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RESUMO 

A monografia apresenta uma análise global do Sistema 

Tributário Nacional, sob o prisma da repartição de recursos e de~ 

poder entre as três esferas de Governo, e uma análise mais especí 

fica do funcionamento do principal tributo estadual - o reM - apon 

~ tando suas principais distorções e seus efeitos na distribuição re 

~ -gional de recursos. 

O estudo da evolução do Sistema Tributário Nacional,OCs 

fins do século passado até nossos dias, mostra uma tendência níti 

da de centralização de receitas e de poder tributário na união,ba~ 

tante acentuada após a Reforma de 1966. A perda de autonomia dos 

Estados e Municípios em matéria de política fiscal teria sido o 

principal fator responsável por seu enfraquecimento financeiro e 

político, na medida em que mesmo os mefanismos de compensação con 

cebidos pela própria Reformaj como o s~stema de participação nos 

tributos federais, acabaram ficando descaracterizados pelo , 
excesso de manipulações, ao arbítrio dp poder central. 

r--\IJ' 
Também no que se refere ao: reM, a análise efetuada per 

rnite concluir que a excessiva centralização de decisões no Gover 

no Federal, ao contrário de melhorar a eficiência do tributo, teria. 

• contribui do para uma série de distorções em s~u funcionamento. A 

• falta de uma definição política e normativa dos objetivos que se 

" " " " " " " ." .., 
" .. .. 
• .. .. 
\,. 

~ 

pretende com ele alcançar faz com que o imposto reúna hoje uma sé 

rie de desvantagens, corno a redução da autonomia dos Estados, a in 

terferência nos fluxos de comércio interno, e um insatisfatório 

sistema de distribuição de receitas no comércio interestadual. Nes 

te último aspecto, análise empirica demonstrou que são substanciais 

as trànsferências interestaduais de reM dos Estados importadores 

para os exportadores e que, na maioria dos casos, as transferên 

cias federais, através do Fundo de ~articipação, não têm sido se 

quer capazes de compensar a redução da base tributária dos Estados 

mais pobres,representada por aquelas transferências . 
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1)- INTRODUÇÃO 

A reforma tributária de 1966 introduziu profundas mod~ 

,ficações no sistema anteriormente vigente, calcado na Constituição 

de 1946. Para aumentar a possibilidade de man~jo da tributação co' 

mo instrumento de política econômica, a principal característica do 

novo sistema seria uma forte centralização do poder de decisão na 

area federal. Enquanto os Estados e Municípios perdiam gradativ~ ___ --:;;-;-_-;-_.,... __ ~..,...~---; _---o. 
mente sua autonomia para legislar em máteria de poli tica f isc:?-!_~ ___ ~ ____ . 

até mesmo para fixação de suas próprias alíquotas, o Govê~Z Cen ----_._--...... 

tral seria beneficiado não sô pela ampliaçao de sua área de compe -tência, mas, sobretudo, por um poder absoluto em manipular a 
-------------------- , 

- ..... 
base 

econômica dos impostos e sua carga tributária,segundo suas conve 
--------------------~----~~~--~--~-

niências e interesses, em um quadro político il1sLitaclonal eItt qld-G o . - . 
~der Legislativo perdia a maior parte de suas prerrogativas, inclu 

--------~----------~----------~---
sive aquela de ,legislar em matéria financeira. 

---_._-j-

, O resultado inevitável dessa central"ização seria uma 
r _______________ ~~~~~~----_=~~~----~~--~----~ 

, forte concentração de recursos tribut.d.rios na União, 'paralelan,ente a 

~àziamento da capacidade de arrecadaçgü proprla dos Estados e 

MUnicípios, que se tornariam cada vez mais dependentes das transfe 
----.-----~-:;--

rEmcias federais. Estas últimas, conq:;bi das; @}'plicitamente com o 
........ "'7 r --.. 

fim ~compensªr aql..l.e...las esferas de Governo pelas pr~visíveis qu~ 

das em suas receitas, e de promover uma maior eqüid2de na dls 

çao regional de recursos, perderiam gradativamente sua efi~a--~ 
medida em que seu volume foiSendored~zido, tanto;~;--diminurçã6-
dos percentuais inicraTm~ei;rev:i.~t~-~uanto pela evasão represe~ 

tada pelos incentivos fiscais, e .na medida em que crescentes exigê~ 

cias seriam feitas para sua liberação e aplicação. 

A partir de 1974, com a desaceleraçao das taxas de 

crescimento da economia brasileira, o agrav~mento da inflação e dos 

problemas de balanço de pagamentos, a situação financeira dos Esta 

dos e Municípios vêm se deteriorando ainda mais rapidamente,coloca~ 

do a nb a falência do sistema tribut~rio vigente em prover um míni 
... J .' 1 

mo de condições ã sobrevivência de um eSquema ~ederativo de governo, 
~ 4 
e f num sentido mais amplo, do próprio sistéma político instituído ~ 
~----------~------~~~I~--~~~---~-----~----------------------~~ 
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em 64, baseado no autoritarismo e na centralização de decisões. 

Desde então,as cre?centes pressões para mudança deste 

quadro têm dado margem a algumas alterações no sistema, favoráveis 

àquelas esferas de Governo, embora as soluções sejam ainda casuísti 

cas, e frequentemente exijam sucessivos remendos, pela falta de uma' 

avaliação mais profunda das causas reais da situaçao e das conse 

qüências das diferentes alternativas-para seu equacionamento. 

Per outro lado, o' emprobrecimento da maioria dos Esta 

dos e Municípios nestes filtimos anos, o quase esgotamento de sua 

capacidade de endividamento, recurso que tem sido amplamente utili 

zado para cobrir seus deficits orçamentários, e os desníveis regiQ 

nais bastantes acentuados ne3ta época de crise financeira,estão le 

vando, paralelamente às pressões pela mudança do sistema a médio e 

longo prazo, a uma pressão para o equacionament.o, a curto prazo, da 

situação financeira crítica da maioria dos Estados e Municípios 

através de maiores repasses, autorizações e rehovações de emprésti 

mos, e transferências de encargos estaduais e municipais para a 

area federal. Tais pressões, por sua vez, se chocam com um orç~ 

mento federal limitado por cortes necessários para fazer frente a 

uma grave situação inflacionária e um difícil quadro econômico geral. 

A reformulação do sistema tributário é portanto tarefa 

urgente e inseparável da necessiàade de reformulação do sistema polI 

tico-institucional brasileiro. Certamente, porém, tal como nesta 

área, as alternativas devem ser amplamente debatidas e o processo de 

decisão modificado, a fim de que as soluções para os problemas 

sejam geradas através dos mesmos esquemas políticos que, em 

análise, foram por eles .responsáveis.' . 

-nao 

última 

A análise da política tributária brasileira e das prig 

cipais distorções do sistema vigente,'e,\ em es~ecial, a avaliação 

'do funcionamento do principal tributo estadUal - o Imposto de Circu 

lação de Mercadorias (ICM) - e seus efeitos na concentração regional 

de recur~os, são os principais temas aborda~os neste trabalho. 

No capítulo 11 se apresentam, em linhas gerais, os prig 
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cipais aspectos discutidos pela teoria das finanças publicas a·,respei:. 

to da configuração dos sistemas tributários, das características dos 

diferentes tributos, dos princípios básicos de tributação e dos pr~ 

blemas do federalismo fiscal. No capítulo 111 se faz uma análise da 

evolução histórica do sistema tributário brasileiro, da República até 

os dias de hoje, com ênfase especial na política adotada após a Refor 

ma de 1966, e suas principais conseqüências no que diz respeito a si 

tuaçã6 financeira dos Estados e Municípios. 

o capítulo IV analisa mais detidamente o Imposto de Circ~ 

lação de Mercadorias (ICM). ,A seção ~ discúte as bases teóricas da 

tributação sobre vendas, as cons0qüências da aplicaçao de diferentes 

princípios jurisdicionais aos impostos sobre valor adicionado, bem cQ 

mo do uso de diferentes métodos de cobrança sobre a carga tributária 

final, os fluxos de comércio' e a repartição de receitas entre as ,j~ 

risdiç6es envolvidas. A seçao B trata do funcionamento do rCM, seu 

afastamento dos Impostos puros sobre valor adícionado e seus efeitos . 
na autonomia estadual, na distribuição interestadual de receitas e na 

eficiência na alocação especial de'recursos~ A seção C apresenta 

, éllgumas estimdtivas, a partir de dados das Guiéls de Informação e Ap~ 

ração do ICM para 1976, das transferências interestaduais do ICM.Apr~ 

senta ainda uma 'comparação dos fluxos interestaduais do ICM com as 

transferências aos diferentes Estados do Fundo de'Participaçao no Im 

posto de Renda e no Imposto de Produtos Industrializados (IPI), com 

á finalidade de verificar até que ponto estas transferências federais 

compensam, para os Estados mais pobres, a redução de sua base tribut~ 

ria representada peJos saldos negativos no comércio interestadual. 

Finalmente, o capítulo Y sumari~ as principais conclu 

soes das análises antes procedidas. No que ,se refere ao ICM,especifi 

camente, mostra-se que o imposto vem apresentando uma série de distor 

ções, principalmente devido ã uma indefinição política e normativa 

quanto aos objetivos que se pretende com ele.álcançar. A sistemática 

do imposto nas operações interestaduais, por exemplo, atualmente re 

presenta um misto entre o princípio de orig~m e,de destino,através da 

redução das alíquotas interestaduais, o que estaria levando ã inter 
, ." 

fer'cncia nos fluxos comerciais internos e ã urna insatisfat6ria distri 

buição regional de recursos. A análise empírica procedida no capít~ 

,---
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, 
, lo anterior leva, por exemplo, ã conclu~ão de que as perdas dos Es 

tados importadores, pelas transferência do reM nas operaçoes inte 

restaduais, provocam um substancial aumento da concentração do im 

, posto nos Estados mais industrializados, e; na maioria dos casos, 

não têm sido sequer cobertas pelas transferê~cias do Fundo de Parti 

cipação e Especial. 
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11) O SISTEMA 'I'RIBUTÁRIO E SUAS RELAÇÕES COM O SISTEMA ECONl>MICO 

O crescimento da intervenção do Estado nas economias ca 

pi talistas do pós-guerra se deu paralelamente a mu'danças ::..~ubstanciais 

nas concepçoes e expectativas daquelas sociedades quanto ao papel a 

ser desempenhado pelo Governo. 

O abalo representado pela crise dos anos 30 e pela 2a 

guerra mundial nas economias daqueles países fez com que se passasse 

rapidamente da convicção clássica na eficiência absoluta das forças 

de mercado, e de uma conseqüente atribuição ao Governo de funções 

bastante limitadas, ã uma posição em que se lhe passou a atribuir 
\ 

funções cada vez mais amplas na regulação do sistema econômico. 

O intervencionismo governamental seria então crescente 

mente solicitado para atender a uma multi~licidade de objetivos, c~ 

mo manter a estabilidade da economia, prientar'uma alocação efici 

ente de recursos, promover uma distrib~ição mais igualitária da ren 

da, garantir o atendimento de necessidades sociais básicas e acele 

rar o crescimento econômico. 

Nos países de economia per'iférica, a ênfase nestes úl ti 

mo objetivo, aliada a algumas características próprias de suas eco 

nomias - como o baixo nível de poupanças e investimentos, a depe~ 

dência tecno16gica dos países avançadosJque faz com que as escalas 

de produção sejam inadequadas a suas proporçoes de fatores, ao mer 

cado e ao ,volume de capitais privados disponíveis, conduzindo ã 
uma estrutura industrial precocemente monopolfstica (1) I a forte paE 

ticipação do capital estrangeiro, os desequilíbrios de balanço de 

pagamentos e as acentuadas desigualdades regionais' e pessoais de 

renda - levariam a um padrão de i-ntervenção alnda mais acentuado 

que nos países centrais, sobretudo 'naquelas economias que passam 

por um estágio de industrialização acelérada. ' 

Para atender a tantos e-tão diversos objetivos, houve 

no último me!) século uma expansao generalizada dos gàstospúblicos, 

(1) Sobre este aspecto ver MERHAV,' ~ir _'~ecnological Dependende, r-bnopoly and 
Gro.vth', pergamon Press, 1969. 
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, 
,. 
, 
, seja na expansão da infraestrutura econômica, seja em programas de 

, Saúde, Educação e Previdência, seja no crescimento do aparelho bur~ 

crático e em gastos de administração dos múltiplos mecanismos de in 

, ·tervenção desenvolvidos, seja, ainda, em investimentos diretamente 

, . produtivos. , 
, Paralelamente ã esta ~xpansão dos gastos públicos houve 

necessariamente que se intensificar éL~obilização de recursos para 

, seu financiamento, sobretudo através das fontes mais convencionais-

, os tributos. 
, 

, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 

A) b SISTEMA TRIBUTÁRIO - Evolyção, Estrutura e Princi 

pais Princípios Teóricos de Tributação 

De acordo com seu nível e estrutura, o sistema tributá 

rio atua de modo diverso sobre os macro-objetivos públicos. Assim, 

diferentes sistemas tributários têm também resultados diferentes sô 

bre a atividade econômica e sôbre a distribuição de renda, tornando 

necessário uma compatibilização entre o programa de gastos públicos 

e a forma de financiá-los, de modo a garantir a consecução dos ob 

jetivos almejados pelo planejamento governamental. Um exemplo sim 

p1esde desajuste entre o sistema de gastos e o de captação de recur 

sos é quando o primeiro engloba benefícios a grupos de rendas mais 

baixas, para reduzir as desigualdades na repartição da renda, en 

quanto o segundo se utiliza de impostos de caráter fortemente re 

gressivo, (2), 

Por sua vez, a própria definição dos objetivos. públicos, 

sua hierarquia e os meios de atingi-los ,b:eIJLcQmo a forma de finan 

,. ciar sua implementação, estão c~ndicionados'por características p~ 

cu1iares à cada país, como seu estágio de desenvolvimento, sua es 

tr~~ura produtiva, sua forma de organizAção pOlítica e as relações 

econômicas e de poder entre os diferentes setores da sociedade. Tais 

caracterIsticas condicionam portanto, também, a estrutura e o fun 

cionamento do Sistema Tributário. 

( 2 ) REZENDE, Fernando - Finanças PGblicas. ',ed .. ATlAS, 1978, pág. 41. 
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Pode-se, por exemplo, verificar algumas tendência~' his 

tóricas nos padrões de tributação dos países industrializados do 

Ocidente, com evolução semelhante no que respeita aos fatores acima. 

Assim, nas fases pré-capitalistas ou nos primórdios do 

processo de expansão capitalista, os impostos dominantes na receita 

governamental são aqueles incidentes de alguma forma sobre a terra-

sobre a propriedade ou sobre o produto agrícola. (3). Os impostos so 

bre o comércio exterior também tendem'a ter posição marcante nas f~ 
ses iniciais do processo de desenvolvimento, dependendo do signifi 

cado do comércio externo para o país ·em questão.< (4). 

Estes tipos de tributos tendem a de'clinar em importâ!!. 

ciacom o crescimento das forças produtivas . internas , devido a re 

dução relativa da base econômica s9bre a qual i·ncidem. Em compens~ 

ção, passa a haver, em estágios in~ermediários de desenvolvimento I 

um rápido crescimento dos impostos indiretos sobre as transações in 

ternas, que se revelam de muito'máior potencialidade na geração de 

recursos, por se correlacionarem com a produção e à renda interna, 

(3) A análise marxista pennite compreender o papel representado pela exploração 
de fomES pré-capitalistas de produção na faSe da acumulação pr~itiva do 
capitalisrro europeu. A taxação esmagadora do c.ampesinato pelo Est.ado e a 
transformação desses recursos em capital, o saque e a eXpropriação dos pc~ 
nos produtores e call1fXJneses, representam os nccanisrros típicos "internos" da 
acumulação primitiva. (VELHO, Otávio Guilherrre, Capitalismo Autoritário e 
Carrpesinat.o, Difel, 1976). "O sistema de impostos utilizados ... faz parte 
dos ID2canisrros de expropriação dos carnp::meses e artesãos, fornecendo às in 
dustrias urbanas maSsas de proletários e ton1alldo disponíveis seus rtl2ios d8 
subsistência e de trabalho para o capital industrial". (t-'lARX, O capital, ver 
são resumida por Julian. Porchardt, Zahar, Rio, 1967, pág. 187). 

(4) A utilização dos~stos sobre o co~rcio exterlnr num sentido protecioni~ 
ta também é apontada' por Marx 001ID um dos elerrentos da acumulação primitiva 
do capital industrial. (O capita.~. op. cit., pág. lG7/8). Nos ~ses subd~ -
senvolvidos, os impostos sobre comércio exterior'assumem importancia conside 
rável, devido ao fato de suas economias, na fase de pré-industrialização, vI 
verem quase exclusivamente voltadas para a exploração de matérias primas e 
produtos al.inentares para os países capitalistas. centrais, em U"Dca da irnpoE 
tação de produtos industriais desses países.1 A utilização destes impostos, 
porém, na fase anterior à industrialização intensiva, é muito mais no senti 
do de geração de recursos pela exploração da única base econômica de pe 
so considerável, do que num sentido protecionista programado, o que sõ 
se verifica em fase mais adiantada de seu desenvolviID2nto, na ind\lstria 

.lização por substituição de importaçees. (ver· caso do Brasil no capI 
tulo seguinte). 

. ..•. 
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então em rápida ascensao (5) , 

Finalmente, em países que atingiram estágios mai 9 eleva 

dos de desenvolvimento e de renda per capita, as preocupações com o 
f. - - _ ~ 

bem-estar e a melhor distribuiçao de renda, em geral fazem com que 

os tributos progressivos ganhem releváncia sobre os tributos de 

~regressivos.Os impostos sobre as rendas, com fórmulas pr~ 
gressivas, passam então a representar parcela cada vez maior da re 

celtatributária (6). ._-------
Por não tornarem explicitos alguns daqueles fatores re 

levantes para a explicação da configuração dos sistemas tributários 

em diferentes países, bem como por se originarem de países indus 

trializados avançados, -com características econômicas, sociais e 

políticas diversas das encontradas em países subdesenvolvidos, as 

teorias convencionais de tributação oferecem orientação bastante li 

mitadapara a organização ou ~valiação de sistemas tributários esp~ 

cíficos. 1 

'. 
I 

Nem por isso deixa de ser ~mportante a análise desses 
I 

princípios tc~ricos, não só porque t~i influ~nGia efetiva na organ! 

zação formal dos sistemas tributários ~os paises menos desenvolvi 

dos, como porque permitem intuições importantes acerca de suas 

racterísticas diferenciais. 

ca 

A teoria estabelece certos princípios "desejáveis" para 

os impostos em geral, como: produtividade, efici~ncia e eqüidade. A 

produtividade diz respeito ã necessidade de que
O 

os impostos utiliza 

dos consigam gerar recursos em níveis _compatív~is com o ritmo de e~ 

pansão dos gastos públicos. Este conceito está intimamente associa 

do a fatores como a área de abrang~ncia ou campo de incid~ncia do - , 

imposto, sua base tributária, e com a elasticidade da receita prod~ 

zida em relação a renda e/ou produto. Os conceitos de eficiência e 

eqüidade dizem respeito mais aos efeitos dos tributos sobre a econo 
i 

mia, fatores que se devem levar em conta ao lado da preocupaçao me 

ramente arrecadadora. 

(5) A evolução dos impostos sobre vendas é analisada no capítulo IV deste traba 
lho. 

(6) HEZENDE, FClllando - Finanças PÚblims, Ed. °NfIN3, 197f, págs. 41/42., 

-. 
o-° 
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Exatamente por envolverem a noçao de eficácia dos im 

postos para determinados objetivos de política' econômica, sao cri 

térios que só podem ser entendidos em sentido relativo, significando 

que sua própria definição implica em uma hierarquização de valores 

que a sociedade, em determinado estágio de seu desenvolvimento, de 

termina como "desejáveis". 

Assim é que tais critérios-podem ser considerados em 

sentido estrito, ligados ã uma concepção ortodoxa da política fis 

cal, como um meio de obtenção de recursos para atender a uma inter 

venção do Estado na economia limitada ã produção dos chamados bens 

públicos, como podem ser considerados em sentido mais amplo, quag 

do envolvem uma visão do sistema tributário como instrumento de p~ 

lítica econômica, capaz de alterar o padrão de.alocação de 

sos e de distribuição da renda na economia. 

recur 

No sentido estrito, o conceito de eficiência se confun 

dé. com o de neutralidade dos impostos quanto ã alocação de re 

cursos, enquanto o conceito de eqüidade se limita· mais propriameg

te a atingir a norma de "tratamento igual para individuos em igu~l 

situação" (eqüidade horizontal), sem maior ênfase no aspecto redi~ 

tributivo do imposto (eqüidade vertical) (7); A idéia básica, em 

ambos os casos, é a de que os impostos devem interferir o mínimo 

possível na s~tuação pré-existente de alocação de recursos e de 

distribuição de renda. 

o princípio de neutralidade estabelece que a tributa 

çao. nao deve ensejar modificações nos preços relativos dos fatores 

ou produtos, que orientam as decisões de'produtores e consumidores 

quanto ã alocação de recursos. Implícita nesta formulação. está a 

idéia clássica de que as forças do mercado, desde que certas condi 

,. ções sej am satisfeitas, tendem naturalmente' a . levar ã uma situação 

de alocação eficiente de recursos. Se tais premissas sao considera 

(7) Shoup classifica esses critérios em sentido estrito oorro "consensuais", em 
oontrafOsição as interpretações mais amplas desses coneei tos, que chama de 
"conflitivas", por envolverp.ffi oonflitos ~ interesses na corm.midade, na. 
Iredida em que alterarn os padrÕes vigentes de· distrih.ri.ção de recursos (EHQ1p, t 
carl. S, Public Finance,University of Chicago anÇ! London School of Economics, 
1969', págs. 21/44). 

'. 

/ 
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das verdadeiras, é "desejável" que os impostos sejam tão neutros 

quanto possivelj isto é, que não interfiram no funcionamento do sis 

tema de mercado, pois toda vez que o fizessem, estariam impondo um 

excesso de carga ou urnà perda de eficiência - no sentido de Pareto(f). 

No entanto, tal conclusão depende· de hipóteses altamen 

te restritivas, dificilmente encontradas em alguns segmentos de me!. 

cado das economias capitalistas modernas. Na verdade, uma das pri~ 

cipais justificativas da intervenção governamental nestas economias 

é justamente a de corr.igir distorções. na alocação de recursos, pr~ 

vocadas por imperfeiçõe? de mercado. Assim/sendo, desde que a si 

tuação inicial de equilibrio prevalecente antes da imposição do tri 

buto fosse uma situação não-ótima (devido, pOr exemplo, a condições 

monopolistas ou oligopolistas de produção em alg~ns mercado), em n2 

me da mesma eficiência, poderiam s~r preferIveis impostos nao-neu 

tros, que, ao afetar os preços relativos, conduzissem a economia a 

uma situação superior de equilibrio. 

Fica então claro que o critério de neutrálidade só se 

confunde com o de eficiência, quando esta é considerada em sentido 

estrito, mais especificamente, quando se consideram hipóteses alta 

mente restritivas para o funcionamento da economi~ - tal como a de 
\ 

<?ompetição per~ei ta - e quando se aceita uma intervenção : limitada da 

gtividade governamental, a partir do pressuposto que as forças de 

mercado, podendo atuar livremente, são capazes de levar a :o:economia 

à uma alocação ótima de recursos. Como mostra Shoup, a maior ou me 

nor eficiência de um sistema tributário pode.ser entendida num sen 

tido bem mais amplo do que o sugerido pela a~álise convencional.Efi 

ciência pode significar exatamente a capacidade do sistema tributá 

rio, visto. como um conjunto, em promover umarealocação de recursos 

para atingir determinados objetivos econômicos, como aumentar a ta 

xa de crescimento econômico, aumentar a oferta de trabalho, estimu .. 
(8) O ótimo de Pareto na alocação de recursos é alcançado sempre que seja irnp:>~ 

sIvel rrodificá-Ia, de forma a Il'elhorar o nIvel de bem estar de alguns indi 
vIduos, sem piorar a situação de outros. Em relação ao' sisterra ('cibu~ 

. rio, a situação "ótinB." seria é1CJUela em quê não houvesse . excesso de 
C::1rga, ou seja, em que fôsse .inp:Jssível alterar o sisterra, conservan 
do a nesma arrecadação, e ainda neJhorar a situação de determinadas :pe~ 
soas sem piorar a de outras. (S11ou2, g? cit, pág. 29). 

