcance das metas fixadas em lei até o final do exercício de 

2004 (Emenda Constitucional nº 29/2000). Os municípios devem utilizar o mínimo de 

15% da sua arrecadação própria e das receitas transferidas por determinação 

constitucional e os estados e o Distrito Federal devem aplicar pelo menos 12% das 

mesmas receitas, deduzidas as transferências realizadas aos municípios referentes às 

parcelas do ICMS e IPVA.  

 

Por fim, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impôs um conjunto 

de regras relativas (i) a construção e observância de indicadores financeiros, (ii) a 

procedimentos de planejamento fiscal, e (iii) a medidas orientadas a expansão da 

transparência dos procedimentos e informações relacionados a gestão financeira e 

orçamentária do setor público.  

 

As determinações fixadas pela legislação supramencionada estão  

centralmente orientadas a obtenção de resultados associados ao equilíbrio orçamentário, 

ao limite à renúncia de receitas, ao limite à realização de despesas com pessoal, ao 

limite dos gastos com a seguridade social e com o Poder Legislativo, e as restrições ao 

endividamento público.  

Todos estas novidades institucionais estão, sob perspectiva teórica, 

fundamentadas na idéia de que a gestão dos setores regulamentados produz efeitos sobre 



   

um universo comunitário que extrapola os limites locais ou regionais, gerando 

resultados que impõem custos e benefícios incorridos pelo conjunto da nação.  

 

Dentre esses custos destacam-se as conseqüências associadas (i) as 

externalidades geradas por desequilíbrios fiscais de unidades federadas sobre o conjunto 

da economia do sistema federativo, e (ii) as externalidades decorrentes da ausência de 

aplicação de recursos públicos em segmentos essenciais a construção do bem estar 

social. 

 

Logo, nada mais apropriado que a definição de regras de procedimento 

fiscal tributário capazes de definir limites às escolhas subnacionais de forma a garantir 

que prevaleçam as opções representativas dos interesses do conjunto dos agentes que 

compõe a comunidade fiscal nacional. Em especial quando a temática tratada apresenta  

natureza não jurisdicional, isto é, tratar de escolhas que não se restringem ao universo 

de uma jurisdição. Uma opção alternativa conduziria o sistema fiscal-tributário a  

posição de ineficiência gerencial. 

 

No conjunto, essas inovações institucionais guardam um elemento em 

comum: a imposição de restrições à liberdade alocativa, em outras palavras, restrições a 

liberdade de escolha da cesta de consumo julgada otimizadora do grau de satisfação por 

cada uma das comunidades componentes das unidades federativas. Não obstante o 

mérito social e fiscal das medidas, o resultado final aponta para a perda de autonomia 

das esferas federativas.  

 



   

CONCLUSÕES 

 

Algumas tradições republicanas persistem no novo federalismo 

 

O estudo do federalismo fiscal no Brasil contemporâneo nos permite  

identificar características que longe de representarem um fato novo no ordenamento 

econômico do país nos remete a uma longa tradição da era republicana, dentre estes 

fatos merecem referência: (i) a participação relevante do Estado na composição da 

demanda agregada, (ii) o crescimento da demanda estatal por recursos gerados na esfera 

privada, (iii) a dinâmica de crescimento da arrecadação tributária vinculada a seguridade 

social, (iv) a oscilação do percentual de recursos tributários disponíveis por esfera de 

governo, e (v) o acentuado grau de assimetria fiscal inter-regional. 

 

 

Teoria do federalismo fiscal e o desenho institucional no Brasil 

 

Constatou-se que, não obstante a relevância dos postulados teóricos 

centrados na racionalidade econômica, a definição do desenho do federalismo fiscal e 

suas transformações institucionais são influenciadas por fatores determinados por uma 

lógica política que preside, em muitas ocasiões, os processos de tomada de decisão 

daqueles que atuam na arena das escolhas públicas nos estados e nos municípios. Uma 

lógica, nem sempre compatível com o objetivo de eficiência econômica desejada ao 

conjunto da federação. 

 



   

Contudo, a experiência contemporânea de construção do sistema fiscal 

tributário no Brasil guarda forte proximidade com os postulados teóricos propostos pela 

teoria do federalismo fiscal na sua concepção clássica. O desenho federativo tem 

assumido no período pós 1988 uma configuração que amplia a proximidade da relação 

entre comunidade financiadora e agente governamental gestor das finanças públicas, em 

especial no segmento alocativo. 

 

No campo das políticas de estabilização, o governo central exerce papel 

preponderante, em conformidade com o desenho sugerido pela teoria. No período 

recente, conforme proposto pelos autores contemporâneos - em especial aqueles que 

ocupam posições em organismos multilaterais - tem ocorrido um amplo processo de 

ajustamento na organização federativa do sistema tributário: arrecadação, transferências 

e disponibilidades. 