'. 

'i 
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, 
~ lar maiores aplicações em alternativas de investimento envolvendo 

maiores riscos, obter a estabilização de preços, estimular a prod~ 

ção privada em certos setores econômicos, etc. (9) 

Também para Musgrave, "o reconhecimento do princípio 

de neutralidade não exclui, de forma alguma, a utilização da polI 

tica tributária a fim de realizar os objetivos desejados de contr~ 

le econômico. A neutralidade só é eficiente em evitar eféitos que 

, nao são uma parte intencional de um conjunto de objetivos polít~ 

cos eficiente~ente determinados". (10). Entendido neste sentido e 

evidentemente válido que um sistema tributário deva ser estrutura 

, 

, 
, 
, 

do de tal forma a evitar excesso de carga na economia, quando esta 

não seja intencionalmente desejada ou necessária para obter outros 

fins de polític~ econômica. 

Ao lado da eficiência na alocação de recursos, um sis 

tema tributário deve atender a outro princípio. importante - a eqüi 

dade na repartição da carga tributária. Muito frequentemente es 
" 

tes critérios são conflitantes, o qu~ faz com que a política trib~ 

tária deva encontrar uma fórmula razoável de conciliação entre tais 

princípios. Isto nos faz voltar ao E~nto já apreciado anteriorme~ 
I 

te, de que a estrutura de um sistema.tributário é antes de tudo 

uma questão de valores, que variam d~ acordo com a sociedade e a 

época, nao podendo ser avaliado por critérios meramente econômicos. 

Um exemplo típico de conflito entre aqueles objetivos, 

é a comparaçao entre o imposto uniforme per capita e o imposto de 

renda progressivo. Enquanto o primeiro atende ao princípio de neu 

tralidade, não atende ao critério de justiça fiscal. Por outro la 

do, o imposto progressivo sobre a renda, proclamado como um impo~ 

to altamente desejável sob o ponto de vista da justiça fiscal, não 

atende ao conceito de eficiência (entendido "em termos estritos ),pois 

envolve excesso de carga. 

Novamente, a eqüidade pode ser entendida em sentido es 

trito, amplamente aceito, que envolve a idéia de que indivíduos em 

·(9) SHOUP, ~.cit. págs. 3[,-44. revido ao fato de que tais utilizações dos 
impostos eDITO ins t:rurrentos de realocação de recursos não visam apenas a 
corrigir inperfeiçêies de mercado I mas estabelecer novas condições para 
seu funcion.:urento, tais critérios são mais sujeitos a controvérsia, "con 
flitivos ", no dizer de Shoup, por envolverem julgarrBntos valorutivos. 

(la) MUSGRAVE, ~it, pág. 184. 
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Para atingir este objetivo, alguns aspectos da tributação são rele 

vantes, tais como: definição ampla das situações tributárias; para 

garantir impessoalidade; especificidade das situações definidas,p~ 

ra garantir um grau considerável de certeza aos contribuintes; co~ 

tinuidade (quantitativa e qualitativa) na tributação; uniformidade 

de custos para cumprimento das obrigações tributárias, etc (11 ). 

A eqÜidade vertical - a diferenciação da tributação de 

pessoas em posições diferentes - evidentemente implica em confli' 

tos de interesses, uma vez que envolve uma redistribuição da renda 

na sociedade. A separação entre estes dois princípios - eqüidade 

horizontal e vertical - é, porém, insustentáve 1. Como bem o colo 

ca Musgrave, a mesma razao que leva a dar tratamento tributário 

igual aos indivíduos em igual situação, leva a que se diferencie a 

tributação de pessoas em posições diferentes de renda ou riqueza 

(12 ). 

A teoria convencional fornece basicamente dois crité 

rios para estabelecimento da igualdade ou diferenciação entre os 

. contribuintes - o critério do benefício e o da capacidade de con 

tribuição. 

o critério do benefício propõe di~tribuir o Bnus tribu 

tário entre os indivíduos, de acordo com os benefícios por êles 

usufruídos dos programas governamentais .. Ou seja, cada indivíduo 

deveria contribuir para a produção de bens e serviços govername~ 

tais de modo a igualar o valor do tributo ao benefício marginalqUG 

recebe com a produção do bem ou serviço governámental. A partir de 

curvas de demanda identificando as preferências dos indivíduos por 

um bem público qualquer, se determina,. com este critério, ao mesmo 

tempo, a quantidade a ser produzida, o total da tributação neces 

sário para seu financimento, e a distribuição da carga tributária 

pelos indivíduos, de acordo com suas preferências. 

Exemplos típicos de tributos baseados no critério do 

(11) SHOUP, op. cit., p§gs. 23-27. 

(12) MUSGRAVE, cp', cit, pãg. 206. 
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benefJcio sao as taxas específicas para determinados serviços p~ 

blicos, ou os impostos vinculados a determinados prog:ramas (como 

o Imposto Sobre Combustíveis ou Sobre Energia Elétrica). ' No que 

se refere ã alocaç~o da cargatribut~ria tota~, porém, este cri 

tério tem sido rejeitado, em função mesmo da evolução do concei 

to de justiça fiscal.na escala de valores das sociedades moder 

nas e na chamada "economia do bem-estar". 

Como mostra Simons (13), a histõ~iada teoria da tribu 

tação de acordo com o benefício ilustra bem como os pr~tensos 

critérios "economicos" de distribuição da'carga tributária ofer~ 

cem pouco em termos de definição de uma base. real para a imput~ 

ção dessa carga, e s~o, na verdade, meros.esforços intelectuais 

no sentido de se justificar um determinado padrão de distribui 

ção que a sociedade (ou as classes sociais cujos interesses e v~ . 

lores os teóricos expressam, consciente ou inconscientemente)con 

sidera "desejável" em determ~nado momentQ. 

Assim, mostra aquele autor como a idéia da tributação 

pelo beneficio, na França do s~Culo dezoito, serviu a reformas 

progressistas, no sentido da universalidade da tributação, numa 

sociedade que discriminava fortemente em favor da nobreza e do 

clero, beneficiados duplamente pelos gastos públicos e'pela,ise!:!, 

çao na tributaç~o. Mais tarde, porém, a'mesma teoria "serviria 

como elemento importante em uma filosofiá social reacionária l1
, 

na medida que forneceria uma justificativa contra a progressiv~

dade da tributação. Na verdade, "se o governo deliberadamente 

tem como objetivo subsidiar certas classes economicamente desfa 

vorecidas ou certo tipo de consumo, como êducaç~o ou recreaçao,a 

tributação de acordo com o benefício é e;videntement.e uma contra 

diç~o" (14). 

Da mesma forma, o segundo crit~rio - o da capacidade 

de contribuição - se revela frágil como critério impositivo, mas 

poderoso como instrllillento de defesa de vari~v.eis níveis de prQ 
~ . : . 

gressão na tributação (aquele que melhor atender à preferêllcia do 
:..... '-,' ......... , .... ' ..... .' . . '. 

(13) SIMONS, lI.C. "The case for Progressive Taxatton", Public Finance,Penguin 
r.b:1em Eronomics ~eudings I R. W. Houghton ed., 1970. 

(14) SJMJNS, H.C., QP. cit, pág 19. 



, 
, 

, 
, 
, 
.. 
.. 
.. 

, 
, 

, 
, 
• , 
, 
, 
, 

, 

, 

25 

"consumidor"). Na medida em que a "capacidade de contribuição" 

seja algo propositalmente vago, a escolha da(s) variável(eis) ca 
~~--~~~~~------~~~~--~----------~--------~~ 
~zes de torná-la mensurável (renda, consumo, riqueza, et~), ou 

da forma de ponderá-las, é de fato, uma 'opção política. De mo-

1dc)qU-=-e---;-t-Cu"-a""-o-=---o-q-u-::-e--:::o-c=-r:-:-::-i-;-t-';;-:ério indica é "que o escri-t~~- p-~;;f~~~---;

tipo de tributação que prefere; que ele se esquiva de revelar 

suas preferências ou de examiná-las criticamente; e que ele acha 

útil, em sua profissão, em "princípio" básico do qual ,'tal como 

de um chapéu de mágico, se possa tirar qualquer coisa que se 

queira" (15). 

Uma versao mais sofisticada da teoria da "capacidade 

de contribuição" e que pretende servir de justificativa à uma 

distribuição progressiva da carga tributária é a que considera 

o conceito de "igualdade de sacrifício". A tributação imporia 

um sacrifício de bem-estar .aos indivíduos e, neste caso,haveria 

eqüidade quando todos sofressem igual sacrificio de bem-estar 

devido ao pagamento de impostos. 

Admitindo-se que o "sacri~ício tributário" possa ser 

medido pela perda de utilidade da renda decorrente da tributa 

ção, a equalização da carga tribut&ria,entre os indivíduos de 

pende das hipóteses que se façam quanto ao comportamento da cur 

va de utilidade da renda, e .dos 'conceitos utilizados para "igual 

sacrifício". Um igual sacrifício absoluto postularia a iguald~ 

de das cargas totais incidentes sobre cada indivíduo i um igual 

sacrifício proporcional exigiria cargas proporcionais à utilida 

de total da renda; um igual sacrifício marg,inal, seria, por sua 

vez, garantido quando um incremento marginal do imposto acarre

tasse a mesma carga (em termos de utilidade de,renda) para to 

dos os contribuintes. 

Um ponto relevante a respeito de tais conceitos para 

estabelecimento da eqüidade na tributação, destacado por SIMONS, 

ê seu caráter pseudo-científico.' Mesmo a versão da .equalização 

do sacrif.Lcio "marginal"; que suportar,ia uma acent'uada e perm~ 

nente progressividaqe da tributação, dependendo apenas da hip~ 

tese bastante razoável qe uma curva de utilidade com inclinação 
"" ' 
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negativa em um intervalo significativo, se baseia em tantas sim 

plificações que tornam inútil o critério para o administrador. A 

curva de utilidade da renda, na qual se baseia todo o argumento, 

é apenas uma tendência de longo prazo, em sí mesma função da 

atual distribuição de renda. A tributação, porém, age sobre as 

curvas de curto prazo, nos diferentes níveis de renda, sobre as 

quais, na verdade, nada se sabe. Tais curvas, por sua vez, esta 

rão continuamente se alterando, em-Éunção dos ajustes nos padL~s 

de vida e da própria distribuição de renda ensejados pela tribu 

tação. 

Seria, portanto, bem mais razoável e proveitoso reconh~ 

cer que a postulação de uma tributação progressiva se fundamenta 

em considerações de eqüidade, de melhor distribuição da renda ou 

da riqueza, vistas como valores desejáveis por sí mesmOSj na me 

dida que se considere a distrib'uição atual indesejável ou inju~ 

tificável do ponto de vista ético, e a tributação um instrumento 

de redistribuição de renda e riqueza, tudo que resta discutir e 

que tipos de efeitos são desej áveis: "Tomar ta'l posição é redu 

zir a discussão ao campo da ética (dos valores), o que certamen 

te e um procedimento preferível ã atitude tradicional de tentar 

descrever o "bem estar" em termos que simplesmente não sao des 

critíveis" (16). 

Tendo em vista os princípios de neutralidade e eqüidade, 

a análise teórica tende a dar preferência aos impostos diretos 

,em comparação com os ,indiretos, e, entre os primeiros, como mais 

importante~ aponta as excelências do imposto geral e progressivo 

sobre a renda. Isto tem levado a uma recomendação geral no sen 

tido de as reformas tributárias enfatizarem a crescente partici 

pação'deste imposto na receita tributária dos países em desenvol 

vimento, segundo o padrão de estrutura tributária vigente nos 

países desenvolvidos. No entanto, a prete~sa superioridade des 

te imposto depende da aceitação de alguffi?s hipóteses, dificilmen 

te satisfeitas na realidade (17). 
, ....... , , 

(16) idem, pág 29. 

(17) Ver LITI'LE:, "Direct Versus Indirect Taxes",Êconanic Journal,Vol. 61, sete 
1951. ' 

..... ,"~ 
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Na verdade) diferente espécies d~ rendimento nao .. impl1:. 

cam em esforços e custos financeiros equivalentes, o que poderia 

levar a conclusão de que, do ponto de vista da eqüidade" seriam 

preferíveis impostos parciais (ao invés de gerais), e cedulares 

(ao invés de uniformes), permitindo levar em 'conta caracteristi 

cas diferenciais importantes entre indivíduos de mesma renda (cQ 

mo tipo de renda, tamanho e composição da' família, idade, ocup~ 

çao e formas de utilização da renda, diferenças regionais, etc )" 

(18); por outro lado, o fluxo de renda não é o único determinan 

te da capacidade de pagamento (entendida 'como capacidade de gas 

to) - o estoque de capital prévio" a riqueza acumulada ou adqui

rida através de heranças, premios ou "ganhos de capital", devem 

também ser levados em contai a não consideração dos ganhos de ca 

pi tal, e outras formas eventuais de acrés'ci~o patrimonial, intro 

duz uma discriminação - inaceitável do ponto de vista da eqüid,~. 

de - contra os rendimentos do trabalho, em relação aos proveni~ 

tes do capital. 

Além das dimensões de neutralidade e eqüidade, os impo~ 

tos devem também ser analisados como instrumentos de política 

econômica. E é neste ponto, sobretudo, que a análise tradicio 

nal deixa lacunas fundamentais na avaliação dos sistemas tribu

tários dos países subdesenvolvidos. Isto porque, nestes países, 

a necessidade de acelerar as taxas de investimentos, aumentar as 

exportações, e reduzir as disparidades regionais, setoriais e 

pessoais de rendá, levam a uma grande manipulação dos tributos 
\ 

como instrumentos de política econômica (através de isenções, ig 

centivos, etc), o que freqüentemente tor:ría a distribuição efeti 

va da carga tributária bastante diferente~de sua distribuição 

te6rica ou nominal, introduzindo distorções consideráveis no 
. . ' 

grau de eficiência e eqüidade .dos tributos. 

,Fernando Rezende mostra, por exemplo, que no caso brasi 

leiro, os incentivos do Imposto de Renda modificam substancial 

mente o grau de eqüidade do tributo, ~lé,m de impor distorções nos 

preços relativos dos produtos e fatores. Neste sentido, cunsid~ 
• , ra prefer!vel vincular mecanismos de incentivos ã produção, con , ....... 

(10) SI'IOUP, op. cit, págs 33-37. 



, 

, 
, 
, 

, 

, 

, 

, 

, 

28 

sumo, investimento ou exportações, a impostos indiretos. Argumeg 

ta o autor que os inceritivos aos investimentos baseados nos im 

postos diretos sobre a renda s6 funcionam no perIodo de instala 

ção dos empreendimentos, enquanto os vinculados aos impostos in 

diretos operam durante o funcionamento dos projetos; além diss~ 

a redução de impostos indiretos,tem um efeito mais imediato so 

bre os preços relativos de bens' e serviços, e exige menores re 

cursos para administração do sistema de incentivos (19). 

Desta forma, a avaliação dos sistemas tributários dos 

países subdesenvolvidos depende mui to mai:s de uma' análise empi 

rica do funcionamento especIfico e da distribuição da carga tri 

butária dos diferentes impostos, que de uma análise da estrutura 

tributária formal vigente. Neste sentido, qualquer pressuposl 

çao teórica de superioridade de determinados impostos - em rela 

çao a princIpios como eficiênci.a e eqüidade - baseada no func.i.o 

namento destes tributos em contextos desenvolvidos e de menor 

dinamismo, deve ser vista com cautela na análise da 

nos paIses menos desenvolvj,dos. ' 

", ... 
li 

tributação 

(19) REZaTfJE, Fernando - "ModificaÇões na Estrutura Tributária: Unu Agenda pa 
ra Debate",' Revist.a P~sg:L1jsa e Plancjarrento Econômico, vol. 6 ,dez/76 .n93. 

" 
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B) RELAÇÕES DO SISTEHA TRIBUTÁRIO COM O SISTEMA DE PLF,NEJAMENTO 

- O PROBLEMA DO FEDERALISMO FISCAL 

A análise clássica tradicional dos gastos e das receitas 

governamentais é apresentada em termos macroeconômicos,a nível agr~ 

gativo, pressupondo o contexto de um Estado unitário, onde as deci 

sões sobre política econômica, bem como aquelas relativas à sua im 

plementação, são centralizada$. O problema em .uma organização fed~. 

rativa de governo,no entanto,é exatamente o de compatibilizar a ação 

relativamente autônoma de diferentes esferas de governo, tendo em 

vista a necessidade de ~a formulação nacional da política fiscal ~ 

mo instrumento de planejamento. Neste caso, surge o problema de cQ 

mo repartir as fontes de receitas e os encargos entre as diversas 

jurisdições, e das relações intergovernamentais em matéria de poli 

tica fiscal. 

Estes problemas, típicos do que se convencionou chamar 

"federalismo fiscal" v~m recebendo crescente ~nfase no correr deste 

século devido a dois motivos principais: 

19) a crescente ampliação e diversificação do papel do 

Estado nas economias modernas, que tem levado a uma 

progressiva necessidade de centralização das decisões 

de política econômica ao nível da União; 

29) a tentativa de preservar os valores implícitos nos mo 

"delos federativos~de~ºrgan~~ãçã9~Pólítica. 

o conceito mode~no de federalismo, enquanto sistema polí 

'o tico, aparéce influenciado pelas idéias de ,"contrato social" de pen 

sadores franceses e alemães e pela ideologia do liberalismo, carac 

terIstica das fases iniciais do capitalismo n~s séculos XVIII e XIX, 

e encontra sua expressão mais clássica nos ~stados UnLdos (20). 

Basicamente o federalismo d~signa um sistema político ca 

(201 Neste país, <Xl1O é sabido, o poder central, <;2u :=>ejc: a União, te~e_ surg~ 
to posterior ao dos Estados Federados, que tem asSllll forte tradiçao autono 
mista. 
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.' racterizado por urna diversificaç~o de centros de poder, e por rel~-

çoes de "coordenação" (e não de "subordinação" ou "imposição")entre 

tais centros de poder. 

A definição e divis~o constitucional de poderes e de en 

cargos e um sistema compatível de ~ecursos e!ltre as diferentes esfe 

ras de governo; a exist~ncia de canais democr&ticos de comunicação 

entre governantes e governados (para assegurar o princípio da dele 

gaçao de poderes aos governos ~acionais e sUbnacionais, e legitimar 

sua açao enquanto centros de poder independe~tes) i a exist~ncia de 

um certo equilíbrio entre as, unidade's sub-nacionais, em termos eco 

nômicos, a fim de preservar o princípio da não· centralização; e a 

autonomia financeira e política das unidades sub-nacionais, consti 

tuem algumas das características do mod~lo federativo de governo (21). 

Estas formas de governo, porém, so~reram consideráveis mu 

tações ao longo de sua exist~ncia, das quais' a mais important~ é a 

tend~ncia no sentido de crescente centralizaç~o de poderes na União, 

e uma consequente redução da autonomia das unidades sub-nacionais. 

Esta tend~ncia, embora varie de intensidade de país para país, é g~ 

neraliz&vel na medida em que se constata mesmo nas chamadas " federa 

çoes aut~nticas" (22). 

A tend~ncia centralizadora, por sua vez, está intimamente 

associada ao crescimento da intervenção do Estado na economia, a par 

tir da década de 30~ e às preocupações crescentes no sentido do esta 

belecimento de sistemas nacionais de planejamento. A partir de en 
.. 

tão, quando o setor público deixa sua esfera limitada de ação na pr~ 

dução de bens "públicos" (~omo justiça, defesa nacional, polícia ,etc) 

e passa crescentemente à produção dos chamados bens "semipúblicos 11 

(saúde, educação, previd~ncia, etc), e quando a complexidade assumi 

da pelas funções e planos governamentais exigem um manejo ágil e co 

ordenado dos instrumentos de política econômica, a necessidade de 

(21) Bl\.RRE'ID, João Luiz de MJraes, "Federalisno Fiscal: As opçOes do deserNolvilre!:!. 
to", Revista de Ac1ministra~ãoI1únicipal, setjout 77, e ~O, Aloisio ,HOHTA, 
Ma Helena e CDNS IDERA , clâudio; Transfer~ncia de Irrpostos (lOS Estados e Huni

'cíRios, IPEA, Cbleção l€latórios de PesqUisa, n9 16, capo 11. 

(22) WIlEARE só classifica quatro países nessa categoria: Estados Unidos" Suiça 
Austrália e Can3dã (Ver BAHRE'IO, Jo5.0 Luis, op. cit.). 
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fortalecimento do poder central se impõe rapidamente. 

Por outro lado, o crescimento do produto e da renda, as 

fortes concentrações urbanas, e o progresso tecnológico em areas co 

mo transportes, comunicações, energia, etc, fazem aumentar as pre~ 

sões de demanda por. serviços públ~cos, além de acentuarem os fenôme 

nos de deseconomias de escala e de geração de externalidàdes na pre~ 

, tação daqueles serviços a nível local T2-3) . 

, 

, 
, 

,. 

As crescentes necessid~des de dispªridios por parte dos 

governos estaduais e municipais contrastam, no entanto, com a redu 

ção de suas possibilidades em termos de tributação, devido ã tendên 

cia de centralização das decisões tributârias. Isto significa con 

ceder ã União poderes quase que exclusivos na modificação do siste 

ma tributário, reduzindo progressivamente a liberdade e flexibilid~ 

de dos governos locais em aumentar sua arrecadação tributâria para 

fazer face ãs suas crescentes despesas. 

o crescimento do hiato entre despesas e receitas conduzi 

ria assim à chamada "crise financeira" do federalismo e_ã~ preoçup~ 

ções crescentes com o problema central do federalismo fi§cal, qual 

seja, como compatibilizar a necessidade de centralização das deci 

sões em matéria de política fiscal (isto é, política de gastos pu 

blicos e de tributação), com a conveniência política e econômica(em 

termos de eficiência) de manter uma descentralização de 

compatível com o sistema federativo de governo (24). 

encargos 

Para resolver este problema, as únicas soluções possívei~ 

- fora a alteração da estrutura tributãria (25) - são as de trans 

(23) BARRE'ID, op. cito 

(24) REZENDE I Fernando, Avaliação do Setor Público na Economia I3rasileira: Estrutu 
ra Funcional da Despesa - IPEA, Coleçao Relatório de Pesquisa, n9 13, 1972 
capo 5.3 

(25) O hiato entre necessidade de gastos epossibilldades de receita, ã nível es 
tEldual, é a'Jravado porque enquanto os prirreiros são altamente elãsticos em 
relação â r~1da, as receitas estaduais em geral se baseam em impostos de e 
lastici&Àde igualou inferior a ruu {inpostos sobre, vendas e propriedades). 
Assim, esta estrutura tributária responde t~ pelo alargamento da o~tra 
lizaçro dos recursos tr-ibutãrios a nível da Uniao. 
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ferir certos encargos locais para ~~esf'era de governo nacional (re-
L-. 

du~indo suas necessidades de disp~ªio), ou(e) a de transferir re 

cursos da União para os Estados e ~~icípiOS, através de ajuda fi 

nanceira. Ambas as soluções imPI~~, porém, em maior oumenor grau~ 
em enfraquecer a autonomia polítida:-;e financeira das unidades sub

nacionais de governo, uma caracterJstica essencial do regime federa 

tivo (26). t;. .. 
..-.'~ 
b..'-.... .. - ::..: 
á.-.-,. -,' . -
t",~ 

No entanto, o problema ~o federalismo fiscal se coloca, 

a nosso ver, mais a nível da necessidade de atingir uma efetiva 

descentralização na execuçao dos encargos públic~s para urna maior 

eficiência, e de urna coordenação eficaz para a implementação da p~ 

lítica fiscal, do que propriamente da manutenção da federação corno 

um valor em si mesma. Em primeiro lugar, porque, historicamente,ra 

ros são os exemplos de países que conheceram uma forma de federalis 

mo semelhante ao modelo clássico puro. Em segundo lugar porque a 

forma de organização política das sociedades não é independente do 

sistema econômico adotado e das formas de organização e expansao da 

produção. g preciso lembrar que t~nto o crescimento da intervenção ,. 
governamental na economia quanto a; tendência ã centralização das 

!--.. + 

decisões, implícita nos modelos naeionais de planejamento! foram 

e~igências nat-qrais -do crescimento~econômico. Na verdade, o papel 

'do Estado nas economias'capitalistãs contemporâneas é essencial ao 

processo de expansao da acumulação 'capitalista (27). 

Por' 'outro lado, em sistemas econômicos fortemente concen 

'. tradores de renda (pessoal e regional) dificilmente se poderia asse 

gurar a autonomia política' das unidades sub-nacionais, ou que esta 

viesse a ass~~urar melhores condições de vida i coletividade corno 

um todo, em termos de uma maior participação política e economica 
dos diversos segumentos populaciona.is. 

f'o-: o~ 
~ --

(26) ARAOJo, IDRI'A e CCNSlDERA, op. cito capo 11. 

(27) Este aspecto e estudado cem profundida~ em vfu:ias- obr~, sobretudo na olite 
ratura marxista. Para uma visão esclarecedora do próblema do crescimento 
do papel do Estado na fase m::mO}X)lista do capitalisno ver, por exemplo, , 
Bl\RAN e SWEEZY, Capitalisrro funop::Üista, Zaharj 1966; Mll..lBAND, Ralph, O ·1 
Estado na Sociedade Ca{2i talista , Zahar, 1972; IANN1, Octávio, Estado e ca- I 

talisno, Ed. Civi1izaçao Brasi1e~ra., 1965. 

'/ 

-~~ I 
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Neste caso,trata-se de buscar uma consistência na reparti 

çao de encargos e de receitas entre as três esferas de governo, e 

uma utilização eficaz do sistema de transferên.cias intergover.namen

tais, com a finalidade de se conseguir uma distribuição de rendas 

mais igualitária (entre classes de renda e entre regiões) e de equ~ 

cionar os problemas das externalidades na provisão de serviços p~ 

blicos a nível sub-nacional. Entendido neste sentido, a viabiliza

ção do federalismo fiscal é taIT~ém a viabilização de um sistema 

efetivo de planejamento nacional, quando se consideram várias esfe 

ras de governo. 

- DIVISÃO DE ENCARGOS ENTRE ~S DIFERENTES ESFERAS DE GOv~RNO 

'" Uma primeira proposta de divisão de funçoes entre as es 

feras de governo surge a partir da consideração' de quais sao os ob 
, 

jetivos do setor público em geral. '~Segundo f'1.usgrave, poderiam 

ser resumidos em 3 grandes grupos: a) ~assegurar uma eficiente aloca 

çao de recursos~ b) determinar uma diótribuição mais justa de renda 

e c) minimizar as flutuações dos níveis de preços e de emprêgo (28). 

Oates mostra que as funções distributivas e de estabili 

.zaçao deveriam ser de responsabilidade do governo central ou fede 

~al. Isto porque a eficácia de medidas para promover tais obje~l 

vos a nível estadual e local é muito pequena e podem muitas vezes 

levar a resultados opostos aos pretendidos (29). 

Assim,por exemplo, um imposto de renda altamente progre~ 

sivo cobrado a nível de um Estado da Federação, eP;1 primeiro lugar, 

teria um impacto distributivo praticamente nulo em têrmos do país 

como um todo. Em segundo lugar, poderia levar a uma má distribui -

ção de rendas regional, na medida que as pessoas de renda mais alta 

tenderiam a sair do Estado, enquanto as de baixa renda de outros Es 

tados procurariam para lá imigrar, trazendo conseqüências também na 

capacidade tI ibutável do Estado e no níve.1 de' atendimento das neces 

(28) IvlUSGRAVEL op. cit, capo I·. - . 
(29) OATES, Wallace - ..f;i~.Çs.l.J~...fed§'El]j._f& Harcourt Brace Jovanovich Inc. I 

New York,. 1972 .. 
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sidades públicas. Assim sendo, as grandes facilidades de mobilida 

de interna entre as diferentes Unidades da Federação aconselham o 

uso nacional da política tributária como instrumento de redistri -

~uição de r.enda. O problema seria ainda mais grave a nível munici 

pal ou local. 

O elevado grau de aber~ura das economias estaduais e lo 

cais é ainda fator limitativo ao uso da política fiscal para efei 

tos estabilizadores naqueles níveis de-Governo. Isto porque o 

efeito multiplicador dos gastos públicos na renda (ou emprego)pode 

ser muito pequeno ou mesmo nulo, dependendo da"parcela do consumo 

interno que é atendida por importações de outras regiões. Além dis 

so, o uso de políticas anti-depressivas. ou anti-inflacionárias a 

nível local levaria a uma carga excessiva de endividamento para os 

residentes, já que o controle e a manipulação das variáveis monetâ 

rias só podem ser feitas através de órgão centralizado, a nível 

, nacional (30). , 

, 
, 

I. 

No entanto, ainda que exista o consenso de que estas 

duas funç6es devam ser exercidas pelo Governo Central, permanece o 

problema de como coordenar as diferentes esferas de governo para 

obter resultados coerentes no que tange àqueles objetivos. Se o G~ 

verno Central estabelece certas medidas visando uma política dete~ 

minada de estabilização ou distribuição de renda l seus efeitos po 

dem ser neutralizados por políticas fiscais contrárias l adotadas a 

nível de Estados e/ou Municípios. 

Quanto ao objetivo de alocar eficientemente os recursos 

na economia, no que se refere a política orçamentária, ressalta a 

necessidade de provisão de bens públicos.(31). Neste aspecto, há 

(30) OATES, cp. cito . 
(31) A característica básieq dos bens públicos ,em contraposição aos bens priva

dos, é a não existência de rivalidc,de no a:mslTIfO. Isto significa que o con 
sumo desses bens é coletivo, não di visível, e portanto, que o consuno por 
determinados indivíduos não implica em redução da oferta para os dewais.Tbr 
na-se pois inadequada a aplicação do sistema de preços nestes bens CCXlD rre 
canisrro de exclusão do consumo, cx:mo ocorre no caso dos bens privados.Exem= 
pIos típicos desses bens são os serviços de segurança e defesa nacional,pro 
granas de corrbate ã poluição ,etc. Um caso intenrediário entre os bens públI 
cos e privados, para os quais tarnJ:::,érn em geral se aceita a necess:i,.dade de in 
tervenção do Estado para sua provisão, são os chamados bens meritórios ou 
semi -pÚblicos, caro Educação, Saúde ,Nutrição ,Sanean"ento Básico ,etc .Estes 
bens, eml:x:>ra admi tam rivalidade no const:rrro e, fOrtanto, sej am passíveis de 
serem alocados pelo rrercac10 .são crescentemente produzidos pelo setor público 

~ -devido a seu elevado grau de externalidades,isto é,seus benefícios nao são to 
talnente intemalizados JXüos cnnsumidores, mas atlTIgem a coletividade CXJIn) 

um todo. (MUSC;nAVE,op. cit, págs 26-39 i REZENDE, Finanças Públicas, op. cit l 

págs. 65-94). 



, 
, 
, 
, 

, 
, 

, 
, 

, 

, 
, 
, 

35 

lugar para uma divisão de responsabilidades entre os diferentes 

níveis de governo, tendo em vista sua maior ou menor eficiência 

em prover determinados bens, e sua maior ou menor capacidade' em ds=. 

tectar as preferências da coletividade sob sua esfera administra 

tiva. 

Existem alguns critérios normativos para determinar 

quais os serviços que cada esfera de Governo deve ofertar. O pri~ 

cipal deles é o critério da extensão da área de benefícios,também 

conhecido como princípio de reciprocidad19 ou equivalência. A idéia 

básica deste critério é a de que os serviços devem.ser ofertados 

por aquele nível de governo que tem maiores condições de interna

lizar seus custos e benefícios. Assim, o Governo Central deveria 

prover os serviços cujos beneficios fossem usufruídos pela naçao 

como um todo, enquanto que aos Estados e Hunicípios caberia a pr~ 

visão daqueles serviços que beneficiassem somente os residentes 

em suas respectivas áreas geográfica~. 
~ 

, .. 
O primeiro caso, tipicamepte, é dos bens públicos na 

cionais. Neste caso, dada a indivis~bilidade do consumo e o pri~ 
1 

cípio de não-exclusão, o bem produzi?o em determinada comunidade 
1 

serve de substituto para todas as demais. Daí que se tais bens 

fossem produzidos a nível de governos descentralizados,haveriauma 

alocação ineficiente de recursos, com uma sub ou super- produção: 

porque os governos estaduais e locais nao teriam condições de in 

ternalizar seus custos e benefícios, dada a presença de elevado 

grau de ~xternalidades espaciais. Estariam neste casai os bens 

públicos propriamente ditos,e alg~ns bens senüpúblicos ou meritõ 

rios, dependendo do grau de suas externalidades (educação, saúde, 

saneamento, etc). 

No caso de serviços cujos benefícios podem ser limit~ 

dos ~ uma parte específica da população,sua provisão através de g~ 
, --

vernos descentralizados, estaduais ou municipais, tem várias van 

,tagens. Em primeiro lugar, a este nível de 9overno é possível me 

lhor identiiicar as preferências da comunidade e ofertar os serv~ 

ços em diferentes quantidades, para comunidades diversas, respe~ 

tadas suas escalas de prefêrênciasi em segundo lugar, como as de 
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cisões de gastos estão mais relacionadas aos custos reais dos re 

cursos, deve haver maior eficiência na produção; além disso,pode-se 

apontar o efeito positivo de uma certa concorrência entre Estados 

(ou Municípios) sôbre os custos e qualidade dos serviços prestados 

a suas comunidades (32). são considerados, por exemplo, tipicamen

te municipais, serviços como corpo de bombeiros, polícia,trânsito, 

limpeza urbana, etc, cujos benefícios são estritamente locais. 

o ideal, portanto, de acordo com o critério dos benefí 

cios, e que houvesse uma equivalência perfeita entre a area geogr~ 

fica abrangida por determinado nível de governo e o conjunto da p~ 

pulação para o qual o consumo do bem social ~ definido. No entan 

to, existem várias dificuldades neste critério. A primeira e que 

ele pressupõe que os bens são consumidos por um grupo populacional 

dentro de um espaço geográfico definido, e que todos os indivíduos 

do grupo o consomem em igual quantidade. Na verdade, porém,a área 

de benefício de um bem nem sempre pode ser identificada. Para de 

terminados bens, o tamanho ótimo da comunidade para consumi-lo con 

juntamente e, em si mesma, uma variável a ser determinada. Neste 

caso, se requereria outro critério para seu estabelecimento, e o 

mais óbvio é o das economias de escala. Assim, quanto maiores as 

economias de custos obtidas na produção de determinados bens pelo 

aumento do grupo que o consome, maiores os benefícios de uma maior 

centralização na sua produção (33) . 

A segunda dificuldade no critério da eqüivalência ou re 

ciprocidade é a existência de benefícios (e/ou custos) externos e 

a mobilidade geográfica entre as jurisdições. ·Tais fatores podem 

afetar não só a decisão sobre a que nível de governo alocar a pro 

visão de 4eterminado bem (quanto maiores as externalidades,maior o 

grau de centralização) mas também quanto â melhor forma de finan 

ciar sua produção (caso a produção fique a nível local ou estadual, 

(32) OATES, Wallaoe - op. ci t. 
(33) OATES sugere que os ganhos em economias de escala na produção de um bem de 

terminado (que poderiam orientar para ,1IPa naior oentralização) sejam pes~ 
dos contra as perdas de bem-estar representadas p;la inpossibilidade dê 
ajuste do nível de consumo do bem às necessidades diferenciais de comunid~ 
des específicas. Estas duas variáveis,por sua vez ,seriam influenciadas -
por DITa série de fatêtes como:característi~ técnicas e de produção dos 
diferentes ~1s;grau e extensão geográfica de di~~r5idade das denktndasi 
etc. (OATES, op. ci t . ) .. 
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a presença daqueles fat6res poderia justificar ajuda federal~ de 

modo que o onus de sua produção não f6sse concentrado apenas na 

localidade) . 

Finalmente, o uso do critério da áréa de benefíci?s P2 
deria levar à definição de uma multiplicidade de níveis de goveE 

no, já que cada bem social poderia ter u~a área de benefício dife 

rente de outro (34). 

Devido a tais dificuldades, a divisão de responsabili

dades (ou encargos) entre os diveraos níveis governamentais rara 

mente poderá ser feita com base no princípio da correspondência 

perfeita da área de benefícios .. Os governos/no entanto, contam 

com um instrumento para resolver os problecias de alocação de re 

cursos resultantes da presença de custos ou benefícios externos 

na provisão de certos bens socia~s, que sao as transferências io 

tergovernamentais. 

- AS TRANSFER~NCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 

Existem várias formas de transferências intergoverna 

mentais. A mais largamente utilizada é a da pa.rticipação na arr~ 
\ 

cadação de um imposto, ou divisão da receita tributária("Revenue-

Sharing"). Nesta modalidade, a mais elevada esfera de governo co 

leta o imposto e posteriormente distribui entre as demais esferas, 

segundo algum critério pré-estabelecido (35). 

Quanto aos critérios de repar~i~ão sao em geral de 3 

tipos, e na maioria dos .casos se apresentam mesclados, suas pond~ 

raçoes represen:tando a hierarquia que é dada aos objetivos por eles 

visados: 

(34) 

(35) 

Esta lliQitação também existe no caso do critério das economias 
Neste critério ainda existe a dificuldade adicional de estimar 
produção ou funçecs custo para os serviços públicos. (ver llEIY\, 
"Finanças Municip.::lis e FederaliSI1D Fiscal"· ,Revista de· Finanças 
n9 333, jan/mar 1978) . . . 
Outra forma de transferência é a ajuda direta ("granl:-in-élld';), 
governo fi.xa o montante a ser ti-ansferido durante o ano fiscal, 
bui também segundo cri~rios pré-determinados. 

de escala. 
funções de 

Eurico, 
públicas, 

quando o 
e o distri 
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a) proporcional à arrecadação do imposto na unidade receptora (nes 

te caso, se desconsidera o objetivo distributivo e se dá ênfase ao 

alocativo); b) proporcional à população e à área (dá ênfase a de 

manda de serviços públicos, às "necessidades" da população); c) in 

versamente proporcional à renda (dá ênfase ao objetivo redistribu 

tivo "puro") (36). 

Quanto as formas de aplicação dos recursos transferidos 

podem ser ta1l\bé~ de 3 tipos: globais ou não condicionais; con 

dicionais com contrapartida "de recursos por parte da unidade recep 

tora (vinculadas); e condicionais sem contrapartida de recursos 

por parte da unidade receptora. Estas formas alternativas de trans 

ferências têm efeitos diferentes, quando se consideram 

alocativos ou distributivos. 

objetivos 

o uso de transferências vinculadas com contrapartida de 

recursos por parte da unidade receptora, por exemplo, parece o 

mais indicado para corrigir ineficiências alocativas na produção de 

bens com elevadas externalidades espaciais, por" parte de governos 

locais ou estaduais. Desde que o problema consiste no fato de que 

o governo local fixará a oferta destes bens ao nível em que os cus 

tos marginais de sua produção igualam a soma dos benefícios marg~ 

nais aos residentes de sua jurisdição - sem considerar os efeitos 

externos do bem, para os residentes fora da jurisdição - tudo que 

se necessita é que lhe seja concedido um subsídio, de modo que a 

produção do bem seja aumentada, até que o novo custo marginal igu~ 

le a soma dos benefícios marginais para a população como um todo. 

O efeito de uma transferência vinculada a determinado bem ou servi 

ço, com contrapartida de recursos próprios,será exatamente o de 

reduzir os custos (para a região) de sua produção, tornar seu pr~ 

ço relativo mais barato (em termos de rec.ursos orçamentários) ,indu 

zindo portanto a um aumento em seu consumo e em sua produção. 

Caso a transferência, ao invés de vinculada, f6sse uma 

transferência global, ou condicional, sem contrapartida de recursos, 

os preços relativos dos bens não sériam ~lterados, produzindo-se"~ 

penas um efeito renda. Nada garantiria, entiio, que a transferên 

cia'~6sse de fato utilizada para aumenta~ a produção do bem visad~ 

(36) ARAOJO, BORrA e CDNSIDERA, op. cito págs. 29 a 41. 

-.-
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a fim de atender residentes dentro e fora da jurisdição. A·· comu 

nidade receptora poderia simplesmente reduzir a receita própria 

alocada na produção daquele bem, cobrindo os níveis atuais de ofer 

ta com os recursos transferidos, e liberando os recursos próprios 

para a produção de outros bens. 

Já as transferências gerais ou não condicionais podem 

ser:empregadas pelas unidades receptoras com total liberdade, em 

qualquer função (educação, saúde, etc) e .tipo de dispêndio (oorr~ 

te/capital). Seus principais objetivos são: 19) complementar r~ 

cursos próprios das. unidades governamentais, que devido à estrut~ 

ra tributária vigente - ou/e às fortes disparidades regionais em 

termos de base tributária- não·tem condiç6es de arrecadar recur 

sos suficientes para suas necessidades; 29) levar à "justiça fis 

cal". 

são discutíveis os efeitos d~s_t~ansferências para ob . 
jetivos de redistribuição de renda, em sentido amplo. Isto po!. 

que as desigualdades de renda são 'basicamen'te pessoais e as trans 

ferências ~tingirão a distribuição entre grupos (comunidades ri 

cas para pobres), podendo ter inclusive efeitos contrários aos es 

perados (37).' No entanto, se o objetivo redistritutivo é entend~ 

do como o de alcançar uma melhor eqüidade horizontal, isto e, o 

de fazer com que o princípio'de "tratamento fiscal igual para 

k iguais" seja considerado tanto do lado da tributação como das des 

pesas, então as transferências podem ser usadas para garantir ni 

veis equivalentes de oferta de serviços públicos em comunidades oom 

diferentes níveis de renda, e portanto, d~ferentes potenciais tri 

butários. Assim, justifica-se que se tran~firam recursos de co 

munidades ricas para pobres, a fim de fazer equivaler níveis idên 

ticos de oferta de serviços públicos para idênticas cargas tribu 

tárias. Neste caso, o montante da transferência deve ser invers~ 

mente relacionado com a base tributária da região, para atingir o 

objetivo visado. 

As transferências condicionaois 0, -sem corttrapartic('1 de 

(37) ver ARAÜLO, HORTA e CDNSIDERA, pags. 39-41. 

.... -
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recursos, podem ter também objetivos redistributivos, embora nes 

te caso a unidade receptora deva alocar os recursos recebidos nas 

funções estabelecidas pelo Governo Central, em geral bens meritó 

rios do ponto de vista nacional (educação, saGde,etc). Com isto 

se procura atingir um nível mínimo de consumo de determinados ser 

viços locais, em termos quantitativos e qualitativos. Há um mis 

to assim, neste caso, de objetivos alocativos e distributivos. 

- DIVISÃO DAS FONTES DE RECEITA ENTRE AS DIVERSAS ESFERAS 

Dissemos anteriormente que, em geral, as alternativas 

mais utilizadas para contornar os problemas financeiros dos ní 

veis inferiores de governo em um ?istema federativo, são as trans 

ferências de recursos federais e/ou a transferência de encargos 

para a União (38). Isto porque, em geral se verifica um cert.o imo 

bilismo quanto às estruturas tribut~rias vigentes, que tendem a 

colocar na esfera da União aqueles ~ributos com maior elasticida 

de-renda, enquanto a nível estadual!e municipal os tribut.os nonna.l 

rrente têm baixa elasticidade, sempre i.nferior à elasticidade- renda 
I 

dos dispêndios. 

A maioria das estruturas tributárias em países federa 

tivos se ajusta à teoria das "fontes exclusivas de receita", em 

matéria de divisão de responsabilidades na arrecadação. Segundo 

esta teoria, cada nível de governo deve arrecadar os impostos p~ 

ra os quais tem maior eficiência econômica e administrativa. As 

sim, o Imposto de Renda é alocado a nível federal, enquanto os Im 

postos Sobre Vendas e sobre Propriedade Imobiliária em geral fi 
, 

cam a nível estadual e municipal, respectivamente. 

Entretanto, nao e necessário que se tenham estruturas 

tributárias absolutamente distintas nos diferentes níveis de gQ 

verno. A teoria das "fontes mGtuas de receita" enfatiza o aumen 

to do nível de autonomia financeira e administrativa que se pod~ 

(38) Esta Gl tina. em nenor -intensidade, dadas as vantagens obtidas em ternos de 
eficiência econânica can uma maior descentralização na execução dos ser 
viços pUblicos. 
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ria obter com uma estrutura tributária na qual cada nível de g~ 

verno coletasse os diversos tipos de impostos - renda, proprieda

de, vendas, etc. 

Evidentemente, as desvantagens nesta estrutura tributá 

ria "multigovernamental" são, de um lado, a possibilidade àe muI 

ti taxação de urna mesma base tributária, e de outro, os efeitos.ne 

gativos na alocação espacial e setorial de recursos decorrentesda 

presença de estruturas tributárias altamente diferenciadas em ní 

veis inferiores de governo, em termos de a~íquotas e tipos de im 

postos. Ou seja, a desvantagem de~ta divisão~ de receitas ~ exata 

mente a de reduzir a coordenação e contrôle centralizado da polí 

tica tributária, para garantir que funcione eficiente e equitat~ 

vamente, em nível nacional. Algumas fórmulas podem porém reduzir 

as desvantagens desta última alternativa e contribuir para fortà 
; 

lecer as receitas estaduais e loéais. são ~las, por exemplo: os 

sistemas de crédito do imposto, dedução do imposto ou suplementa

ção (39). 

Por outro lado, a idéia de urna estrutura "multigove~ 

namental", em que os tributos não estariam associados especific~ 

mente a nenhum nível de governo, favorece a opçao por uma unifica 
. \ 

ção de tributos com mesma base econômica,. ao invés da dispersão da 

carga tributária por urna grande variedade de impostos. Neste ca 

so, tanto seriam evitados os aspectos de multitaxação, quanto os 

aspectos de perda de coordenação da política tributária. Esta te 

se de unificação de tributos com mesma bas~ econômica é defendida, 

por Rezende. O autor sustenta que a autonomia financeira dos Es . 
tados e Municípios não seria necessariamente afetada por tal medi 

da, urna vez que o que .importa é lia propriedade da receita e não a 

propriedade do imposto", bastantlo, portanto, que se distribuisse 

(39) Pelo sistema de crÕdito do imposto permite-se. o desconto no total devido 
ao governo federal, do ITOntante pago a níveis inferiores de tributos com 
rreSlTO f ato gerador i o sistema de dedução ~IIt\Í te que se reduza da base do 
imposto devido a determinado nível de governo, o ITOntante pago de ~utros 
tributos a outros níveis de governoi o siste...ma. de ~enentação consiste 
em que o governo federal determine o :iJnposto e sua allquota bãsica,enqu~ 
to as esferas inferiores adicionam suas próprias alíquotas. (Ver UEDA,op. 
cit., e ARAOJO, HORTA e CONSIDERA, op. cit) ~ 
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a arrecadação dos tributos de acordo com o coeficiente de partic~ 

paçao dos Estados e Municípios no total da receita (40). Ainda 

neste caso, os ajustamentos necessários pa,ra melhorias na al'oca -

ção dos recursos e na distribuição de renda seriam feitos através 

do sistema de transferências, conforme discutido anteriormente. 