 

Esses procedimentos estão orientados ao aprimoramento da capacidade 

de coordenação fiscal-tributária do governo central. O objetivo principal reside na 

perspectiva de compatibilizar a autonomia dos entes federativos com a necessidade de 

coordenação central da política econômica. Em outras palavras, podemos afirmar que o 

objetivo do ajustamento do federalismo fiscal-tributário está vinculado à redução das 

externalidades geradas pela gestão fiscal dos governos subnacionais sobre as temáticas 

agendadas pelo conjunto da comunidade nacional.  

 

No Brasil, esse ajustamento  tem sido trabalhado ao logo dos últimos dez 

anos, em especial, no período 1994-2000. As mudanças institucionais e os dados 

apresentados no capítulo cinco demonstram essa afirmação.  



   

A compatibilidade entre (i) a gestão do gasto pelos governos 

subnacionais e (ii) o controle das ações orientadas a estabilização e as políticas 

distributivas pelo governo central, tem produzido e afirmado um desenho federativo 

onde os governos estaduais e locais, em especial esses últimos, passam a dispor de uma 

margem cada vez menor de autonomia para a gestão das políticas de tributação e 

alocação dos recursos financeiros públicos. 

 

Houve um aumento das restrições relativas a autonomia nas decisões 

alocativas imediatas e intergeracionais das três esferas de governos: federal, estadual e 

municipal. 

 

Os mecanismos de restrição à autonomia fiscal dos governos 

subnacionais podem ser observados por intermédio das inovações institucionais 

associadas (i) a redução das possibilidades de endividamento de curto e longo prazo, (ii) 

ao aumento do percentual dos recursos financeiros que apresentam vinculação 

obrigatória de aplicação em saúde, (iii) a imposição de transferências horizontais 

orientadas ao financiamento da educação básica, e (iv) a redução da base de arrecadação 

do principal imposto do sistema tributário: o ICMS, via proibição da tributação das 

exportações. 

 

 

Arrecadação tributária, disponibilidades e sistema federativo 

 

O crescimento da arrecadação bruta do setor público como proporção do 

PIB foi uma constante ao longo da década de 90. As regras tributárias foram alteradas e 



   

passaram a apresentar uma racionalidade sistêmica orientada a recomposição das 

disponibilidades do governo central. A principal variável explicativa dessa 

recomposição foi à ascensão da base de arrecadação das contribuições sociais, tributos 

não sujeitos a repartição com as esferas subnacionais. 

 

O aspecto negativo dessa expansão de disponibilidades tributárias obtidas 

pelo governo por intermédio do aumento da arrecadação pública reside na perda de 

qualidade do sistema tributária, causada principalmente pelo efeito cumulativo gerado 

pelas contribuições sociais, que acabam por penalizar a eficiência produtiva do país e 

comprometer, parcialmente, o grau de competitividade da produção brasileira no 

mercado mundial. 

 

Também não devemos perder de vista a incapacidade do setor governo 

em gerir de forma eficiente a satisfação das demandas individuais. Pela própria natureza 

dos seus procedimentos, o governo atua por meio da agregação de preferências.  Os 

agentes econômicos são capazes de melhor identificar e ordenar suas preferências, por 

conseguinte, maximizar o grau de satisfação obtido com um determinado quantum de 

renda.  

 

Porém, avaliamos como necessário o fortalecimento da capacidade fiscal 

do Estado no Brasil em razão da necessidade (i) de manutenção da estabilidade 

econômica e (ii) de construção de políticas públicas sociais orientadas ao 

desenvolvimento econômico e a melhoria das oportunidades das diversas comunidades 

hoje excluídas do processo de produção e consumo. 

 



   

A redução na participação dos estados e municípios no conjunto da 

arrecadação, analisada pela participação relativa da receita de cada esfera de governo na 

carga tributária bruta ocorreu de maneira concomitante com o crescimento da 

arrecadação própria destas esferas, especialmente os municípios. Esse fenômeno 

demonstra que, as disponibilidades atuais dos governos subnacionais são resultantes, 

dentre outros fatores, do próprio  esforço de arrecadação dessas unidades federativas. 

 

Nos parece necessário o aperfeiçoamento do instrumental técnico 

disponível para a mensuração da capacidade e do esforço fiscal dos governos locais e 

estaduais. Um instrumental tecnicamente consistente, permitiria a identificação e o 

mapeamento das unidades federativas segundo a capacidade de expansão da 

arrecadação, garantindo um foco mais adequado as políticas de reestruturação 

fazendária hoje em curso no país.  

 

 

Transferências intergovernamentais 

 

A redução relativa do volume de transferências sinaliza para o 

enfraquecimento de um instrumento importante de compensação dos desequilíbrios 

federativos produzidos pela desigual distribuição dos frutos do crescimento econômico:  

os fundos públicos vinculados às transferências tributárias intergovernamentais. Esse 

fenômeno sugere uma desaceleração nas possibilidades de redução das desigualdades 

regionais via instrumentos fiscais tributários. 

 



   

Ainda sobre a temática relativa a transferências, cabe mencionar a 

necessidade de revisão dos critérios que presidem os repasses intergovernamentais, em 

especial, aqueles destinados aos municípios. A inclusão da variável “PIB municipal per 

capita” na fórmula de cálculo das transferências constitucionais permitirá melhora na 

dimensão distributiva dos repasses intergovernamentais. 