. 
1 , , 

(40) HEZENDE, Fenlanc10 - 1l}tx1if~caçÕ2s na Estrutura!ribut.ctü-ia: Dma Agenda pa 
ra D2bate" I~vista Pesquisa e Planejéln~:~~to Economico, volo 6, dez. 76. -

....... 
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111 - ANÁLISE DA EVOLUçKo DO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

A) O Sistema Tributário na Economia Primário-Exportadora: 

1891-1934 

A federaç~o brasileira s6 aparece com a Repfiblica,70 anos, 

ap6s a independência do Estado, período em,que vigorou um regime m~ 

nárquico, de organização unitária ( 1). A Constituição Republicana 
.. ---

de 1891 é considerada, de todas as constituições que se seguiriam,a ---- ' ' 

que contém mais forte dose de federalismo, pelei grau a:e--~~aufõ'nom.i.a 

concecIidOaos E-s-tados~--ãpesar-de -,tal~aufonómía'nãoter sido estencll - ------_ .. 
da ao n1vel municipal de governo. A Constituição dividia entre a 

Uniao e os Estados a competência sobre os tributos de maior produ 

t~dade na época - ã União cabia ? produto do lreposto de Import~ ~ 
ção, e aos Estados os Impostos sobre a Exportação de meL ccldo:r ias ~ 

~ctivos territ6rios (2'). -
.-------

, Na verdade, aquela legislação nao fez mais que acolher os 

, tributos oriundos do tempo do Império, apenas abrindo campo a uma 

, mais definida discriminação de rendas, embora em muitos casos aSCGll 

petências fossem cumulativas. Assim, além do Imposto de Importação, 
\ 

à União cabiam os Impostos do Sêlo (3), Direitos de Entrada e Saída 

(1) Durante a rnonélll..]uia, as tentativas de prorrover uma. Traior descentralização go 
verr::nT'cntal foréUTl mui tas, e1Tl1:::ora na m.-u.oria das vezes frustadils. Em têrrros 
triliutZ"lrios, a Constituição de 1824 centralizava todo o poder impositivo. O 
Ato l\dicional de 1834 representa a nais forte tel).tati va de lnll.':üantação de l.TI1l 

sistena federativo em. plena lIDnarquia, pelo gráu de autonomia [Dlítica conce 
dido às provínctas, tentativa csta reforçada pela lei 99 (31/10/1835), que 
discriminava rendas entre o poder 02rltral e as provincius. ~sar da lei de 
ll1tel~retação de' 1840 ter reduzido em grande medida os poderes concedidos às 
províncias, os lIDvirrcntos contra a centralizaçãó' se tornam parcialrrente vito 
rios os cxm1 a subida de D. Pedro 11 ao trono. 

(2) ~sar de consid~rada a mais "federalista" de nossas ConstituiçCes, muitos 
autores, COlID lr-J'neare, a criticam por ainda envolver elevado gráu de su1:ordi
nação dos Estados ao Goven10 Central. (Ver BARRE'lb, João Luis, op. ci t e ARl\UJO, 
HORTA e CONSIDERA, op. cit., capo 11.) 

(3) O Inposto do Selo existiu desde 1797, e s6 seria extinto com a Errenda n9 18/ 
66,que o substituiu pelo Imposto sobre Cpera<;::õesFinancei,ras. 'Ibdas as legis
laçõcs até então ,IT,anteriam seu caráter de inp)s!:o baseado no aspecto fOl."1lul
e não econômico- das obrigações, cem as distorÇC€s daí <Jecort'entes tanto Dl\ 

tenros de mClltiplas ll1cidências (já que os fatos econômicos na base da obri<J~ 
ção form::"1.1 eram onerados por outros tributos estaduais ou ITRmicipuis) ,CJuanto 
em ternos do excesso de fonnalid3dcs burocráticas piITa sua eübrança (Ver "l~ ~~ 
fonna do t.ti.nistério da Fazenda e sua nctodOlcxJia"-Docurrento n9 35 da ffiMlf":SAO 
DE REFOr.J'1A IX) }lINIS~RIO DA FAZENDA,FGV ,1967, págs. 203-207). 
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de Navios, Taxas de Correios Federais, etc; aos Estados, alªm do 

Imposto de Exportação, os Impostos sobre Propriedade Rural e Urba

na, Transmissão de Propriedade, Indústria e Profissões e tambªm o 

Imposto do Sêlo (sobre seus nªgocios), e Taxas de Correio Estaduais. 

·Para os Municipios não havia discriminação especifica de rendas,as 

quais eram estabelecidas à discrição dos governos estaduais,segui~ 

do assim a filosofia dos atos de 1834 e 1835. 

Uma vez que a economia brasileira se baseava inteiramen 

te no modêl0 primário-exportador, com as exportações (sobretudo o 

cafª) gerando a maior parte da renda interna, por sua vez converti 

da em grande parte em importações de produtos, do exterior, era na 

tural que o sistema tributãrio vigente na ªpoca se apoiasse forte 

mente nos impostos sobre o comªrcio exterior. Durante todo o perí~ 

do do Império, o Imposto de Importação, então chamado "direitos de 

importação para· consumo", garantia mais de 70% da arrecadação tri 

butária, e cerca de 60% da receita geral do Impªrio. Durante a Re 

pública, sua predominància continuaria, representando até a l a Guer 

ra Mundial sempre mais de 50% da receita geral dn· União, e, 

1914 a 1934 t nunca menos de 35% daquele total, como se ve no 

dro I. 

9U~]?~_! 

PAl~TICIPI\Ç]íD (%) DO n·1POS'IO DE n1l?ORrJçÃO NA RECEITA GEPAL* CO J1.1PLRIO 

(1823 - 1889) e daUNrPD (1889 - 1963) 

ANOS % 

1823 4[,,63 
H'33 50,13 
1843 5o,66 
1553 6(;,,16 
1863 56,19 
1873 54,L5 
1883 5[,,02 
1888 60,01 

1593 50,79 \ 

1903 49,47 
1913 52,56 
1923 35,[,9 
1933 36,lC 
1943 lQ,96 
1953 4,11 
1963 9,11 

* Inclui Heceita Tributiiria,Industrial,Patxim::mial e Diversas. 
FDNTE: "A Feforma do Ministério da Fazenda ... "Relátorio Final da Comi.ssão 

~fonna do l-1F, I;X:;V, 1967.· 

de 

de 
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, 
, 
, Apesar do Imposto de Consumo ter sido criado ainda no final do sé 

, culo passado, e o Imposto de Renda em 1924, só em 1940 o Imposto 

de "Consumo conseguiria ultrapassar a liderança "do Imposto de . Im 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
Ir 

, 
, 
, 
, 

portação na arrecadação federal, sendo que este, dois anos mais 

tarde, já então representando pouco mais de" 20% da Receita Tribu 

tária da União, perderia também a segunda posição para o Imposto 

de Renda. 

Para. se ter uma idéia da baixa potencialidade tributá 

ria dos impostos cobrados sobre as atividades econômicas internas, 

em relação à base econômica do Imposto de Importação, basta se 

dizer que só em 1931, com a retração das importações decorrente 

da crise de 29, a soma dos principais impostos federais internos 

(Consumo, Renda eSêlo) passaria a ser superior à receita oriunda 

do Imposto de Importação (4). 

, :€ interessante notar que a condição do Imposto de Impor 
1 

, tação durante mais de um século, como principal fonte de receita 
I'" 

, tributária do Governo,levou a que a poiftica alfandegária brasi 
! 

, leira fosse muito mais inspirada por considerações meramente fis 

, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 

cais do que por propósitos protecionist'as. "Cada novo adicional , 
l" 

cada sobretaxa, cada reforma tarifári~, era imposta e determina-

da precipuamente pelas necessidades do Tesouro Nacional" (5). O 

'protecionismo à indústria nacional criado pelas barreiras alfan 

degárias no final do século XIX e nas primeiras décadas do século 

XX foi muito mais decorrente de uma utilização' intensiva da trib~ 

tação aduaneira como fonte de receita orçamentária, do que de uma 

deliberada polftica em favor da industrialização. Da mesma formq 

a polftica de desvalorização cambial sempre foi utilizada para 

a.tender problemas de balanço de pagamentos ,embora t.enham tido sub 

sidiariamente, como conseqüência, uma proteção" efetiva à 

tria nacional. 

Quanto ao Imposto de Exportação, que durante o 

(4) Ver BAER, W2rner, A Industrialização e o DesenvOlviIrento Econômico 
Brasil, FGV, 2a ed. 1975," pâg. 404. 

indús 

último 

do 

(5) Estudo da Canissoo de Orçarrento do MF para 6 Relatório do DASP à Presidên 
cia da República, 1941, citado em liA Reforma." do Ministério da Fazenda .•. 1r 

op.cit, pãgs. 184-195. 

.. -,.' 
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decênio do Império representava cerca de 10% de sua receita geral

(ao todo, as urendas das alfândegas" respondiam por 70% das recei 

tas globais do império) - com a discriminação de rendas estabeleci 

da pela Constituição de 1891 passa rapidamente a representar a 

principal fonte da receita estadual, respondendo por mais de 50%de 

sua arrecadação tributária até 1930. Apesar da Constituição asse 

gurar razoável campo â autonomia iinanceira 'estadual, dando-lhespo 

deres'para fixar alíquotas e cri.ar novos impostos e taxas, a exces 

siva concentração da atividade econômica na época, no setor .prim~ 

rio-exportador, faz com que os demais tribu~os estaduais tenham 

pequena potencialidade em termos de geração de receitas, além de 

esbarrarem com problemas de ineficiência da máquina arrecadadora. 

o resultado foi que a decantada autonomia concedida p~ 

la Constituição de 91 só atingiu os Estados mais ricos, baseadosna 

cafeicultura, que lhes dava considerável potencial econômico e tri 

butário. Assim, na prática, a." federação. s.ó· se efetivou nos gra~ 

des ~stados, para os quais/aliás, ela fôra concebida. Â exceção 

de são Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a autonomia volta 

va a ser uma descentralização administrativa revestida de forma le 

gal... Tem-se, ent.:ão, uma duplicidade de situações: um Governo 

Federal subordinado aos interesses dos grupos dominantes nos gran

des Estados, pois de seus quadros se originavam ~s presidentes, e 

o mesmo Governo Federal autoritário e arbitrário no exercício do 

'poder em relação aos demais Es tados U (6). 

Porém, rapidamente, mesmo para os 8stados mais ricos, o 

sistema tributário vigente tornou-se incapaz de evitar as crises 

financeiras. Em primeiro lugar porque, tál ·como no caso do impo~ 

to de importação, as finanças estaduais se baseando primordialmen

te nos impostos de exportação, sofriam de elevada instabilidade ci 

, clica, acompanhando os movimentos de expansão e retração do setor , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

extérno da economia. Em segundo lugar, -esta· mesma instabilidade in~ 

rente à economia cafeeira e ao modêlo primário-exportador, mobil~ 

za crescentemente os governos estaduais. e. federal (cujas bases p~ 

líticas provêm sobretudo das olig~rquias dp café), no sentid~ de 
• 

(6) AMUJO, HORTA e CDNSIDERA, f>~_~J.t, pág. 25. 
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realizar despesas crescentes para garantir a rentabilidade do se 

tor, atrav6s de programas de sustentaçâo de preços, compras de es 

toque e cobertura das dividas dos produtores agricolas, quando em 

. épocas de crises. 

Por outro lado, as crises cíclicas a que fica sujeito o 
, 

setor externo da economia dâo margem a um crescimento espontâneoda 

produçâo industrial interna, tanto peia reduçâo da capacidade para 

importar em épocas de depressâo internacional, quanto pela própria 

politica governamental de defesa de renda do setor cafeicultor, o 

que permite a conversâo do capital agricola em capital industrial 

e comercial (7). A expansâo industrial, por" sua vez, gera novas 

, e crescentes pressões para o aumento das despesas governamentais , 

, tanto para expansâo de infraestrutura industrial quanto para aten 

, der à demanda criada pelo processo crescente de urbanização. , 
" 
" , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 

, 

Desta forma, já na década de vinte, se revela "um an8.cro 

nismo evidente entre o sistema tributário, montado com base na eco 

nomia exclusivamente exportadora, e as exig~ncias que sobre ~le re 

caem para alim~ntar o processo de acumulação do capital em suas 

múltiplas formas: agrário, industrial, comercial e bancário" (8) .As 

necessidades financeiras dos governos estaduais levam-nos a criar 

uma multiplicidade de impostos e taxas, e à crescente utilização 

de várias formas detributaçâo interestadual~ além de fazer com 

que contrais sem elevados montantes de empréstimos externos e inter 

nos, vindo em pouco tempo, a comprometer seus orçamentos com os p~ 

sados encargos da divida. 

Levantamento realizado entre 1931 e 1932 ,pela Comissão 

, de Estudos Financeiros. e Econ6micos dos Estados e Municipios {9~ . 
'" mostra que o montante da divida externa de 15 Estados, em 31/12/30, 

, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

representava percentagem superior a 250% da receita total estimada 

p~ra estes Estados em 1932, e o serviço anua~ da divida (juros e 

(7) FURTADO, Celso - Fbnnaçâo ECDnÔInica do Brasil, Ed. Fundo de CUltura, 1965. 

(8) IDPPJ::A'ID, FrancisCD Luiz, Algtms as~ctos das.finanças estadLlais,Honogr<tfia 
aprescmtada ã UniversidadE.~ Estadual' de Cc-mpinas " DEPE, outubro/78.· 

(9) caÍnissão criada pelo C':ovcn10 Provisório pelo D2creto 20 631 de 9/11/31, CDffi 
o objetivo de estudar às condições econ6rnico-~jJ1anceiras dos Estados e Muni 
cipios, e examinur sua si bk1.ção de cmdi vidarrento externo e interno. 
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amortizações) comprometia cerca de 30% de sua receita total. Os en 

cargos da dívida consolidada (interna e externa) chegavam a compr~ 

meter, em 1932, entre 25% a 55% da receita global de Estados, como 

Minas Gerais (25%), Santa Catarina e Paraná (31%), Rio de Janeiro 

(35%), Amazonas (43%), Pará (50%) e são Paulo (55%). No que se r~ 

fere à dívida flutuante, o mesmo estudo constatava que seu volume 

era maior também em são Paulo, Minas e Rio de Janeiro, onde exce 

dia suas receitas globais estimadas (10). 

O nível de endividamento a que haviam chegado revelava 

assim a situação financeira crítica em que os Estados se encontra 

vam, situação que veio se agravando ao longo das duas primeiras dé 

, cadas do século, e quede maneira especial colocava a mostra a in 

, capacidade do sistema tributário vigente, mesmo nos Estados mais , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

ricos, em atender às crescentes necessidades de recursos estaduais. 

Por outro lado, é evidente que o sistema tributário esta , -

dual, estando baseado nos impostos de': exportação, discriminava for 
! -

temente os Estados que não possuiam ifuportante fluxo de produtos 
I 

para o exterior, além de levar a uma ~levada concentração das re 

cei tas tributárias nos Estados predom'inantemente exportadores (so 
, 

bretudo aqueles com base na produção ~afeicultora). Para se ter 

uma idéia da concentração da base econômica do imposto, basta di 

zer que,de 1927 a 1933,são Paulo respondia por cerca de 63% do va 

, lor das exportações realizadas através dos portos de Estados brasi 
, leiros, vindo a seguir a Bahia com cerca de 8,5% e Rio Grande do 

, Sul e Espírito Santo, com respectivamente 7,0% e 5,9%. , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

No entanto, os Impostos de Exportação na realidade in 

cluiam em sua receita tanto as exportações para o exterior, quanto 

para outros Estados. Desde que a tributação' sobre o comércio in 

terestadual era fonte considerável de receita sobretudo para os Es 

tados desprovidos de fluxos significativos de receitas de export~ 

ção para o exterior, e que também não dispunham de atividades in 

ternas que lhes permitissem diversificar a arrecadaç~o' de impostos, 

as elevadas cargas tributárias que faziam incidir sobre as vendas 

(10) BOUÇAS,Valentlm,Coleção Financeiras do BRASIL, 3a ed., 1934,vol.l, pags 
4-11. 
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interestaduais significavam, na prática, impor novas perdas ã com 

petitividade de seus produtos, e assim aumentar os desequilíbrios 

regionais. A carga destes impostos chegava nestes Estados muitas 

vezes a 15 ou 20% do preço dos produtos, ou, em t~rmos do lucro 

do produtor, podiam representar de 30 a 60%, comprometendo suas 

possibilidades de reinversão (ll)~ 

Além dos impostos cobrados sobre exportações de um Esta 

do para outro, existiam vários outros tipos de impostos interest~ 

duais, acarretando consideráveis entraves a9 comércio interno. As 

sim é que, na prática, apesar das restrições legais existentes a 

discriminação pelos Estados entre produtos do·próprio estado e os 

de outros estados ou do exterior,para efeito de tributação inter 

na (Lei 1185/1904), cobravam-se impostos quanao da importação de 

produtos do exterior ou de outros Estados, funcionando assim 

dadeiras barreiras alfandegárias entre os d~ferentes Estados 

Federação. 

ver 

da 

Em 1931, no início do governo Vargas, novo instruInento 

legal (Decreto 19 995 de 14/5/31) reafirma a proibição aos Esta 

dos, Distrito .Federal e aos Municípios de cobrar impos·tos, taxas 

ou contribuições de caráter interestadual. No entanto, o relatá 
\ 

rio da Comissão de Estudos Financeiros e Econ6micos dos Estados e 

Municípios, em 1932, constatava que "apesar dos dispositivos cons 
!- . • 

titucionais, da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Fede 

ral, das l~is e decretos em vigor, muitos Estados continuam a ta 

xar as mercadorias de outras Unidades da Federação, porém, com o 

intuito de iludir ou burlar a proibição .:· .• mascaram esta taxação 

mudando a denominação dos impostos e criam .outros tais como os de 

incorporação, de produção, ou consumo, de giro comercial, de arma 

zenagem, viação, etc, que, no fundo, muitas vezes correspondem a 

mesma substância" (12). 

E evidente, porém, que a reaçao ao cumprimento da de 

terminação federal estavaligadaã fragilidade tributária dos Esta 

(lI) roUÇAS, Valentim, op. cit, p<:'1g. ·16. 

(l2} BCUÇl\S, Valentim, op. cit, pág. 20. 

• 
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, dos e à difícil situação econômica e financeira estadual, que se 

, agrava ao longo dos anos vinte e chega a ponto crítico com a cri 

se de 29, afetando tanto a base econômica das receitas pGblicas, 

, 'com a queda das exportações e da atividade econômica interna,qua~ , 
, 

, 

, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• ,. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

. to as possibilidades dos Estados recorrerem a novos 

externos (13). 

empréstimos 

Por outro lado, a instabili~ade das receitas federais, 

baseadas sobretudo no Imposto de Importação, sem a possibilida-

de de, como no caso dos Estados e Municípios, se recorrer ao exp~ 

di ente dos impostos inter-estaduais, levou a uma queda sistemáti

ca da participação da receita federal em relação a receita total 

dos 3 níveis de governo, como mostra o Quadro 11. 

QUADRO 11 

P-ECEITA E DESPESA DO SETOR PÚBLICO 

POR N1VEL DE 7\Dl'lINISTRACJ\0 

ANOS 
Nt'\ RECEI'l'l, ']'OT7,L Nl'. DESPESJ\ TO'L\L 

UNIÃO ESTADOS e t-HmIC!PIOS mHl-.O ESTADOS e jviUI\I C!PI OS 

1907 65,8 34 1 2 63,6 36,4 

1910 59,5 40,5 62,0 38,0 

1915 51,3 48,7 63,2 36,8 

1920 59,6 40,4 65(5 35,5 

1925 59,6 40,4 55,8 44,2 

1930 51,2 '48,8 54,1 45 1 9 
. . 

FONTE: "FINANÇAS PÚBLICAS: U!'1A EXPEIUf;NCIl\ ESTADUAL NOS CLTHIOS A:-JOS" 

- documento apresentado pelos Secretários de Fazenda do Sul 

País, 1978. 

do 

(13) A Ccmissão de Estados e !l1unicípios reconhece o pro\)lrna ao sugerir que 
"no TIom2nto seria talvez de m3.ior vántagC'.l1l não por em vigor o Decreto 
19- 995, até que a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Esta 
dos termine seus trabalhos, que poderão resolver problema cuja soluça0 
se procura entre nós desde os prineiros anos do In-pério". (roUÇAS,v., op. 
cit, pago 21). 
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Com a revolução de 30, em grande parte provocada pela 

própria falência econômico-financeira dos Estados (sobretudo aqu~ 

les que detinham at~ então o poder econôm!co"e politico), o' Gover 

no Vargas toma a si, logo de inicio, a tarefa de reorganização eco 

nômico-financeira da União, Estados e Municipios, incluindo a re 

formulação do Sistema Tributário, de modo a fornecer à União e aos 

Estados fontes mais estáveis de recursos. 

Apreocupaçao da Comissão dos Estados e Municipios, cria 

da em 1931, após levantamento extensivo de sua situação financeira, 

era a de redirecionar a base do sistema tributário ~ do comªrcioex 

terior para o mercado interno - alªm de suprimir os entraves exis

tentes à comercialização interna, entre os quais os impostos inte 

restaduais (14). 

Por outro lado, a reorganização incluia a necessidade de 

reformulação das normas financeiras,' orçamentárias e contábeis da 
~ 

União, Estados e Municipios e de uma,t padronização das classj_fica 

ções orçamentárias. Para assegurar a "identidade ele diretrizes na 

ordem financeira, administrativa e e'çonômica" e "a uniformidade do 
" I 

esforço e semelhança de resultados" ~15), o governo provisório no 
!. ," 

meia interventores nos Estados e Mun~cipios, prescreve-lhes normas 

e obrigações, e os sujeita a uma rigida fiscalização central, ini 

ciando a tendência no sentido de uma forte centralização, que 

racterizaria todo o periodo do Estado Novo. 

(14) Ver BOUÇAS, Valentim, op. cit, 

(15) Citado em PDUÇAS, Valentim, op. cit, pág. 1. 

ca 
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B)- O SISTEMA TRIBUTÁRIO NA ERA VARGAS: 1934 - 1946 

A Constituiç~o de 34, com algumas alteraç6es posteriores 

introduzidas pela de 37, estabelece as bases do sistema tributário 

que vigoraria até 1946. Basicam~nte estabelecia urna discriminaç~o 

fixa de rendas entre os 3 níveis de Governo, definindo competê~ 

cias tributárias privativas da Uni~o-,-Estados e Municípios, e eli 

minando a bitributaç~o (16). 

As principais alterações do sistema tributário se 

rem a tentativa de fortalecimento das finançàs estaduais, 

criação do IVC - Imposto de Vendas e Consignações (17), e 

refe 

com a 

elimina 

, ç~o da cobrança dos impostos interestaduais e intermunicipais ,como 

, vimos uma das principais preocupações da comiss~o encarregada da 

, reformulaç~o do Sistema Tributário no início da década de 30. , 
, 
11' 

11' , 
, 
, 
, 
, 
, 

A instituiç~o do IVC foi urna decis~o no sentido de alte 

rar a base econômica da tributaç~o estadual, voltando-a para o mer 

cado interno que apresentara considerável expansão nas últimas dê 

cadas. Com isto, segundo o que se previa, seriam reduzidas as cri 

ses e a instabilidade a que ficavam sujeitas as finanças estaduais 

com a concentraç~o da arrecadação nos impostos de exportação, além 

de serem oferecidas aos Estados fontes de recursos de grande poten 

cialidade, permitindo eliminar os entraves econômicos represent~ 

, dos pela cobrança de impostos interestaduais. 

, 
, As limitaç6es impostas ã cobr~nça do~ impostos de expor 

, taç~o foram, de fato, de molde a esvaziá-lo corno base da receita 
, 
,. 
, 
, 

, 
, 
, 
" , 
, 
, 
, 

t~ibutária estadual. Em primeiro lugar proibe-se a cobrança do 

(16) A Constituição de 34 decretava que, no caso de corrpetências concorrentes , 
prevaleceria o imposto decretado pela União. 

(17) A Constituiç~o de 34, na verdade, passou à competência dos Estados ,com o 
nare de IVC, o antigo Imposto Federal de Vendas Mercantis, que só passaria 
a ser arrecadado pelos Estados, atraVés de legislaç~o própria, a partir de 
1936. A taxa. inicial de 0,3%, cobrada ryela Uni~o foi sendo alterada pelos 
Estados, apresentando grande di versidaLle nos seus priJreiros anos de c0bran~ 
ça. A partir de 3B,as tc"lxas foram parcialriente uniformizadas em 1,25%, com 
exreção de l\mazonas,Purá,Maranhão,Pialú,Cear5..e Mato Grosso. (BCUçAS,Valen
tim,FINAl\1Çl\S JX) BRASII .• , voL 13, págs. 46-7). 

-.-. 
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, imposto de exportação interestadual, importante recurso de que se 

, valiam sobretudo os Estados menos desenvolvidos. Em segundo" lu , 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
., 
, 
., 
., 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
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, 
, 

, 
, 
" , 
, 
• 
li' 

gar, limita-se a 10 % a alíquota máxima a ser cobrada nas ven 

das ao exterior, e proibe-se a imposição de adicionais, frequent~ 

mente utilizados, como vimos no capítulo anteripr. 

No entanto, somente os Estados ,de maior poder econômico 

e com nível considerável de produção industrial podem desfrutar 

de i~ediato da potencialidade do novo tributo. Este e o caso,por 

exemplo,de são Paulo, que já em 1935 legisl~va sobre o IVC, regul~ 

mentando sua cobrança e fiscalização, e esttpulando taxas de 1% 

em todas as operações no Estado, além de eliminar completamente 

o Imposto de Exportação como fonte de renda (18). Na maioria 

dos Estados, as dificuldades de 'implantação, do novo sistema e o 

baixo nível de atividade econômica não permitem que o IVC se tor 

ne, de logo, a principal fonte de receita tributária. Até o iní' 

cio dos anos 40, o Imposto de Exportação manteria a primeira posi 

ção, sobretudo nos Estados do Norte e Nordeste, sendo que grande 

parte da receita deste imposto continuava p~ovindo da cobrança de 

impostos interestaduais, apesar da proibição const.i tucional . 

Na ~erdade, a elevada participação dos impostos de ex 

portação interestaduais nas receitas da maioria dos Estados imp~ 

diria sua eliminação imediata,. Uma série de tentativas iegais de 

acabar com a cobrança deste tipo de impostos se sucedem sem exito, 

até que legislação de 1938 estipula sua supressão de forma gr~ 

dual, até a total eliminação em 1943 (19). 

A partir de 1940, porem, o IVC j~ representaria a pri~ 

cipal fonte de receita tributária na maioria dos Estados da Fede 

raçao (ver Quadro 111). Além do lVC e do Imposto de Exportação, ~ 

ram constitucionalmente outorgados aos Estados mais 5 impostos(20): 

(18) LOPREATO, op. cit, pág. 9. 

(19) O D.L. 379/1938 previa redução de 20% nos Impostos Interestaduais de Expor 
tação em 193E, 35% em 39, 50% em 40, 65% enl 41, 00% em 42 e 100% em 43. 
(LOpm:::ATO, pág. 9). ,.: 

(20) A Constituição de 34 colocava na competência estadual tarrbém o I1T1tx'sto so 
bre Consum de Corrbustíveis; A Lei Constitucional n9 *'1 de 1940 pussa-o ~ 
ra a esfera da União, ampliando seu campo de incidência,com o norre de Im 
l:~~sto Onico de Combustívcd s e Lubrificantes, Minerais e Energia Elétrica. 
Na verdade,por&n, o lUCL só correçaria a ser arrecadado em 1948 e o ruEl:; em 
1954. 
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QUADRO I I I 

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ' SEGUNDo Â ESP~CIE " . 
PARTICIPAÇÃO, (%) NA RECEITA TRIBU-:-T,RIA NO PERrODO 40/42 (~DIA) E EM 1945 

IMPOSTO 
ntPOSTO 

TERRITORIAL OUTROS 
U.F. IVC 

INDOSTRIA "INTER "CAUSA 
RURAL 

SELO 
EXPORTAÇÃO E PROFIS. VIVOS" MOHTIS" IMPOS'j,'OS 

, . 40/42 46 40/42 46 40/42 46 40/42 46 40/42 46 40/42 46 ~0/42 46 40/42 46 

:':1 42,3 43,3 13,9 15,3 6,5 4,0 2,7 3,6 1,1 0,7, 0,9 0,4 2,5 1,0 . - -
PA 61,1 71,1 11,5 9,6 3,3 - 3,9 4,1 2,4 2,6 1,1 0,3' 2,1 1,5 t,2 4,6 

:.?. 45,7 50,3 25,2 17,9 8,5 6,4 2,4 3,2 1,1 1,1 - - 1,3 2,2 10,~ 16,1 
?I 36,8 44,7 44,e - 4,2 3,4 2,1 2,7 1,7 1,5 2,5 4,6 2,0 1,2 2,5 39,3 
CE 23,6 45,4 36,4 29,8 13,5 t',9 7,7 7,9 o,e 0,4 - 1,é? 3,4 1,0 r,l 3,3 
R~ 22,2 41,8 23,6 8,6 ' 11,6 11,2 4,6 5,6 ' 1,1 1,1 1,9 1,4 2,7 1,f 2f,7 27,3 
?3 3E,7 52,0 24,0 9,4 12,5 10,5 5,6 7,2 1,0 1,4 4,e 4,f 4,2 2,4 5,5 3,7 
P::; 47,5 60,1 16,.3 5,[ 13,0 15,0 5,4 r,4 3,3 2,5 2,3 1,7 2,4 1,1:: 0,7 -
.~ 35,9 .60,0 27,4 3,~ '12,2 12,2 6,0 7,3 3,0 1,1 4,5 4,6 2,9 1,7 5,0 1,9 r~ 

s::: 24,5 22,6 14,0 - 13,7 15,f, 5,f 6,5 1,2 1,0 3,1 '1,9 2,9 2,2 22,5 30,4 
r;.. 

\ 
2B~6 32,6 22,7 27,2 13,7 13,2 7,1'"' --6,3 ", 3 j l;c.··3,3 3,5 3,7 2,1 0,6 6,9 3,f 

!>:G 
, 

30,7 3ê,3 5,8 13,7 9,1 11,3 17,3 2,9 3,9 12,9 17,6 11,0 3,9 5,2 4,f -
ES 32,1' 35,0 21,3 - - - 6,7 t,2 0,9 0,6 . 4,3 1,r 3,9 ' 1,5 20,2 44,4 
?J 41,6 59,2 9,0 2,5 5,6 3,4 17,7 21,4 /.,8 2,2 f,O 4,9 5,2 2,3 4,f 2,7 
CE' 24,0 , 46,1 - . - - - 6,e. H,O 3,2 2,9 - - - - 4f,8 24,5 
S? 55,7 64,0 - - 11,7 6,5 11,1 16,2 3,1 4,3 4,4 2,3 4,3 2,0 1,6 1,r 

PR 33,~ 49,3 12,5 - 5,1 7,8 6,5 9,0 15,4 . 1,3 2,1 2,3 0,7 2,9 2,1 16,2 11,3 
se 3&,3 57,B ll,e 9,0 13,4 r-,7 7,0 f,O 1,3 0,9 12,4 7,2 5,3 3,2 4,2 2,7 
:s 46,G 67,3 6,9 4,1 10,0 . 3,0 8,4 10,1 2,6 2,3 9,1 3,2 6,6 3,7 4,7 3,9 

~~ 27,5 61,2 25,2 2,6 9,5 9,2 10,1 14 ,1 ~,9 1,7 6,7 3,{ 3,6 2,3 0,9 -
G:) 26,7 46,3 16,9 - 11,2 [,2 19,5 23,2 3,7 3,6 1:,0 7,0 5,2 3,0 2,t:; 3,9 

E:;;.,sn.. 40,4 54,4 7,2 3,4 9,0 5,6 9,2 14,4 2,7 3,1 4,9 3,4 4,1 1,t 13,G f,r 

F:,.:::z: FrJ_'Ç.:.s, VJ.lc:1U-", - t'Fn:.r·~:y\S 00 I3?J\.SIL" vo1s, 13 e I) 
... 

TAXAS 

40/42 46 

30,1 31,7 
6,4 6,2 

4,1 3,7 
3,4 2,6 
6,5 1,5 
3,6 1,2 
3,7 2,6 
9,1 4,7 
3,1 1,4 

12,3 13,9 
12,3 9,3 

6,5 5,1 
' 10,,6 e,s 

4,5 1,4 
17,2 e,s 
(, l' 2,9 

14,2 7,5 
6,3 2,5 
4,9 2,4 

14;5 5,1 
6,2 5,3 

9,7 . 5,1 

TOTAL 
RECEITA 

TRIBUTÂRIA 

40/42 

100 
100, 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 

100 

46 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 . 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 

100 

-
U1 
~ 
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o Imposto sobre Indústria e Profissões (21); o Imposto Territorial 

Rural (22); os Impostos sobre Transmissão de Propriedade (IIInter 

Vivos ll e Causa Mortis ll
) e o Imposto do Sêlo. Álém desses impostos 

básicos, outros tributos eram cobrados por alguns Estados, já que 

lhes era reservada autonomia para instituir impostos e fixar alí 

quotas. Nove impostos deste tipo não genéricos foram identific~ -

, dos no período 40/42. Dentre eles, os mais importantes em termos 

., de arrecadação eram os Impostos sobre Exploração Agrícola e Indus 

, trial (cobrados em 11 Estados) e os ,Impostos sobre Jogos e Diver 

, sões (cobrados em 5 Estados) (23). , 
, 
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A estrutura tributária dos Estados é Distrito Federal, no 

período 40/42,e em 46, é apresentada no Quadro 111. Pode-se obser 

var que em todos os Estados a participação do IVC se elevou rapid~ 

mente, chegando a uma média de quase 55% da arrecadação tributária 

dos Estados como um t()do, em 1946. Q Imposto de Exportação, em me 

nos de 5 anos, reduz drasticamente sUp contribuição ã receita da 

maioria dos Estados, com exceção de A~azonas, Maranhão, Ceará e 

Bahia, onde responderia, ainda em 46,' por mais de 15% de suas re 

cei tas .o.s "Impostos sobre Transmissão de Propriedade (" Inter Vivos ll 

e II"Causa Mortis 11) constituem a segunda fonte de receita nos Esta 
I 

dos mais ricos, como são Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, 

,Minas Gerais" Paraná e Goiás. Em Estados como Maranhão, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo, a menor base econômi~a 

do IVC obriga-os a lançar mão de impostos adicionais. 

, A concentração do IVC é bastante acentuada, como mostra 

o Quadro IV, sendo maior que a própria concentração da Receita Tri 

, 

(21) o. Imposto sobre Indústria e Profissões foi inst~tuído pela Constituição de 
37 e constitui a primeira experiência de partilha do produto da arrecada -
ção de um irrposto entre mais de um nível de governo. De fato, o art.23-da 
Constituição estabelecia que este irrposto seria lançado pelo Estado e lIar_ 
recadado por este e pelos Municípios em partes iguais", embora esta distri 
buição igualitária não fosse respeitada. (EOUÇAS, V. ,Finanças do Brasil , 
vol. 13, pág. 52). 

(22) A Consti:'-uição de 34 nanteve a competência tradicional dos Estados quanto 
aos irrpostos sobre propriedades territorial" (rural e urbana); a Constitui

"çao de 37, porê-n, passa aos Municípios o Inp:>sto sobre Propriedade 'I'erri ~ 
rial U~bana ficando na competência dos Estados o Imposto Territorial Rural. 

(23) BCXJÇAS, Valentim .... F~anças do Brasil, vaI. 13, pág. 44. 
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butária Estadual. são Paulo, sozinho, arrecada mais de 3 vezes o 

que o Nordeste arrecada com o impostoi juntamente com o Distrito 

Federal detêm cerca de 54% e 57% da receita do imposto, respecti

vamente em 40 e 46. 

'., ':QUADRO IV 

ARRECADAÇÃO DO IVC e TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA ESTADUAL 

PARTICIPAÇÃO (%) DOS ESTADOS 

REGIÃO NORTE 

AMAZONl\S 
PARA 

REGIÃO NORDESTE 

Ml\Rl\NHÃO 
PIAU! 
CEARÁ 
R.G.NORTE 
PARAIBA 
PERNAMBUCO 
ALAGOAS 
SEj{GIPE 
BAHIA 

REGIÃO SUDESTE 

NINAS GERAIS' 
E.SANTO 
R.J.hNEIRO 
D.FEDERAL 
SÃO PAULO 

REGIÃO SUL 

PARl\NA 
S.CATARINA 
R.G. SUL 

REG 11\0 CENTRo-DESTE 

H.GROSSO 
GOI1\S 

BRASIL 

IVC 

3,0 

1,0 
2,0 

13,9 

1,2 
0,9 
1,0 
0,3 
1,2 
4,6 
0,7 
0,5 
3,5 

67,3 

8,5 
0,8 
4,4 

10,E' 
42,8 

14,e -2,6 
1,7 

10,5 

1,0 

0,5 
0,5 

100,0 

1 9 4 O 
RECEITA 

TRIBUTÁRIA 
... ESTADUAL 

2,1 

.0,9 
1,2 

16,1 

0,9 
0,9 
1,7 
0,8 
1,4 
4,1 
0,8 
O,f 
4,7 

65,6 

11,7 
1,0 
4,3 

18,4 
30,2 

14,6 

3,4 
I,e 
9,4 

1,6 

O,F
O, e. 

100,0 
........... '.' -, . 

IVC 

2L2 
0,9 
1,'8 

11,9 

0,7 
0,6 
1,4 
0,5 
1,1 
3,6 
O,r. 
0,4 
2,e 

68,7 

5,9 
1,1 
5,1 

16.,7 
39,9 

15,8 --' , 
2,8 
1,9 

11,1 

0,9 ----0,4 
0,5 

100,0 

194 6 

RECEITA 
TRIBUTÁRIA 

ESTADUAL 

2,5 

1,1 
1,4 

14 ,1 

0,7 
0,8 
1,6 
0,6 
1,1 
3,2 
0,7 
0,7 
4,7 

68,5 . 

8,4 
1,7 
4,7 

19,E: 
33 1 9 

13,9 

3,1 
1,8 
9,0 

1,0 

0,4 
0,6 

100,0 

FON'l'E;.POUÇAS, V. -"FINANÇAS DODRASTL". vols 13 c 17. 
, , ç'" .. ~ 
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Tendo em vista a potencialidade do tributo e a grande 

concentração de sua base tributária, iniciam-se acirradas disp~ 

tas entre os Estados, sobretudo quando à çompetência tributária no 

caso das operaç6es interestaduais. As legislaç6es estaduais, sem 

uma nítida diretriz central quanto a este ponto, estabeleciam,não 

raro, dispositivos conflitantes, levando em muitos casos a bitri 

butação daquelas operaç6es. Várias tentativas são feitas, pelo 

Governo Federal, de legislar sobre a matéria, afinal estabelecend~ 

-se (Dec.Lei 915/38) a determinação da cobrança do IVC nas oper~ 

ções interestaduais pelo estado produtor. (24), o que evidentemen

te contribuiria para concentrar a receita deste imposto nos Esta 

dos com maior capacidade produtiva. A participação na receita do 

imposto era assim altámente correlacionada com a participação do 

Estado na produção industrial e com sua posição na balança comer 

cial interestadual. 

Apesar das' desigualdades em sua distribuição, a reforma 

tributária implantada havia, de fato'~ colocado ã disposição dos 

Estados um tributo de grande potenci~lidade, equacionando em paE 

te a situação ca6tica das finanças e~taduais, e reduzindo o grau 
, . 

de endividamento a que haviam chegad~' no início dos anos 30 (25). 

Por outro lado, o IVC dado suas características de imposto sobre 

a produção, seu caráter cumulativo e a possibilidade dos Estados 

de manipularem suas alíquotas, reage bem aos efeitos 

rios produzidos pela 2a Guerra. 

inflacioná 

Quanto à esfera federal, o Sistema.Tributário instituí 

do pelas Constituiç6es de 34 e 37 lhe dá competência exclusiva 50 

bre os Impostos de Renda, Consumo, Imposto Onico, sobre CombustI -

veis, Lubrificantes, Minerais e Energia Elétrica (Const. de 37), 

além dos Impostos de Importação, Sêlo e Similares. Durante o p~ 

ríodo em análise, o Imposto de Importação perde gradativamente sua 

predominancia, em proveito do Imposto de.Consumo e de Renda, como 

mostra o Quadro V. 

(24) O IVC era pago adiantarrente por ocasi50 da saída da m;;rcadoria do Estado 
produtor, ID2STI'O que ela d~vesse retornar ao estabelec.irrento fabricante . 

(25) Uma das prbneiras rnEKiidas do Governo PrOvis6~io foi a proibição aos Esta 
dos e Municípios da contratação de novos f'.mpréstirros externos. A canso 
lidação da dÍvida pública foi " tarefa afeta à Comissão de Estados e MurÚ 

cipios. 

..- .... 
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QUl\DRO V 

ESTRUTURA DAS RECEITAS TRIBUTf:.RIAS DA UNIÃO 

, ..•. 

RECEITA PARTICIPAÇÃO (% ) POR H1POSTO 
ANOS TRIBUTÂRIA IMPOSTO IMPOSTO HPOSTO 

ARRECADADA DE DE DE OUTROS TOTAL 
Cr$ mil IMPORTA~ÃO CONSUi'lO RENDA 

1936 2.012,8 50,3 . 30,1 10,0 9,6 100 

1937 2.039,1 50,8 29,0 10,1 10,1 100 

1940 2.725,0 35,9 38,7 15,3 10,1 100 

1941 3.119,3 34,0 38,0 17,2 10,2 100 

1942 3.34E',3 20,1 37,4 29,S 13, O 100 

1943 4.226,6 14,1 36,B 35,4 13,7 100 

1944 5 631,4 16 ,0 . 34,6 36,2 13,2 100 

i 

FONTE: Anuários Estatísticos - IBGE,' 

Quantos aos Municípios, ao contrário da Constituição de 

1891, as de 34 e 37 discriminavam rendas especificamente em favor 

destas Unidades. Coube-lhes a competência tributária exclusiva 

sobre os Impostos Predial e Territorial Urbano (Constituição de 

37) e os Impostos de Licença e sobre Diversões Públicas, além de 

terem assegurada participação na· arrecadação do Imposto sobre In 

dústria e Profissões. Além desses, embora não tendo caráter 

ra1, alguns Municípios lançavam mão de outros impostos de 

g~ 

comp~ 

tência de outras Unidades como: Sêlo, Transmissão de Propriedade 

, (" Inter Vivos" e "Causa Mortis"), Exploração Agrícola e Industr.:ial 

, . etc. No que se refere apenas aos Municípios de Capital (26), no 

período 43/46, era a seguinte a composição de sua receita tributá 

ria: 

, 

, 

(26) Os Municípios de Capital respondiéllTl no período 43/46,por 42% do total dc15 
receitas (tributárias e outras) ar~caél?c1as em todas as Mu.'1icipalidades 
brasileiras (capital e Interior). IDl.ÇAS, V". "PINM'ÇAS IX) BRASIL" vol.17. 
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QUADRO VJ. 

·,~?t1PO~IçKO (%). DAS RECEITAS TRIBUT!\RIAS 

'P9S MUNICIpIOS DE CAPITAL -MEDIA 43/46 

.TRIBUTOS 

J.MPOSTO S/IND.e PROFISS 

IHPOSTO PREDIAL 

INPOSTO LICENÇA 

IMPOSTO S/JOGOS E DIVERS. 

IMPOSTO TERR1TOR.URBANO 

OUTROS IMPOSTOS 

,. TAXAS 

TOTAL 

% 

30,1 

29,6 

7,4 

5,i! 

4,9 

2,6 

19,6 

100,0 

FONTE: BOUÇAS, V. "Finanças do Brasil", vol. 17. 

A participação dos 3 riíveis de g?verno no total das R~ 

ceitas Públicas arrecadadas (27) ,no período em análise, teve a 

seguinte evolução: 

QUADRO VII 

PAR'TICIPAÇÃO (%) DOS 3 NlvEIS DE GOVEHNO Nj\ RECEITA POBLICll. GLOBI\I, 

ANOS UNIÃO ESrADOS E DF HUNICIpIOS 

-

1934 56,6 33,6 9, r 
1935 53,9 37,2 8,9 
1936 53,4 37,0 10,4 
1937 55,2 34,0 10,f 
1938 56,5 32,6 10,9 
1939 55,7 33,3 11,0 
1940 56,0 32,2 . 11,2 
1941 53,2 35,5 11,3 
1942 51,6 37,4 11,0 
1943 50,9 39,3 9,f 
19~4 54,1 37,S ê,4 
1945 55,7 36,1 f,2 
1946 53,7 .38,3 t,o 
- .. 

FONTE: ANUti.RIOS ESTATISTICOS e FINANÇAS DO BRASIL 

59 

(27) Tributária, Patrin'L)lüal, Industrial, r.>:t.raordin5ria e Diversas: Arca. ü l.<.i tl:i 
but[u~ia representava no perícx-1.o 43/46, cerca de 70'1, da rC'ccitél Slolxl1. l\_ cUs 
tribuiç:Zio da RF.CEITl\ TIUClJl';'\RIl\ nos '3 níveis de 90verno d5 UllD conccntraç~lo II 
geir(ulY.~ntc ITl.ai!> <:lo .. "'ntuélda p,irél i1 Unii.ío. 03 índico" para 43/·16, Co;\) ... J e:-:c;lplo 
ser;i.nm os seguintes: UniZlo (S5,'1%)j Esta<.10s e DF (36,1(5); f-lunicípios ([,5~.) 

.. 
, .... 
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Como se observa, é mantida uma certa estabilidade, du 

rante o período, na distribuição das receitas entre os diversos 

níveis de governo, verificando-se, mesmo, ligeira tendência a 

aumento da participação dos Estados no ~ô10 tributário, paral~ 

lamente a uma retração da União e dos Municípios a partir de 1940, 

em função da maior capacidade do IVC em resistir às pressões in 

flacionárias e ã retração da economia durante a Guerra. 

Apesar desta estabilidade na distribuição das receitas 

públicas, o período é marcado por um forte centralismo no pr~ 

cesso de decisões sobre tributação e g~stos, tendo sido, na pr~ 

tica, bastante reduzida a autonomia dos Estados. 

, ;. 
I~ 
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c) O SISTEMA TRIBU'l'ÁRIO NO PERíODO 46/66 

A Constituição de 46 marca a passagem de um período de 

governo ditatorial, com forte centralização das decisões de p~ 

lítica econômica e fiscal, para um sistema político de caracte

rísticas democráticas, com maior descentralização política e ad 

ministrativa. 

Em t~rmos de delimitação política das diferentes esfe 
... 

ras de governo, alguns autores consideram a Constituição de 46 
r 

uma linha demarcatória entre a pas'sagem do chamado "federalismo 
! 

dualista", típico do período da la República (1891-1930), onde . ' 
I 

governos federal e estaduais agem pe maneira quase independent~ 

para o "federalismo cooperativo", !ônde há maior integração en 

tre as diferentes esferas de governo, atrav~s de uma ação coor

denada e inspirada por um sistema nacional de planejamento. A 

forma "cooperativista" seria assim apresentada como a única a 

permitir a sobreviv~ncia de uma composição de poderes de tipo 

federalista, apos a reação centralizadora da "Era Vargas" ao fe 

deralismo de tipo dualista. 

Na verdade, a constituição de .46·~ elaborada em ambien 

te político fortemente marcado por reinvindicações municipalis 

tas,e o espírito da Constituição seria altamente influenciado no 
sentido de ampliar e garantir a autonomia municipal, como se ve 

rá adiante. 

Em tirmos do sistema tribtitári~, a Constituição de 46 

mant~m basicamente as disposições das Cartas de 34 e 37. Assim, 
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cabia à União decretar os seguintes impostos: 1) Importação i 

2) Consumo i 3) Rendai 4) Onico sobre Lubrificantes e Combustí -

veis Líquidos e Gasosos (28) i 5) Transferência de Fundos para 

o Exterior (ou Imposto sobre Operações de Câmbio) e 6) Imposto 

do Sê10 ("Imposto sobre Neg6cios da Economia da União, atos 

instrumentos requ1ados por Lei Federal"). ' 

e 

de: 1) Imposto. sobre Aos Estados cabia a imposição 

Vendas e Consignações i 2) Imposto sobre 

trangeiro de Mercadorias de Produção do 

Exportações para o Es 

Estado (29); 3)Impostos 

de Transmissão de Propriedade "Cau'sa Mortis" 'e "Inter Vivos" ;4) 

Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (30) e 5)Imposto do 

Sê10 ("Imposto sobre Atos regulados por lei estadual, os do ser 

viço de sua Justiça e neg6cios de sua economia") . 

Aos Municípios pertenctam: 1) Imposto sobre Proprieda-,~ 

dE!~; Territorial Urbana; 2) Imposto Predial'; 3) Imposto de Licen 

Çai 4) Imposto sobre Diversões Púb1icasi Imposto de Indús 

trias e Profissões e 6) Imposto do Sêlo ("'Imposto sobre atos da 

economia do Município ou assuntos de sua compet.ência") . 