 

 Outro aprimoramento institucional desejável é a inclusão da variável 

“esforço de arrecadação”, este procedimento poderá aumentar a arrecadação pública via 

descentralização federativa da base de arrecadação e permitir maior identidade entre a 

comunidade financiadora e a comunidade beneficiada pelos produtos ofertados pelo 

setor público, na medida em que for capaz de promover o crescimento da receita própria 

dos governos locais. 

 

Por outro lado, houve um representativo fortalecimento dos instrumentos 

de cooperação fiscal horizontal. Os mecanismos de cooperação financeira, orientados ao 

financiamento das políticas públicas que apresentam forte identidade de preferências e 

escolhas de comunidades de distintas jurisdições, permitem o aprimoramento da gestão 

fiscal e a obtenção de ganhos de eficiência econômica na gestão dos recursos 

comunitários realizadas pelo setor governo. 

 

Esses procedimentos passaram a ser adotados em maior escala, em 

especial no segmento de políticas de saúde operacionalizadas pelo Sistema Único de 

Saúde - SUS.  No setor educacional, o FUNDEF representa um mecanismo institucional 

e obrigatório de financiamento cooperativo em escala regional. O aprimoramento e a 



   

expansão desses instrumentos deve ser um desafio daqueles que estudam, formulam, 

implementam e avaliam as políticas fiscais e o ordenamento federativo.   

 

Cabe mencionar a ausência de debates teóricos e de ações do governo 

central orientadas a modernização dos procedimentos relacionados ao financiamento 

das políticas setoriais das comunidades que habitam regiões metropolitanas. 

 

Essas unidades, pela própria configuração geográfica, apresentam 

diferenciações acentuadas na capacidade de financiamento, identidade das escolhas 

associadas a cesta de bens públicos e são fortemente afetadas por externalidades geradas 

pelas ações das jurisdições vizinhas, o que demanda atuação conjunta do setor 

governamental na formulação e no financiamento das políticas setoriais. 

 

 

O novo federalismo e as disfunções do sistema tributário 

 

Por fim, é importante mencionar que as perdas relativas do volume de 

disponibilidades das unidades federativas locais e estaduais, associadas à redução da 

mobilidade destas esferas em assuntos referentes à temática fiscal-tributária, sugerem 

um novo federalismo com forte predominância de controle financeiro pela esfera central 

e compartilhamento vertical e horizontal na formulação e execução de políticas públicas 

orientadas a gastos sociais. 

 

Este quadro está moldado por um amplo conjunto de regras institucionais 

orientadas a expansão da arrecadação própria dos governos subnacionais, aos limites e 



   

condição de isenção fiscal, a definição de percentuais destinados às políticas sociais e a 

gestão equilibrada da política fiscal. Um processo que afirma a conformação de uma 

nova configuração ao desenho do federalismo fiscal tributário, centrada no 

compromisso conjunto das diferentes comunidades fiscais com a unidade federativa e a 

estabilização sustentável dos indicadores macroeconômicos. 

 

O instrumental teórico disponível, a análise do desenho e da repercussão 

das normas institucionais vigentes e leitura dos dados relativos a dinâmica fiscal 

tributária do federalismo brasileiro nos anos 90, nos permitem afirmar um 

posicionamento concordante com as linhas mestras da política federativa fiscal – em sua 

dimensão tributária – implementada pelo governo central, com restrições vinculadas à 

qualidade assumida pelo sistema tributário. 

 

A estabilidade macroeconômica, por ser uma demanda do conjunto da 

comunidade fiscal nacional, exige a conformação de um desenho institucional formal 

capaz de garantir um comportamento fiscal disciplinado por parte das unidades 

federativas, evitando que as mesmas possam vir a adotar procedimentos geradores de 

externalidades fiscais negativas para o conjunto da nação 

 

Os problemas relativos à insuficiência de recursos capazes de garantir o 

adequado padrão de financiamento as políticas públicas  nos parece produto muito mais 

(i) do alto patamar de juros praticados no Brasil, (ii) do perfil da despesa pública, 

marcada por forte presença da conta “serviços financeiros”, (iii) do baixo índice de 

crescimento da economia nas duas últimas décadas e (iv) da ausência de condições 

adequadas ao bom gerenciamento dos recursos públicos por parte da maioria das 



   

unidades gestoras das políticas setoriais nos diferentes níveis de governo, que 

propriamente da configuração atual do federalismo fiscal. 

 

Mais que propor um modelo alternativo ou uma trilha segura rumo à 

conquista do sistema federal fiscal ótimo, optamos por sugerir que o exercício de 

reflexão e formulação orientada a temática do federalismo fiscal tributário deve ser 

presidido pelo compromisso de busca permanente da combinação ótima entre os 

interesses dos agentes econômicos e dos entes federados, de forma a garantir um 

desenho federativo maximizador da eficiência econômica e capar de exercer influência 

favorável ao crescimento econômico e a sustentabilidade do desenvolvimento. 
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