Como se observa, as únicas alterações importantes 

relação as Constituições anteriores se referem ã passagem 

em 

do 

Imposto de Indústrias e Profissões dos Estados para os Municí 

pios (31), e do Imposto sobre Combustíveis dos Estados para a 

União (32) I al~m da redução a 5% da alíquota mãxima permitida 

para o Imposto de Exportação de mercadorias ao estrangeiro. 
'-- ....... -

(28) Sua denominação a:mpleta era Inposto Onico sobre "Produção,Corrércio,Dis 
tribuição e Consumo e bem assim In~rtação'e Exportação de Lubrificantes 
e Gombustíveis Liquidos ou Gasosos de quaisquer origem ou natureza/esten 
dendo-se este regilre / no que for aplicável/aos minerais do país e à
energia el~trica". Este últirro, porém (IEE) / na verdade só seria cobrado 
a partir de 1954. 

(29) A alíquota máxima estabelecida para oinposto .era de 5% "ad va1orem" ,ve 
dados quaisquer adicionais, podendo o Senado' Federal autorizar, por te~;n 
po determinado, o aurrento do irrposto até 10% "ad valorem". -

(30) Art. 19 Const. de 46.Pela Errenda Constit~ci.onal n9 5/61 este in~sto pas 
saria aos MUnicípios e pela Errenqa n9' 10/64' foi transferido paraJ UniãO. 

(31) Na verdade, apesar das Constituições de 34 ê 37 det~rrninarem seu lanç~ 
rrento pelo Estado e uma distribuição iguali tãria na arrecadação entxe' 
Estados e MW1Ícípios, na prática alguis Estados já v:inham cedendo sua 

. ..parte aos Municípios. ,(IXXÇ!\S, V.I'F~ ro BRASIL", vol.17). . '. 
(32) A Lei Constitucional n9 4/40 já detenninava tal transferência. (ver nota 

20). 
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em 

A gr~nde novidade introduzida pela Constituição de 46 

relação, ao si~tema tributário foi a instituição das transfe 

rências interg"overn -unentais, quebrando assim a tradição da 

tilha das fontes de receita segundo uma discriminação fixa 

rendas, baseada em tributos privativos para cada uma das 

ras de governo (33). 

paE. 

de 

esfe 

Assim, a Constituição de 46 significa., "um primeiro pa"s 

so para a cooperação fiscal entre"~s Unidades da Federação"(34), 

embora,na verdade, os dispositivos criados visavam,muito mais 

reforçar as receitas municipais do que propriamente atender a 

, princípios de federalismo fiscal cooperativista. 

,. 
, 
, o sistema de transferências institucionalizado 

Constituição de 46 determinava a partilha dos seguintes 

pela 

impo~ 

, tos federais: , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 

, 
, 
, 

, 

, . 

a) IMPOSTO ÚNICO SOBRE COMBUSTlvEIS E LUBRIFICANTES (IUCL~ 

De sua renda, 60% caberiam aos Estados e Municípios, 

proporcio~aimente à sua SUPERFICIE, POPULAÇÃO, CONSUMO e PRODU 

çÃO (art. 15, § 29). Mais tarde, a Lei 302 de 13/7/1948 deter 

minou que 48% caberiam aos Estados e 12% aos Municípios. Tais 

recursos eram inicialmente vinculados à aplicação em rodoviasia 

partir de 1952 passam a ser vinculados ao desenvolvimento do sistema de 

transportes, em geral, e a empreendimentos ligados a indústria 

de petróleo. 

(33) 

(34) 

Até então o produto dos impostos de carpetência federal ,estadual e -rmmi 
cipal pertencia exclusivamente a cada l.ID1a destas esferas de croverno, tia 
vendo uma separação fiscal nítida entre União,Estados e tvluni~ípios. -
liA REFOR1A 00 MINIS'Í'ERIO DA Fl\..zENDA E SUA ME'lWOLCGIA" Relatório Final 
da Conússâo de Refonna do M.F., vol. 35, 1967. 
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b)IMPOSTO DE RENDA 

Do total arrecadado pela União com este imposto deve 

riam ser entregues 10% aos Municípios (exclusive os de Cap~ 

tal), em partes iguais (art. 15, § 49).. Impunha-se uma vincu 

lação na aplicação destes recursos, de forma vaga, de pelo me 

nos 50% "em benefício da ordem rural 11 , provavelmente influen 

ciada pelas queixas costumeiras sobre o descaso do Governo Fe 

deral pelo setor agrícola (35). 

Determinava ainda,em relação 

a tributos estaduais: 

c)- Transferência aos Municípios do Interior de 30% do 

excesso de sua arre.cadação de impostos (exclusive o de Export~ 

ção) no Territ6rio do Município sobre o total das rendas muni 

cipais de qualquer natureza, (art. 20). 

Assim, apenas o IUCL teria a.caracteristica de um im 

posto nao privativo, de abrangênc~a nacional. As demais trans 

ferências visavam exclusivamente êlOS Municípios. No entanto, a 

transferência aos Municípios de pirte do excesso de arrecada 

ção dos Estados praticamente nunca se concretizou. Além da , 

falta de disposição dos governos ~staduais em transferir tais 

recursos, a dificuldade em quantificar "0 total de rendas lo 

cais de qualquer natureza", tornava in6cuo o dispositivo. Nos 

poucos casos de Estados que o cumpriram, o atraso era conside 

rável e a inflação acabava tornando irris6ria esta 

çao para os Municípios. 

contribui 

Quanto à transferência do Imposto de Renda, o crité 

rio de distribuição era obviamente falho. O ~stabelecimento de 

cotas iguais para todoi os Municípios desconsiderava as dife 

renças entre eles existentes, tornando-as inexpressivas para 

os Municípios mais populosos, exatamente aqueles com maiores 

necessidades de recursos. Por outro lado, este critério seria 

responsável pela multiplicação rápida dos Municípios brasilei 

ros (36), a maioria dos quais se formavam' sem quaisquer condi 

(35) ARAUJO, HOR'rA e CONSIDEM; .. , op. ci t, pág .. 45 • 
(36) I:Csde o período colonial até julho de 1945 haviilln sido criados no Br~ 

sil 1669 municípios. De julho de 45 a julho de 55 o nÚITero de municí
pios passou a ~399; até 1961 já haviam 306:': Nunicípios, chegando a 
cerca de 43~0 em 1963~ (A REFO:R1A DO HF ••• op. cit). 
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çoes administrativas e financeiras, vivendo quase exclusivame~ 

te da cota recebida do Governo Federal. A falta de controle ou 

acompanhamento da aplicaçâo destes recursos era, .ao lado do des 
, 

preparo administrativo dos novos municípios artificialmente cria 

dos, fator de desperdício e malversação dos recursos transferi 

dos. 

Rapidamente, portanto, as finanças municipais se dete. 

riorariam. Em primeiro lugar, devido ao intenso processo de 

crescimento da população urbana no período, e às conseqüentes 

pressoes na demanda de serviços pGblicos. Em segundo lugar, de 

vido à baixa potencialidade do sistema tributário municipal co 

mo um todo, onde nenhum tributo veio a se constituir .em suporte 

básico de suas finanças, e às dificuldades de cobrança e a eva 

são verificada em impostos de maior potencialidade, como os de 

propriedade. Em terceiro lugar, devido ao critério de distri 

buiçâo das transferências federais, e a~s atrasos em seu repa~ 

se pelo Governo Federal, aliados a uma conjuntura altamente in 

flacionária (37). 

'Em 1961, a Emenda Constitucional n9 5 responde as pre~ 

do soes municipalistas, aumentando para 15% as '-ransferências 

Imposto de Renda àquelas unidades de gOT" _no, e incluindo parce 

la relativa a 10% do Imposto de Cons 0.0. O critério de distri 

buição em cotas iguais é, porém,mantido. 

O Quadro VIII mostra a distribuição das receitas glo 

bais e tributárias dos 3 níveis de governo no período em análise. 

(37) "Os. Prefeitos t-1lmicipais ... dlegavan a manter reprc;seI}tantes·e até ~~ .. 
rro escritórios de rcpresG..l1tação na Capita1 da,RepUbllca,para o flm 
exclusivo de "accmpill1har" o respectivo "p:t;"OO:;sso" de recebirrento da 
cota federal". (A ~r..Jvll\ DO MF ... ,op. cit, pag. (8). 
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QUADRO VIII 
PARTICIPAÇÃO ('t) DOS 3 N!VBIS DE GOVEP1W NAS RECEITJI.S GLOBAIS 

E NA ARllliCl\DJI.Çi\O TRIDUT1\RIl\ DO SETOR PODLICO 

ANOS , NA RECEITA GLOBAL , NA RECEITA TRIDUT1\RIA 

UNIÃO ESTADOS /-'m:IC!PIOS U!'1I1.O ESTADOS /"·OtlIC!PIOS 
1946 53,7 : 38,3 • 8,0 57,2 35,4 7,4 
1947 55,3 35,8 8,9 59,0 33,8 7,2 
1948 52,8 37,7 9,5 54,2 37,0 8,8 
19'19 50,3 39,2 10,5 51,2 39,8 9,0 
195<> 47,8 40,4 11,8 49,6 40,5 9,9 
1951 49,8 41,7 8,5 51,3 41,4 7,3 
1952 49,6 40,4 10,0 50,8 40,6 8,6 
1953 49,4 40,6 10,0 49,3 ·42,;3 8,4 
1954 48,5. 41,0 10,5 49,3 42,6 8,1 
1955 47,5 41,4 11,1 50;2 41,8 8,0 
1956 47,4 41,7 10,9 49,6 ~Z,7 7,7 

1957 45,1 42',9· 12,0 48,0 43,0 e,5 
1958 48,1 41,0 11,0 51,3 41,2 7,5 
1959 46,8 43,2 10,0 49,7 43;9 6,4 
1960 47,6 43,2 9,2 48,1 45,6 6,3 
19G1 46,2 44,8 9,0 48,0 45,? 6,1 
1962 46,5 44,8 8,7 .48,0 45,G 6,4 
1963 4C,2 42,7 9,1 50,8 42,6 6,6 
1964 47,3 44,5 8,2 48,4 " 45,1 6,5 

43,4 8,5 50,7 42,S 6,8 1965 48,1 
7,3 19GG 49.~ 41,S 8,7 51,2 41,5 

," 

FONTE: "FINANÇAS DO BRASIL" vols XVIII e XXI . 
ÇAS", n9 337. 

"RéVIS'P\ DE FINlll\TÇAS PÜBLI-

Como se pode observar,' até 1957 há uma queda relativa na 

participação da União, acompanhada de um âumento na~ participações 

dos Estados e Municípios, mais acentuada para os Estados. A par 

tir daí dá-se uma queda na participação dos Municípios e um aumen 

to na da União e dos Estados. Nestes dez Gltimos anos (57/66), os 

índices de crescimento em termos reais das receitas da União, dos 

Estados e dos Municípios foram respectivamente ~e 150%, ,96% e 76%, 

comparado a um crescimento do Produto Interno Bruto de 64%. 

Levando-se em conta as transferências intergovername!!. 
tais, o Quadro se alteraria da seguinte forma: 

QUADRO IX 

RECEITAS DISPOtl!VEIS NOS TRÊs N!VEIS DE GO\'I:P1:Ó. 

'li DAS RJ::CEITAS DISPO:, ~\'EIS NO TOTl\L !rWlcr;s P~AIS DE cm:SCI :~:;"':l 
ANOS 

UlHi\O ESTADOS ! 11mIIC!PIOS maÃo i-:STl'.DOS Mm:rclpICS 
(1) (2) ( 3) (1) (2) (3) . , 

100 100 1957 42,9 46,1 .; 11",0 100 
1958 45,6 44,7 1. 9,7 123 112 105 
1959 43,), 47,8 dr 8,9 121 124 .. 97 
1960 ·43,1 48,3 8,6 129 135 100 
1961 42,0 49,5 .' 8,5 131 143 105 
1962 39,6 48,9 ; 11,5 129 147 146 
1963 42,0 46,0 12,0 146 149 166 
1964 39,6 48,5 11,9 154 16!j . . 1M : 1965 39,0 48,1 12,9 163 187 215 
1966 40,6 46,3 13 ,1 192 . 204. 243 • 
(l) I;!TEl'fll TRJTOT,Í,RIlI n:nCRl\L - 'IFl\NSI1RD.\:I!S A ESfM:OS E ~maCIPIOS 

(L) RtüTfA 'IlUBtJli\RlA rSTI\DUi\L + 'li{J\l\~3l'IJ~IA r-EDCHl\L -'l1~'Il\::-.rCRCN:::L' A ;·:<.'NICn>I:::5 

(3) Rlx:El'l'l\ TRlDUTJ~RIl\ I·!UNICIPAL +~w~sn:Ho.çIA FillUllL+'l'H:\NSn:r-CNcIJIS F.S'L'J"V.\!S 

FONTE: !>C:C"'ETARII\ DE I:CO:WHII\ E rH!l\NçAS - REVIs'rA DE FINl'';~Çl\S pDCLX-

CJ\f" n~ 33'/ 

'. 
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Em termos de recursos efetivos para uso das diferentes 

esferas de governo verifica-se, pois, que os Estados, pelo menos 

até 62, têm maior crescimento relativo de recursos disponíveis . 

Isto se dá em função da potencialidade econômica do IVC e também 

devido às transferências dos impostos únicos (38). Os Municípios 

só a partir de então, com a aplicação do disposto na Emenda n95, 

que lhes aumenta a participação, nos impostos federais,teriam sua 

situação relativa melhorada. De fato, de 61 a 66 o crescimento 

de suas receitas disponíveis foi da-ordem de 131%, contra 

dos Estados e 47% da União (39). 

43% 

A participação dos principais impostos no total da re 

ceita tributária evoluiu conforme o Quadro X. O IVC se mostra o 

principal imposto em termos de geração de receitas, passando de 

uma participação no total das receitas dos 3 níveis de governo 

de 27% em 1950 para 37% em 1966. Neste último ano sua arrecada 
\ 

ção quase se equipara a arrecadação conjunta dos principais im 

postos federais (Consumo e Renda). 

A estrutura fiscal nos três níveis de governo revela-se 

fortemente concentrada nos impostos indiretos (~ais de 75% do to 

tal das receitas), apesar da alta regressividade do sistema ser 

em parte atenuada pela introdução de isenções totais ou parciais 

para produtos integrantes do consumo básico das classes de baixa 

renda. A natureza regressiva dos impostos estaduais e munici 

pais é maior que a·dos impostos federais. Considerando que aque 

1es imoosLos representam a maior parte da carga t.ributária nas 

regiões mais oobres r este' tipo-de estrutura fiscal tenderia a 

ser altamente concentradora de renda, tanto em termos pessoais 

qllanto regionais (40). .,.._, ____ =__ 

(3e) Além de exmtarem oom 48% do produto da arrecadação de IUCL (Lef 302 de 
13/7/48) ,os Estados nassarial'Tl a contar, a nartir de 1957 -com 50~6 do total 
arn2cãdado nelo Imoosto Onico de E'nerqia Elétrica (ruE) (Lei 230[/54 e Lei 
L944/56) • 'l"ais recursos deveriam ser intearalríente aplicados na produção , 
distribuirão ou transmissão de eneraia elétrica.A partir de 65 (Lei 4425/ 
64 e Decreto 55 926 /65)oassariam também a contar com 62% e 70%,resrec'tiva 
mente ,dos recursos provenientes dos irrrostos únicos sobre carvão e sob~e 
os demais minerais ,arrecadados nos }1unicípios· produtores de suas respecti 
vas áreas geográficas. -

(39) Além dos I. de Renda e ConSU!'lD ,os t111ni. -:-:] pios participavam em 12 % da recei
ta do IOCL (lei 302/4~) ,de 10% do IUEE(Iei 2944/56) e LO% do Inposto 50 

bre Minerais do País arrecadado em seu térritório (lei 4425/64).· 
. (40) Dn 1960, o total da carga tribut5ria (IMPOST0S,/REt-.'Dl\)representava 14,5% 

para o Nordeste e 27% para o resto do país.No Nordeste a carga de tributos 
federais era de 3,8'5 enquanto a de tributos 'estaduais e municipais de 10, 7't; 
para o resto do pais'estas cargas eram respectivamente de 12,2% e 14,7%. 
(BAER, cp. cit, pág. 161)" 
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.. ..... -~ .. ...:- , ,. ,. ~,. '''' - ~ . . . . . . , . ,. . . . . ,. . . ,. ,. ,. . . . . . 
PARTICIPACÃO (%) DOS Ir-1l'OSTOS NA PECEITA TRIBUT1\RIA NOS 3 N!VEIS DE GOVERNO 

% NO TOTAL DA 
PECEITA 

TRIBUTÁRIA 

60 66 . 
RECEITA TRIBUT~RIA 100 100 

I -Ir-:POSTOS 94,3 96,5 

CQtism10 21,0 24, O 
p:T'""~'!"""\n. ...J:.,."1Ui:.. +5,7 14,5 

VEr~DAS E CO~~SIGNAÇÕES 33,6 37,1 

SELO 7,0 6,3 

I !.p ORTJl.ÇÃO 5,5 4,5 

, INDúSTRIAS E PROFISSÕES 2,1 3,2 

"rr:TER VIVOS" 1,8 0,8 

"C.i\USA 'MORTIS" 0,4 0,2 

TZRRITORlbL URBANO 0,5 0,3 
11 , RURAL O ,3 -

PREDIAL· . 1,7 1,2 

EXPORTi\ÇÃO 0,5 -. 
LICEXÇA 0,5 0,3 

JOGOS E DlVERSOES 0,1 0,1 

OUTROS 3,6 4,0 

II-TAZ:>.S E COI~TRIn. I,1ELIlORIA 5,7 3,5 - -- --

FONTE: FIN]l~ÇAS DO BRASIL, VOL. XXI 
(*)Incluiu o Territorial Rural 

% NO TOTl\.L Dl\. % NO TOTAL DA 
RECEITA TRIl3UTÁRIA RECEITA TRInUT~RIA 

DA UNIÃO DOS ESTADOS e DF 

60 66 60 66 

100 100 100 100 -- --
99,0 21.2. 91,1 ~ 
42,4 46,5 - -
31,6 28,1 - -
- - 75,6 89,0 

12,9 10,7 1,4 1,0 

11,1 8,7 - -
- - - -
- - 3,9 - " 

- - 1,1 0,5 

- - - I -
- - 1,0 -
- - - -
- - 1,1 -
- - - -
- - - -
l' ,0 5~ ,3 7,0 2,9 

1,0 0,7 8,9 6,6 _._- --

% NO TOTAL DA 
RECEITA TRIBUT~RIA 

DOS MUNIC!PIOS 

60 

100 --
80,0 

-
-
- . 
0,3 

-
33,7 

-
-
5,4 

-
28,2 

-
8,2 

2,1 

2,1 

20,0 

66 

100 --
82,6 

-
-
-
0,1 

-
43,8 

11,2 

-
4,0 (* 

-
16,1 

-
4,2 

1,5 

1,7 

17,4_ 

0'\ 
('O 

) 

" 



, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 

, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 

, 

, 
, 
, 

, 

, 
, 

69 

A estrutura tributária vigente n? período revelaria ~! 

gidez excessi'~a par~ fazer frente ã substancial expans~o dos ga~ 

tos públicos verificada na última metade da década de 50'e no 

início da década de 60, com a mobilização do governo para o cum 

primento do Programa de Metas. 

De fato, considerando-se os dispêndios da Uni~o, Esta 

dos e Municípios, bem corno das autarquias, a participação do . se' 

tor público no total do Produto Interno.Bruto evoluiu de 13,4% 

em 1947, para l7,~% em 1955 e para 22,2% 'em 1960. Em termos de 

sua contribuição na formação brut? de capital fixo, o setor p~ 

blico passou de l5,S% em 1947, para 24% em 1955 e quase 40% em 

1960. Neste último ano, levando-se em conta também as empresas 

públicas, este percentual chegaria a quase 50% (41). 

o descompasso entre as pressões do lado das despesas e , 
as fontes tradicionais de recursos, levari~ tanto a Uni~o quanto 

os Estados a enfrentarem dif[ceis situações financeiras, obriga~ 

do-os a usar diversos expedientes para financiar o crescimentode 

suas atividades. 

A nível federal, os principais expedientes utilizados 

seriam, de um lado, a elevaç~o da carga tributária, com a insti 

tuiç~o e cobrança de novos impostos e deadicíonais aos impostos 

existentes, e de outro, as maciças emissões monetárias para 

nanciamento dos déficits crônicos do Tesouro. 

fi 

Em relação ao Produto Interno Bruto, a carga de tribu 

tos federais elevou-se de 9,4% em 1950, para 14,5% em 1960 e 14,9% 

em 1964. A cobrança de novos impostos,.c®mo o Imposto único de 

Combustíveis Líquidos e Gasosos (arrecadado a partir do 1945)e o 

Imposto sobre Energia Elétrica (a partir' de 1954), bem corno a 

criaç~o de adicionais do Imposto de Renda, na forma de emprésti

mos compulsórios, respondem por essa elevação da carga federal (42) . 

(41) PAER, Werner, cp. cit, pags 71 e 72. 

(42) Para financiar seus prcgramasde invesUn-entos a União cria 'lUTa série de 
Fundos específicos (Fundo de Eletrificação, . Fundo R::xloviário, etc;. Os 
empréstimos compulsórios ao BNDE, baseados nos adicionais do L~sto de 
Benda, representariam mais de 50% dos recursos mobilizados l)Qr aquela 
instituição até 1964. ("Bt'\lDE: Origom, Evolução e Estrutura Atual", nono 
grafia apresentada pela autora fi }l;V, 1~76). 
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Por outro lado, na medida em que se recorrem a .. emis 

soes para cobertura dosdeficits governamentais, o próprio pr~ 

cesso inflacionário é responsável por uma substancial trqnsferên 

cia de recursos do setor privado para o setor pGblico. E signi 

ficativo o fato de que, no período 57/60, a relação entre os In 

vestimentos pGblicos e a Renda Interna tenha sido bastante supe 

rior ã relação entre a Poupança 'do Setor pGblico e a Renda Inter 

na: (9% contra 4%, em média, no período), significando a transfe·. 

rência de poupanças priVadas para financiamento da _formação de 

capital fixo pelo Governo (43). 

Também a'nível dos Estados, a disponibilidade de recur 

sos ficaria muito aquém das pressoes exercidas pelos gastos 

blicos. 
p~ 

A discriminação de rendas a estas esferas de Governo 

agravaria seus problemas financeiros, na medida em que concentrá 

ria crescentemente sua fonte de receita. em um único imposto 

- o IVC. Isto se dá devido ã perda do Imposto sobre Indústria e 

Profissões, ã redução da alíquota do Imposto de Exportação e ã 

estagnação dos demais tributos estaduais. Na verdade, excetuado 

o IVC, os demais impostos alocados aos Estados tiveram um cres

cimento negativo de arrecadação no período em análise. Os tribu 

tos que recaíam sobre a propriedade imobiiiaria se torrlam ·inex 

pressivos com a inflação e a inexistência de mecanismos de corre 

ção monetária para atualização do valor venal, além da forte so 

negaçao e evasao fiscal. 

Assim, de 1950 a 1966, a represéntatividade do IVC na 

receita tributária do conjunto dos Estados passa de 67% para qua 

se 90%., A participação por Estados do IVC na Receita Tributá ria 

e no total da arrecadação do imposto é mostrada no Quadro XI. Em 

relação ao período anteriQr (ver Quadro Iv)verifica-se um forte 

agravamento da concentração regional do imposto. A Região Sudes 

te passa a absorver 74% da receita do imposto em 1960, contra 

68,7% em 1946. são Paulo, isoladamente, passa a concentrar 53% e 

49% da receita do imposto em 60e 66, ~o~tra 40% 'em 1946; com is 

. -" ·to, passa a arrecadar entre 5 e 6 vezes o que todo o Nordeste ar 

tecada com o tributo. 

(43) BAER, h"\"3rner, ~ cit, págs 87-89. 
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QUADRO XI 

; !:TICIPl\<;.r:.O (%) DOS ES'1'l\DOS NO TOTl\L DA l\RRECl\.Dl\Ç.KO DO IVC E 
, ! " 11 

, 
, RELl\ÇÃO IVC!P..ECí::ITl\. rrRIDuT1\RIl\ 

, 
, 

PARTICIPAç1D NJ ~AL IVC IVC/RECEITA , 
1951 1960 1966 , 

tRASIL 100 100 100 , 
rEGIÃO NORTE h.? 1,5 1,4 

'AHAZONAS 0,5 0,6 0,6 
,PARA 1,0 0,9 0,8 

~GIÃO NORDESTE 11,1 hl 9,1 
.. 
,MARANHÃO 0,5 0,7 0,4 
PIl\UI l 0,3 0,2 0,4 

'CEARÁ 1,2 1,0 1,2 
,R.G. NORTE 0,5 0,5 0,5 
PARl\fBA 1,1 0,8 0,9 

'PERNAI'lI3UCO 3,6 1,9 2,2 
'ALAGOAS 0,6 0,5 0,5 
SERGIPE 0,3 0,2 0,3 

'BAHIA 3,0 2,8 2,7 , . . 
.,EGllí.O SUDEs'rE 70,4 73,7 71 2' ..:..:::..L.::: 

'z..UNAS GERAIS 4,4 3,8 6,6 
'ESPIIU'l'O SANTO 1,2 .1,2 0,8 
,RIO DE JANEIRO 3,9 4,6 4,5 
GUANl\DAHA (*) 

, 
14,7 11,4 10,0 

'SÃO PAULO 46,1 52,7 49,3 . , 
~GIÃO SUL .' 16,1 14,8 16,2 , 
, 

PARANÂ 5,4 5,4 7,3 , 
, Sl\NTl\ CAT1~RINA 1,9 1,7 .1,5 

R.G. SUL 8,8 7,7 '7,4 , 
íltEGIÃO CENTRO OESTE' ~ h1 ~ 
, 1-11\'1'0 GROSSO 0,4 0,4 0,5 
, GOI1\S 0,4 0,4 1,4 
,D.FEDERAL - - 0,2 

, 
, ,.--

t:-ONTE: "PIN1\NCl\S DO BRl\SII ... " - Vols. XXI c XXII , " 

{*) DISTRITO FEDERAL até 1960. 

1951 

68,6 

, , 

57,8 
76,0 

62,0 
57,3 
79,2 

,69,4 
73,4 
79,7 
72,6 
43,2 
59,0 

40,5 
47,S 
73,1 
56,0 
80,8 

65,7' 

79 ":4 

'69,4 

63,0 
55,0 
-

TRIDUTJ~RIA (%) 

1960 1966 

75,6 89,0 

74,8 63,5 
80,3 80,5 

~ 

76,S 81,9 
73,S 87,0 
81,4 97,7 
68,8 87,6 
83,6 95,7' 
52,8 77,1 
79,6 89,5 
74,5 90,3 
69/5 93,1 

36,3 93,9 
78,3 80,9 
78,3 87,4 
72,2 83,3 
87,7 96,4 

80,0 96,6 
82,4 55,0 

5e,8 77,0 

66,0 75,7 
66,2 77,9 - 67,2 

71 

.. ..... , 
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Dependendo quase excl usi vamente da receita do IVC' 'para 

fazer face ãs crescente pressões de gastos, a maioria dos Esta 

dos recorreram largamente, no período, ao aumento de suas· alíquo 
~ 

tas e a cobrança de adicionais, para aumentar sua geraçao de re 

cursos. Os adicionais criados, em geral são vinculados ã ativi 

dades específicas como programas de eletrificação, transportes , 

etc. 

O Quadro XII mostra a evolução' das alíquotas do IVC co 

bradas por Estados~ de 1940 a 1966. 

Como se pode verificar, todos os Estados, com maior ou 

menor intensidade, alteraram a alíquota do imposto e recorreram 

a adicionais. No período 60/66, por exemplo, Pará, Paraíba, Per 

nambuco,Minas e Goiás mais que duplicaram suas alíquotas. De um 

modo geral, nos Estados do Nordeste o aumento foi relativament~ 

maior (cerca de 50% em média)que. em são Paulo e Guanabara (25%). 

Se computados os adicionais, 'a média de crescimento para o Nor 

deste e para a região Sudeste seriam respectivamente de 53% e 

28%. Desta forma, os Estados mais pobres recorriam mais intensa 

mente ao aumento de alíquota~ para compensar sua menor base tri 

butária. 

A possibilidade de manipulação de alíquotas por parte 

dos Estados, no regime do IVC, seria assim um fator atenuador da 

tendência ã concentração da receita do imposto, em função mesmo 

da concentração de sua base econômica. Fernando Rezende mostra, 

por exemplo, que não fosse essa liberdade. tributária, a concen -

tração que se evidencia no Quadro XI seri~ ainda maior: as re 

giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste responderiam por apenas 10,8% 

do total da Receita em 1966 (1,2%; 7,8% el,&% respectivamente), 

contra os 12,6% efetivamente alcançados (1,4%; 9,1% e 2,1%, re~ 

pectivamente). Por outro lado, as regiões Sudeste e Sul em 1966 

participariam com 89,2% do total (70,8% e 18,4% respectivamente) 

contra os ~7,4% efetivados (71,2% e 16,2% respectivamente) (44). 

(44) 

A mesma comparação permite ainda concluir que, p,-ra o 
• 

A cOTqJclração foi feita calcul,mdo-se para 1966 a arrecadação que seria 
obtida rom as alíquotas constantes de 1960. Ver REZENDE, Fernando, ~ 
Cit, págs 43 e 11C, . " 



.. 
" 

... ... ... ............... - - . . . . . . . . . , ~ . ... ... . . ... . . ... . ... ... . , ... . . 
AL!QUOTAS COBRADAS PELOS ESTADOS PARA O IVC , 

I I 1 9 4 ° 1 9 4 7 

.pl·~ 4,0 e CO . 4, ° 
PA 2,5 3,36 

... ~ 
).'_1-\ 2,5 2,5 
PI 2,0 2,24 
CE 1,0 1,4 
p" 
.""~ 0,7 1,25 
PB 1,25' 1,5 
P:S 1,25 1,4 
AI... 1,25 2,0 
.... ~ .,-,,r.. 1,25 ' 1,4 
BA '1,25 1,4 

r.:G 1,25 1,4 
ES 1,25 1,4 
p-.,.; 1,25 2,0 
G3 1,25 1,4 
SP 1,25 1,4 

PR 1 25 
. 

·1,4 , , • 
SC 1,25 1,4 
~s 1,25 2,0 

.. 
r"1T .. 1,00 1,4 
GO 1,25 1,4 
DF - -
103 - ;,L!QtJO'I'l'.s BrS ICF.S SE~1 ADICIONl'.IS 
7v ...... - 1,L!Qt:OTAS CO!'! I.DICIO~Jl1.IS 

FCNI'E: 

e 

1 9 5 4 1 9 6 ° 
~ 

AI3 AA 

8,0 4,0 e 8,0 9,6 10,56 
3,5 3,5 3,5 

3,0 4,0 4,0 
2,6 4,2 4,7 
3,5 4,0 4,4 
3,0 4,6 4,7· 
2,5 3,7 3,7 
2,6 3,0 5,0 
2,85 5,0 5,55 
2,7 4,0 4,8 
3,0 5,0 5,5 . 

1,4 2.,25 4,72 
3,0 5,0 5,9 
3,0 4,2 1,8 
4,0 4,0 4,,"0 
3,0 4,2 4,8 

3,0 . 4 ,5 4,95. 
3,0 3,5 5,07 
3,0 4,0 6,0 

2,4 3,6 3,9 
2,5 3,5 4,0 
- - -

1 9 6 4 

AB AA .' 

9,6 10,56 
5,0 5,0 

5,0 5,b 
5,5 6,0 
5,0 5,5 
7,0- 7,1 
6,25 6,31 
4,0 6,0 
6,0 6,66 
5,0 6,0 
7,1 7,6 

3,89 6,7 
5,45 6,4'3 
5,8 6,5 
5,0 5 ;,0 
5,3 6,0 

4,5 6,95 
4,0 6,8 
4,0 6,0 . 

4,36 4,66 
5,76 7,18 
5,34 6,27 

1 9 6 6 

AB AA 

10,0 11,0 
7,0 - 7,0' 

5,0 5, O , 
5,5 6,0 
5,0 6,35 
7,0 7,1 
7,5 ~,64 
5,0 7,0 

'6,0 7,0 
5,0 6,5 
7,1 7,6 

6,5 6,63 
5,45 6,43 
5,8 6,5 _ 
5,0 5,.0 
5,3 6,0 

4,5 6,95 
4,0 6,8 
5,0 7,0 

4,36 4,7 
5,76 7,68 
5,72 6,63 

ionais: Una 

...,J 
w 
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conjunto dos Estados brasileiros, os ganhos efetivos na arrecada 

ção decorrentes das variações de alíquotas entre 60 e 66 repr~ 

sentaram ao todo cerca de 2,7 bilhões a preços constantes de 66, 

ou seja, mais de 78% da receita arrecadada neste ano. 

A difícil situação financ~ira enfrentada em todos os 

níveis de governo provoca intens'as pressõe's para a .refO:J;I!lulaçã~ 

do $istema Tributário nos anos iniciais da d~cada de 60. Em es

pecial, as disputas dos-Estados em relação ao IVC se acirram na 

medida em que: 19)- dependem quase integralmente deste imposto pa 

ra geração de seus_recursos; 29) enfrentam cada vez maiores difi 

culdades financeira9 para manter um nível elevado de despesas 

frente à uma situação altamente inflacionária e com crescente de 

saceleração das taxas de crescimento; 39) estas dificuldades são 

proporcionalmente maiores para os Estados menos industrializado~, 

tornando ainda mais evidente os_efeitos da elevada -concentração 

do impósto em alguns poucos Estados da .Fe:deração. 

A velha polêmica com respeito ã distribuição do IVC en 

tre Estados produtores e consumidores ~ então revi vida, com a 

discussão pelo Congresso de projeto de lei visando a dar aos Es 

tados consumidores a competência da cobrança do IVC nas opera

ções interestaduais, em substituição ao crit~~i~ vigente de co - \ 

brança pelo Estado produtor (Lei 915/38). Durante todo o períQ 

do JK arrasta-se tal discussão;no entant~, com as cisões na ban 

cada parlamentar entre representantes do Sul e Sudeste e do Nor 

te e Nor~este, consegue-se manter a situação vigente em 

cio dos Estados mais industrializados. 

benefí 

Em 1961, por~m, com a deterioração do quadrQ econômico 

-financeiro e com nova composição política de forças, o projeto 

beneficiando os Estados consumidores ~ aprovado na Câmara; em de 

zembro de 1963 seria finalmente convertido em lei (Lei 4299), a 

ter vigência a partir de fevereiro de 1964 (45) . 

(45) A lei estabelecia que o iJTposto seria devido ao Estado em que se encontras 
se a rrercadoria por ocasião da venda ou Consignação, no caso de produtos 
indústrializados. No caso de venda de produtos primL~rios (agrícolc:!."pecua -
rios ou extrativos) a outros Estados, pore.rn, a arrecadação pertenceria -ao 
Estado produtor. Desta fonna, os Estados do Norte e Nordeste seriam ben~ 
fici0dos duplancnte: como consumidores de pludutos indüstrializados e cono 
produtores de matérias primas. 
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, 
A mesma época (novembro 61), o Congresso aprova também 

a Emenda Constitucional n9 5, elevando a participação municipal 

na distribuição dos recursos tributários.; através da passagem p~ 

ra os Municípios dos Impostos sobre Transmissão de Propriedade 

"Inter Vivos" e Territorial Rural, bem como a elevação das trans 

ferências federais àquelas unidades de governo (15% do Imposto 

de Renda e 10% do Imposto de Consumo). 

A transferência da competência dos 2 impostos esta 

duais para os Municípios não foi de molde a afetar as finanças 

estaduais; em 1960, a arrecadação total dos 2 impostos transferi 

dos era de apenas 6% do total da arrecadação do IVC,e equivalia 

a cerca de 10% do Imposto de Renda. Desta forma, esta transfe 

rência de competência equivaleria, para o conjunto dos municí 

pios, a 66% do montante da ajuda federal com base no Imposto de 

Renda, o que somado a esta última e aos 10% do Imposto de Consu 

mo representaria um grande fortalecimento das finanças munici 
I 

pais. No entanto, na medida em qu~ aloca aos municípios impo~ 

tos (em especial o Territorial Rur~~) cuja arrecadação iria se 

chocar com uma maior ineficiência las máquinas locais, a lcgisl~ 
çao apenas adiava a crise sem a re~olver ·(46). 

( I. 

Na verdade, o sistema de .partilha instituído pela Eme~ 

da n9 5 nem chegou a entrar em vigor: em 62 e 63 não receberam 

os Municípios a cota do Imposto de Consumo; em 64 nada receberqm, 

e em 65 receberam, com atraso, menos de 20% do total das cotas

parte. 

No final de 1963, a d~fícil situação orçamentária em 

todos os níveis de governo leva â formação da Comissão de ~efor 

ma do Ministério da Fazenda, para propor ampla'reformulação do 

Sistema Tributário. No entanto ela não téria tempo de levar a 

qualquer medida prática, ainda no Governo Goulart. O movimento 

de março de 64 significaria uma ruptura na composição de forças 

políticas então vigentes e modificaria ~lgumas das tendências 

que se delineavam para a reformulação do sistema t~{but5rio. 

(46) A Enenda Constitucional n9 10/64 passa o Irrposto Territorial Hural para 
corrpetência da União, err'bora estabelecendo que a totalidc"1c1e do prcx1uto 
de sua arrecadação fosse' entregue aos Hunicípios. Visava-se assim clot~ 
o tributo de um ~lhor sistema de arrecadação e permitir sua utilizaçao 
para refornas· fundiárias. . 
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Embora reconhecendo a necessidade de uma ampla reforma 

do sistema tributário, no período 64/66 optou-se por medidas fis 

cais voltadas para o objetivo prioritário do "governo - o combate 

à inflação. Na medida em que se identifica o deficit orçamentário 

da União como o principal f~co infla~ionário, a contenção de ga~ 

tos e o aumento das receitas da União se tornam o alvo da política 

fiscal. As medidas mais significativas nesta área seria~, sem dú 

vida, a introdução da correção monetária nos débitos fiscais; a re 

i\ cuperação do crédito público, através da instituição das Obrig~ 

ções Reajustáveis do Tesouro que pe'rmitiram reduzir parte do impa~ 

to inflacionário de seus deficits; a atualização das tarifas dos 

serviços de utilidade pública e a melhoria do mecanismo de arreca-

dação tributária da união. Neste último aspecto, as atenções 

concentraram prioritariamente no Imposto de Renda, "por ser 

se 

e,ste 

tributo que mais falhas apresentava do ponto de vista funcional (47) . 

No ~ tange as finanças estaduais, uma das primeiras me .. 
di das é a revogação da lei 4299 e sua: substituição pela lei 4724 de 

28/9/65: esta mantinha a orientação d? que a cobrança do IVC era 

devida ao Estado onde se encontrasse a mercadoria por ocasião da, . 
I 

venda ou consignação, mas introduz du~s ressalvas que beneficiam os 

estados de origem das mercadorias: qu~ndo da venda de mercadoria em 

trânsito ou quando da venda ao estrangeiro de mercadorias embarca 

, das em outros estados, o imposto passaria a ser recolhido ao Estado . 
, produtor. Esta legislação teria vida curta, pois já em dezembro de 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 

65 seria aprovada a Emenda Constitucional n9 18, introduzindo 

fundas modificações no sistema tributário nacional. 

pr~ 

(47) PAffi-}tinistério do Planejanento e CoordGnação Eoonômica, 1964-66, Rio, 
nov 64- (A Lei 4337/65 oonsubstanciaria a chanada "refoma tributária de 
en-ergência" do Governo C?stelo Granco) • 

," 
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D) O SISTEMA TRIBUT~RIO APOS A REFORMA: 67/78 

~ A Reforma Tributária definida pela Emenda n9 18/65, e 

regulamentada pela Lei 5172 de 25/10/66, teve como base os trab~ 
~----

lhos da Comissão' de Reforma do Ministério da Fazenda, instituída 

em 1963 (48). O·espírito como o das Consti 

tuições de 67 e de 69 (Emenda n9 1), que a incorporaram com p~ 

quenas alterações, seria inspirado na ideologia do governo mili ,. 
tar vitoriosQ em 64, que favorecia um forte centralismo político., 
--

Desta forma, o fortalecimento financeiro da União e a 

centralização das decisões tributárias eram considerados (embora 

não explicitamente) necessários para atingir os objetivos da PQ 

lítica econ6mica, basicamente o de acelerar a expansão capitali~ 

ta no Brasil, eliminando os entraves sócio-econômicos existentes. 

Inicialmente, o fortalecimento das receitas da União era visto 

como forma de reduzir e eliminar gradualmente os deficits do Te 

souro, eliminando o principal fóco inflacionário. Por outro la 

do, passa a ser dado à política fiscal importante papel como 

instrumento de política econômica, na medida em que as despesas. 

públicas, diretamente, e o sistema de incentivos e subsídios, d~ 

veriam ser orientados basicamente pelo objetivo de elevar a for 

mação de capital ~a economia, em investimentos com maior produt! 

vidade. 

A centralização do sistema tributário era assim desej~ 

vel para permitir o controle e orientação da política fiscal p~ 

ra os objetivos estabelecidos. Evidentemente a centralização de 

poder na área tributária e financeira é apenas um aspecto - esse~ 

cial, sem dúvida - "da centralização do poder político como r1'In to 

do naUniãoi em outras áreas (judiciáriq, polícia, etc) se reve 

la também forte tendência à centralização, e ao correspondente 

crescente esvaziamento do poder polítiCO e econ6mico dos Estados 

e Hunicípios. 

(48) O oontrato de prestação de serviços de assistência técnica entre o Il'lF e 
a f\:,-V foi mlebrado em Unal de 62 p:üo então Ministro Miguel· calrron e 
ratificado em 63 pelo Ministro San Tiago DéÍntc"ls. Até que os trabalhos 

. da Comissão fossem concluídos ,em novembro de 66, nais 3 Hinistros ocupa
ram a pasta: carvalho Pinto, Ney Galvão e Otávio Gouveia de Bulliõcs. Du 
rante a gestao deste último se realizou a l1uior parte dos t~abalhos da 
Canissao. (Ver liA Rcfonna do NF ••• 11 ,op.cit .. ) . 
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Entre as a1terações introduzidas no Sistema Tributário, 
,. 

optou-se por um estreitamento da competência tributária dos Est~ 

dos e Municípios, em proveito da União, ao mesmo tempo que estas 
. , 

esferas de governo tiveram ampliada sua participação nas recei 

tas federais, através da instituciona1ização de um amplo sistema 

de transferências intergovernamentais. 

No que tange à distribuição de c:orrpetências tributárias 

entre a União, Estados e Municípios, já se verificava historica 

mente nítida tendência no sentido de beneficiar a União,tanto no 

número de tributos,como na produtividade ~e1ativa dos tributos 

afetos, à esta esfera de Governo. Este processo histórico de ce~ 

tra1ização teria porém se acelerado radicalmente com a Reforma 

Tributária de 66. A evolução da discriminação de rendas no sis 

tema tributário brasileiro pode ser vista dé forma sintética, no 

Quadro XIII. 

Corno se pode obseryar, foram .as seguintes as princi pais 

alterações introduzidas no sistema tributário, em relação ao até 

então vigente: 

NA ÁREA FEDERAL 

19) a substituição do Imposto de Consumo pelo Imposto 

sobre Produtos Industrializados, com caracteristi

cas de não cumu1atividade e com ampliação de sua 

área de incidência; 

29) o ganho do Imposto de Exportação, transferido da 

competência dos Estados pare a União ( justificada 

para possibilitar a intervenção do Governo na poli 

'tica cambial e de comérci~exterior): 

-39) o ganho do Imposto Territorial Rural, que fora,de~ 

de a Emenda n9 10/64, transferido dos Municípios 

para a União, transferência justificada pela maior 

efic&cia de arre9~dação'nà esfera ~ederal e por 

possibilitar a uti1izaç50do imp~sto ·como instru 

mento de política fundiária. O total do produto, _ 

arrecadado com o Imposta deveria ser, no entanto, 

transferido aos Municípios de acordo com a 10ca1i 

zação do imóvel. 
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CCl'lSITrurçl>D DE 1891 crnSTTIUlçllES DE 34 e 37 CXJNSTI'lUIÇÃO 46 e D!ENDl\ N9 18/65,ATO rol!'UMtNI1\R 
e e LEIS 31/66, COSTI'lUlÇÃO 67 e D~\ 

rME1IDl\S DE 26 CONSTITUCIONAL NQ 3 e 4/40 EMENDAS NQ 5/61 e N9 10/64 N9 1/69' 

1) Dl!'. L'POiUAçlD 1) Dl!'. n·rom'J\Ç1\o 1) !MP. Il-TORTAç!o 1) DlP. D!POFCIQ1J 
2i DL"EITOS mrpp.DA E stúDA DE 2) W.P. CCNSUM:l 2) !MP. CDNSl'MO 2) Il-lP. EXPORTAçJ\O 

N.WIOS 3) !MP. RL."IDI\ 3) J}:P. RE!'.1Jl\ 3) IPI 
3) TlW,s DE CDPREIOS E 4) Il-lP. TRANSF. FUNOOS 4) J}lP. 'IWlNSF. FUNOOS 4) J}lP. IID.'D.\ 

'Il:LEx;PAFOS FIDERAIS PARA O EXTERIOR PARA O EXTERIOR 5) J}lP. PROPR. 'I'ERRI'I'CRIlI RURAL 
4) TAY.l>5 DE SELO 5) !MP. SELO 5) J}lP. SELO 6) IH? OPE!W;l.JES DE rnEDrro, 

UNIM I 5) J}lP. ESPEX:IAIS (1) 5) Tl'~'<l\S ENTruIDA E SAIDI\ 6) TI1P .CCMl3USTIvEIS ,r-'.INERAIS CA'lI3IO, Stn.Jro, TI'ru.o E 
DZ Nl\VIOS E D.r:RGI.;\ ELBrRICA ~f.) Vl\ID1SS HOBILIA:ti:OS 

I 7) TAXAS TEL!X;RA'lAS, PO&'TAIS 7) J}lP. EXTRAORDINliRIOS 7) Il-2. SERVIÇDS T?!,.'\SroRTES E 
E OUTROS SERVIÇOS FEDERAIS 8) LV;? ESPEX:IAIS (9) ffi:L'!\IC,'lÇÚES 

8) J}lP. ESPECIAIS í3) 9) a:wrnlOOlÇÃO DE MElIDRIA €) Il-:P.~ICD o::nlusrI\rr.rs E 
9) !MP. ONICD S/CA.~'fiO HINERI\L 10) TAXAS WEr&IC,'\.,\'7ES 

E o::t1I3UST. E LUE\RIF. (4) 9) D?C\ICO S/2~iA E::Er!UCA 
10) DlP .ONlo) Sj!-m;ER,\IS 
11) L'l'. EXTPJlORDI!\J\R.IOS 
12) TA.YJ\S 
D) ro.WRI3UIÇJ;o DE ~:ElK)RIA , 
14) Il-lP,ESPLCIAIS (12) 

I 1) :r::·lP. n·lPORI'i"ÇJ.o (2) 1) L'1P. EXPORTAçlio 1) !MP. EXPORI'l\QiO 1) IC·; (13)' I 2) :;::.;? F:/:rorcu'j.O 2) J}lP. PROPR. TERRIT. RURAL 2) D:P.ProPR.TrnR.RL'PAL (10.) 2) Dl? .TPA."\SN. BE:\S DOJEIS I 3) r;.? !.\Ú:r::rS t;REt,I>;OS E RURAIS 3) D:P.'I'Rk"\SM.ProPR."Th'TER 3) J}lP. TRA.'lS1.ProPR. "Th'TER 3) TA.YJ,s 

- 4) 1:.? 'f?,'1;S:·;. DE PROPRIrnIIDE VIVOS" VIVOS" (11) 4) ro.'\'TRIruIçlD DE }lEUDRIA 
15) 1:.? n:oOs"r. E ProFIS. 4) DP .TRi\NSM.PROPR. "CAUSA 4) DlP. TlW\SM .PROPR. "CAUSA 

ESTADOS 6) Tl0'J,s CDMEIOS E TELEGAAFOS I-'DRTIS" ~DRI'IS" 
fSI'WUAIS 5) lNP .VEl\'DM E CDNSIGN.-\ÇOES 5) :r.ft: 

7) TAYJ;5 DE SELO 6) L'lP.IN::lOST.E PROFISSOES(5) 6) n\? SEW 
8) n·;? E.S'PEX:IAIS (1) 7) IMP. SEID 7) DP. ESPECIAIS (9) 

8) :i}:P. ESPECIAIS (3) f) TAXAS 
9) Tl\YJ\.S SERVIÇDS ESTADUAIS 9) CCN'l1UBUly'io DE MEIHORIA . 

mp . ro.'JS • ro.'1BUSTIVEIS (6) 

1) I.MP • LICENÇA 1) TIl? Llcm:;A 1) ~.PREDIAL E TERRITORIAL 
2) L'lP.PRmIAL E TERRITORIAL 2) L'1P .PREDIAL E TERRITORIAL \.JRIW'O 

URPJ\NO 
3) Il-l' .DIVERSOES PCBLlCAS 

Ul'.J'l!.'Ü 
3) !MP. INlXJSTRIl',s E PIüFIsroES 

2) :c.:? roERE SERVIçoS 
3) TAXAS 

:<... lG<'ICIPIOS 
4) TAXl\S SERV • MlJNICIPA.IS 
- L'l' .CmULAR S/Rt."WA DE 

4) ll1P. DIVEPSõES PClBLICAS 4) ro. ..... 'TRIWI~ DE MElIDRIA 
5) L'1P. SELO 

NJr1\S: 
U) 
(2) 

(3) 
(4 ) 

(5) 
16) 
(7) 

. te) 

(9) 
(10) 
(li) 
(12) 
(13) 

m)VEIS RURAIS (7) 

~tência =lativa da União e Estados 

6 ) L':1>. TER1U1DRIAL JlllRAL (10 ) 
7) "Th'TERVIVOS" (11) 
C) Tl',)(Jl,$ , 

9) CDN11UOOIçDES Di:: ~iORIA 

Imposto sobre lr.portação de ~ercadorias Estrangeiras destinadas ao consumo em seu território 
D11 34 pcrnane~ ='T'E'tência concorrente para União e Estados; em 37 a cc:npetência dos Estados é definida = residual 
Criado pela Lei Constitucional nÇ> 4, 20/9/40, can o nare de ll1POSTO OI'UCO SOBRE PRCOlÇÃO, m~CIO E CDNSL."YJ DE ClIm.1'v:J MINERAL N1\CIONI\L, DE 
cn·31;S7IvEIS E u.,-õR.ITICl-:;'I'ES LIC~Jl]X:S 
A Lei Constitucional nÇ> 3, 1f/9/40 determina a distribuição do Imposto em 50% para o Estado e 50% para os Municípios 
Eli;ninaoo pela ConsÜtuiçiío de 37. Pela Lei. nQ 4/40 passa à =t?Ctência da União (ver (4» , 
Elirrinado pela Constituição de 37 
"Imposto (ruco sc:bre ProdlOÇão, Ccxrércio, Distribuição, Consumo, I!rportação de Canbusuveis Líquidos ou Gasosos de qualquer origem ou natureza; 
iI>clusive os minerais do pois e a energia elétrica" (art. 15, 'IH, Constituição 46) 
Ccrrr.>Ctéocia concorrente cem EstadoS 
Tra.:.sferido aos M.ln"-cIrios fX'la Drcrda Constitucional nÇ> S/Cl; transferido à União pela Drcrda Constitucional nQ 10/64 
Transferido 'ús l'.unlcIplCY..l pclil l:.'"cnda Comtitucion;:u nÇ> 5/~1 
Ccrepcti:r.cia P=iàu.:ll pura il Lruão (CoJ'l!:õtitui.ção de 67 c 69) • 
A f..<cn:Ja lC/65 dava carpetência ao NunicIpio para ccbrança elo 104 (30%); o Ato Chlplerrcnt.:u: 31/66 tira esta COlJ'Ct.encia 
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49) criação de 3 novos impostos: 

- Imposto sobre Operações de Crédito que nao se 

destina a atendimento de despesas públicas mas à 

"formação de reservas financeiras para regular o 

mercado de capitais e assistir empresas e insti 

'tuições financeiras, através do Banco Central e 

BNDE" ( 4 9) • 

Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunica 

çao 

- Imposto sobre Minerais 

59) eliminação do Imposto do Sêlo 

NA ÁREA ESTADUAL 

19) Substituição do IVC pelo ICM, retirando a caracte

ristica de cumulatividade daquel'e imposto e intro 

duzindo-se a tributação sobre o valor adicionado , 

permitindo reduzir em cada operação o montante pa 

go nas operações anteriores; 

29) Criação do Imposto sobre Transmissão de Bens Imó 

veis, resultante da fusão dos antigos Impostos s6 

bre Transmissão de Propriedade "Causa Mortis" e 

"Inter Vivos". Este último passaria assim da com 

petência dos Municípios para a dos Estadosi 

39) Perda do Imposto de Exportação para a Uniãoi 

,49) Eliminação do Imposto do Sêlo. 

NA ÁREA HUNICIPAL 

19) Criação do Imposto sobre Propriedade Predial ,e Ter 

ritorial U~bana,resu1tant~ da fusão dos antigos Im 

(49) "/I.. Hefonna do fvtF ••• :', op. cit, pâg 157. 

. , 
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postos Predial e sobre a Propriedade Territorial Ur 

'~, ambos jã pertencentes aos Municípios; 

29) Criação do Imposto sobre Serviços de gualqu.er natu 

. reza, e eliminação dos antigos impostos municipais 

correspondentes i Indústrias e Piofiss6es; de Licen 

ça e sobre Divers6es Públicas; 

39) Eliminação do Imposto do Sêlo e do Imposto sobre a. 

Propriedade Territorial Rural, passado a competê~ 

cia da União. (Emenda Const·~ 10/64); 

49) Criação do Imposto Municipal de Circulação de Mer 

'cadorias, que não chegou a ser cobrado, tendo sido 

extinto pelo Ato Complementar n9 31 de 28/12/66. 

A aludida tendência à centralização das finanças públi 

cas não se resume porém ao aspecto do estreitamento da competên~ 

cia tributária dos Estados e. Municípios,com um alargamento cor 

respondente da competência impositiva da União. A extinção e 

criação de impostos, bem como o remanejamento de c~tências, ob~ 

decem a tentativas de imprimir maior racionalidade ao sistema 

tributário e maior eficiência ao aparelho fiscal, objetivando um 

aumento da eficácia da política fiscal enquando instrumento de 

política econômica. Com este objetivo precípuo, a centralização 

tributária se traduziria em aspectos mais relevantes como: 

19) As alíquotas dos impostos estaduais e municipais, 

em sua maioria, passaram a ser determinad~s pelo Senado Federal, 

por proposta do Presidente da República .. Assim, a liberdade dos . 
Estados e MunicípiOS em matéria de decisões de política tributá 

ria ficaria bastante. reduzida, cabendo à. união o contr61e efeti 

vo do sistema, podendo determinar o volume e a carga tributária 

em todos os níveis de Governo. 

29) A Emenda Constitucional 18/65 extingue completame~ 

te a competência residual, isto é, ne~huma esfera de governo p~ 

deria lançar novos tributos além dcis ali previst~s; a CODstitui 

. ção de 67 abriria porém uma exceção à União, féÍcult~ndo.;..lhe a 

instituiç~o de impostos a16m dos previstos. Desta forma, além 

de pão poderem determi~ar suas pr6prtaé alíquotas, Estados e Mu 

nicípios perdem o poder de legislar em matéria tributária . 

. - .. -
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39) O aumento da capaciqade de arrecadação da União 

nao seria apenas decorrente da extensão relativa de sua area de 

competência tributária. Na verdade aquele aumento de capacidade 

de arrecadação teria resultado de uma ampliação consi~erável do 

campo de incidência e da base tributária de impostos como o de 

Renda e o IPI, bem como por um aumento da carga tributária des 

tes impostos, via elevação de suas alíquo.tas média~. Além dis 

so, os impostos federais, dado ~uas características, têm maior 

dinamismo que os impostos atribuídos-aos Estados e Municípios 

Voltaremos mais adiante a estes pontos. 

49) Por outro lado, a manipulação de Impostos Estadtais 

e Municipais como instrumentos de política emnêmica, através de 

isenções e incentivos fiscais muitas vezes determinados por inte 

resse do Governo Central, teriam reduzido a potencialidade des 

tes tributos na geração de receitas. 

59) Finalmente, o sistema de transferências institucio 

nalizado pela Reforma, como forma de compensar os Estados pelas pr~ 

visíveis quedas em suas receitas próprias, bem ,como para reali 

zar outros objetivos de política econômica (melhor distribuição 

regional de renda e melhor alocação de recursos) teria surtido 

os seguintes efeitos: 

\ 

a} teria se revelado incapaz de preencher o hiato 

entre as necessidades e as disponibilidades de

recursos nos Estados e Municípiosj 

b) teria conduzido a uma elevação no grau de depe~ 

dência dos Estados e Municípios aos recursos 

transferidos da União, em decorrência da redu 

ção da capacidade própria de arrecadação. 

c) teria conduzido a uma limitação da capacidade 

de planejamento nos Estados e Municípios,já qGe 

a união, aos poucos, foi e.stabelecendo uma se 

rie de vinculação legais, levando à uma perda 

da autonomia dos Estados e Municípios na gestão 

dos recursos transfe~idos. 

Desta forma,a centralização ocorrida após a Reforma 
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nao se manifestaria apenas quanto ã distribuição de recursos,mas, 

principalmente, pelo controle rigido e centralizado das decisões 

e dos instrumentos de política fiscal, redu~indo drasticamente a 

faixa de autonomia dos Estados e Municípios. No que tange ã di~ 

tribuição das receitas entre os 3 níveis de Governo,a 

no período 66/77 foi a seguinte: 

QUADRO XIV 

TOTAL DA RECEITA TRIBUTARIA NOS'3 NIvEIS DE GOVERNO 

1966/77 

, RECEITA TRIBUTÁRIA I?ARI'ICIPAÇÃO (%) N) INDICES DE 

evolução 

ANOS Cr$ bilhões 77 (*) 'lDTAL DA REX:EITA EVOLUÇÃO (1966=100) 

UNOO ESTAJX)S MUNICIPI09. UNIÃO EST. MONICIPIOS UNIÃO EST. MUN. PIB 

66 58,8/ 47,7 /' 84"/ , 51,2 41,S 7,3 100/ 100 ~OO "ÍOO 
67 4[,,6 54,6 5,1 44,9 50,4 4,7 83 114 61 105 
68 77,1 6t,,5 5,7 51,0 4~,3 3,7 131 144 68 115 
69 92,4 74,7 6,6 53,2 43,0 3,8 . 157 157 79 125 
70 99,0 77 ~4 6,7 54,1 4)~ ,3 3,6 1168 162 80 137 
71 110,8 79,9 7,1 56,0 4C},4 3,6 188 16& 85 152 
72 -135,8 89,8 9,0 57,9 3Ç-,3 3,8 231 188 107 166 
73 160,2 105,0 10,6 58,1 3t,l 3,8 273 220 126 187 
74 178,5 113,2 11,4 5E,9 37 3 3,8 304 237 136 205 , 
75 (~) 183,6 118,2 12,2 5e,5 37,6 3,9 '313 248 145 213 
76 (~) 219,1 119,4 13,9 62,2 33,9 3,9 373 250 165 232 
77 (t) 225, 0/ 126 , O / 15,0/ 61,5 34,4 4,1 !3E3/ 264/179 / 244 . 
FOOTE: SEX::RETARIA. DE ECDNJI'-lIA E FINAN:;AS - MIN. DA FAZENDA 

(*) INF~TOR-IGP-DI-COl. 2 FGV 

<t) Os dados para Municípios foram estimados a partir de amostra de 102 MtmicI 
pios, já que de 75 em adiante não se encontram disp::míveis os dados de ba 
lanços para a totalidade das Municpalidades brasileiras. 

Observa-se no quadro, claramente J o aumento da concen 

tração das receitas tributárias em poder da União, paralelamente 

ã uma forte redução na parti,cipação dos Estados e Municípios. O 

fenômeno se explica pela comparação das taxas de crescimento das 

receitas nos 3 níveis de Governo: .no período 67/77, enquanto o 

cresciment~ das receitas federais foi de 361,4,0 das receitas es 

~ taduais foi de 131,6% e ~ das receitas municipais de 193,4%, par~ 

, lclamente a um crescimento do produto, na mesma ~poca, de 132,4%. 

, Recorda-se que nos dez anos antcriore~ (57/66), enquanto o cresci , 
, 
, 

" 
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mento do PIB foi de 64%, o da receita federal atingia 150%, o das 

receitas estaduais 96%,e o dos Municípios)75%. Desta forma, o a~ 

mento das disparidades nas taxas de crescimento fez alargar o hi~ 

to entre as receitas federais e estaduais, como mostra o gráfico r. 

GRÁFICO I 
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FONTE: REVISTA DE FINANÇAS PÚBLICAS, n9 336., pág 50. 

Quanto aos Municípios, sua situação financeira se dete 

riou ainda mais acentuadamente que a dos Estados. De uma média de 

participa~ão de 6,8% rio total das receitas dos 3 níveis de governo . 
no período 57/66, os Municípios passaram a responder com cerca de 

3;8% no período 67/77. De 66 até 74,os Municípios tiveram um cres 

cimento em sua arrecadação bem inferior ao do Produto (36% contra 

105%), enquanto as taxas de crescimento da~ receitas federais e es 

taduais eram superiores (204% e 1379c, respectivamente). De 74 a 

77 há, porém, uma melhoria relativa do·cr~sci~ento das receitas mb 

, I nicipais em comparaç30 com as estaduais e .federais (32% contra 11% 

, 
, 

e 26%), o que provoca 'uma sensível melhor.ia em sua participação ne.§.. 

tes últimos anos. Este fato,. pOL'ém, está menos ligado ã uma melho 
I. 
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, ria efetiva da arrecadação municipal que a um provável maior impa~ 

, to dos efeitos da desaceleração econômica a partir de 74 na arreca 

, dação dos tributos federais e estaduais, cuja base econômica é di 

, retamente ligada à renda e à produção. , 
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Atribui-se normalmente o maior crescimento relativodas 

receitas federais não só ao alargamento de sua competência tribu 

tária, mas principalmente ao fato dos impostos federais apresenta

rem maior d~namismo que os impostos estaduais e municipais, expre~ 

so por uma maior elasticidade em relação ao produto e à renda (50). 

o Quadro xv mostra a evolução, no perIodo, dos princ! 

pais tributos federais e estaduais, permitindo uma comparação de 

seu desempenho. Pode-se-observar que o crescimento do Imposto de 

Renda foi o principal responsável pelo crescimento das Receitas Fe 

~o total do aumento. Isto se derais, com uma contribuição de 37% 

deve, numa primeira fase (68/70)) ao 

recadadora, bem como à ampliação da 

aper.feiçoamento da máquina ar 

pase de incidência do imposto 

e sua maior progressividade. A partir daí, seu aumento se deve 

tàmbém às constantes elevações na retenção do Imposto na Fonte,com 
, 

posterior devolução ao contribuinte,;o quer de qualquer forma, pr~ 

voca um fluxo de recursos positivo ppra o Tesouro, no aproveitame~ 
," 

to das defasagens entre recolhimento. e devoluções. 

o crescimento dos Impostos Onicos também foi bastante . 
significativo, respondendo por cerca de 16%_do crescimento da re 

ceita federal no perIodo, do qual 12% provieram do aumento do IUCL. 

Isto se 'deveu tanto ao aumento de sua incidência, quanto à criação 

de adicional sobre o tributo a partir de 1974, e ã majoração, tam 

bém a partir desta data, dos preços relativos dos produtos que mnr..Dem 

a base do imposto. 

A criação do Imposto sobre Transportes Rodoviário (DL 

284/67) e a posterior ampliação de sua incidência, com a inclusão 

do transporte de cargas, e a criação do IOF, taniliém contribuiram 

para aumentar a participação federal no bolo tributário. 

(50) Ver LAMl\RTINE e N~IRA, liA gradativa perda da capacidade de investir dos 
Estados", I\cvista de Financ;as PÚblicéls n9 333 e "REFlEXOS DA EEFORrv'll\ 'ITUBU - __________ -L:.:..:-. ______ . ___ . ____ -

TAAIA DE 1966 NAS FINl\NÇ1\S ESTl\DUl\.lS 11 ,~vista de Finanças PÚblicélS n9 336. 
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QUADRO x:v 
. EVOLUÇ1\O DA RECEITA NOS TRt:S N!VEIS DE GOVERNO E DOS PRINCIPAIS IMPOSTOS 

. PARTICIPAÇÃO (%) NO TOTAL 
TRIBUTOS Cr$ milhões õe 1977 (*) DA RECEITA TRIDUTÂRIA 

68 70 74 77 68 

T07AL ?ECEITA TRIBUTÁRIA 151325 183063 303127 365231 100 ---
PESI':',". ':'RI13UTÁRIA DA mup.o 77179 99030 178475 224751 

-!~0370 DE I1~ORTAÇÃO 6356 7323 17278 17133 . 
-I?: 39344 45400 70935 69411 

-I. PENDA 16798 26178 49410 71073 
-I.t;CL 12409 15194 16975 29663 

- ru:::=: 1211 2380 4850 5584 

-1UM . 303 360 1212 2065 

-I. TRA."S? ROOO'IIÃRIO - 366 303 2035 

-IOF -:- - 7580 8797 

-QU7::::0S TRIBUTOS FEDERAIS 758 1829 9932 18990 

P"='CEITi"" T1ÜEUTÁRIA ESTADOS 68523 77356 113231 125480 

-ICM 
. 

63858 72470 106551 120199 

. -OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS 4665 4886 6680 5281 

PECEI7A T:G13UTÁRIA l-~v:;ICrPIOS 5623 6677 11421 15000 

FO:1TE: I~S?ETORIA GEfu\L DE FINlu'-;Çl,S (!31\LA."ÇOS GERAIS DA illHÃO) c 
SECPETARIA DE ECONOMIJ\ E FINJ\NÇi\S (!3ALN~ÇOS ESTADUAIS E liUNICIPAIS) 

(*) I:-iFL1,TOR: IGP-DI (Colo 2 FGV) 

51,0 

4,2 

26,0 

11,1 

8,2 

0,8 

0,2 

-
-
0,5 

45,3 

42,2 

3,1 

~ 

..... 

70 74 

100 100 

~ 58,9 

4,0 5,7 

24,8 23,4 

14,3 16,3 

8,3 5,6 

1,3 1,6 

9,2 0,4 

0,2 0,1 

- 2,5 

1,0 3,2 

42,3 p,3 

39,6 35,1 

2,7 2,2 

hl hl 

77 

100 

61,5 

4,7 

19,0 

19,4 

8,1 

1,5 

0,6 

0,61 
2,4 

5,2 

~ 

32,9 

1,4 

!tl 

CRESCIMENTO 
REl\L 

NO . PF.:R!OOO 
68/77 (*~ 

141,4 

191,'2. 

169,6 

76,4 

323,1 
139,0 

. 361,1 

581,5 

-
-
-

'83 1 
~ 

88,2 

13 ,2 

166,8 

TAXA 
GEOMETRICA ANUAL 

DE 
CRESCIMENTO (*) 

.!Q.d 

1~ ,6 

11,6 

6,5 

17,4 

10,2 

18,5 

2~,8 

-
-
- I 

l.c..Q. 

7,3 
1,4 

11,5 

('O 
0'1 

" 
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o imposto federal de menor crescimento relativo (menor 

inclusive que o ICM) é o Imposto de Produtos Industrializados ,que, 

ainda assim, devido à sua elevada participação, contribuiu. com cer 

ca de 20% do aumento real das receitas federais no período. ~ in 

teressante ainda observar que o crescimento deste imposto foi de 

80% em termos reais de 68 a 74 (10,3% ao ano), tendo a partir daí 

apresentado crescimento negativo ~m termos ~eais (-2,2%, entre 74 

e 77). 

o fenômeno pode ser atribuído à. ampliação da margem de 

isenções do imposto, bem como, a partir de :74, ao impacto da desa 

celeração econômica em sua arrecadação. Sobretudo em 77, quando a 

redução em sua arrecadação foi significativa '(7,3% em termos reais 

em relação a 76), deve-se' considerar o impacto em sua receita da 

absorção dos créditos do ICM devidos como incentivos nas export~ 

ções de produtos manufaturados ao exterior, que representaram 

ca de 3% de sua receita naquele ano (51). 

Por outro lado, quanto·às receitas estaduais, a redu 

çao da competência dos Estados fez ainda aumentar a dependência do 

ICM como seu principal suporte financeiro. Enquanto o IVC respo~ 

dia por 76% e ·89% do total da arrecadação estadual em 60 e 66, re~ 

pectivamente, no período posterior à Reforma a relação IFMjReceita 

Tributâria dos Estados passou a ser da ordem de 95%. 

Na medida que o crescimento do rCM, tal como o do IPI, 

foi inferior ao crescimento do produto no período considerado (ver 

Quadros XV e XVI), a deterioração das finanças estaduais se expll 

ca pela excessiva concentração da receit~ ~ributâria num Gnico im 

posto,e pela baixa performance da arrecadação do ICM, considerado o 

conjunto dos Estados brasileiros. 

(51) A pill:tir de 74 decidiu-se pela absorcão pelo IPI dos créditos do rCM acun~ 
lados pelos Estados mais pobres (l\lorte e Nordeste), decorrentes de incentI 
vos fiscais à exportaçao. Em 76 foi aprovada a transferência de 50% dos 
créditos de 10.1 concedidos em função da exportação de ffi;mufaturados, QUe 
passaram a ser lémçados na escritlrração do IPLEm 77 ,cem vigêncié: a par 
tir de 78, foram absorvidos os restantes 50% dos incx.~tivos a exportaçao , 
retirando assjJ11 int.egral.m211te os' Estados da part.icipação naquele esquenn 
de incenti \lOS. Tais medidas vieram atender às constantes reclamações dos 
Estados pela perda de Slkl.S receitas devido a incentivos decididos a nível 
federal. 
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QUADRO XVI 

COMPARAÇÃO DAS TAXAS REAIS DE CRESCIMENTO DO IPI, ICM E DO ,PIB 

PERIoDO ICM IPI PIB 

68/70 13,5 15,4 19,4 

70/74 47,0 56,2 50', O 

74/77 12,8 -2,2 18,7 

68/77 88,2 76.,5 112,2 

O fato de que tanto o IPI quanto o ICM, impostos teorl 

camente altamente correlacionados com o produto e a renda, tenham 

tido taxas de evolução inferiores a do pr?duto, confirma aparent~ 

mente a hipótese de que estes impostos tenham elasticidade inferior 

à unidade (52). Isto provalmente se deye, no caso do ICM, a uma 

série de fatores como:~tensão de incentivos e isenções; exclusão 

de produtos economicamente signific~tivos da base tributária do i~ 

'posto e diferenças entre alíquotas .internas e inte-;;~st-;duais-(53T-:--' 

No entanto, CDIT'O se pr~Jrou demonstrar anteriormente, o 

comportamento favorável dos demais tributos federais não se pren -

deu propriamente à um maior dinamismo intrínsico destes impostos 

mas a lioa série de manipulações de alíquotas e de sua base tributá 

ria que afetaram positivamente sua arrecadação. No caso do IPI, por 

. ex'emplo, as manipulações do imposto como instrumento de política 

fiscal {isenções, incentivos, etc) foram, ao contrário, os respo~ 

sáveis por uma queda em sua contribuição relativa à receita fede 

ralo 

~ interessante também observár a comparação da evolu 

çao do IVC e do ICM para avaliar até que ponto, para o conjunto 

dos Estados brasileiros, a deterioração de suas receitas poderia 

(52) Caso o 101 fosse lllU in-posto puro sobre o Valor Adicionado, tendo alíquotas 
unifonTEs, sua elasticid3.de seria unitária. No caso do IPI a elasticidade 
é afetada tanto pelas isenções e pelo tipo de prcx1utos sobre os quais incl 
de, quanto pela variéiç30 de alíquotas. 

(53) Estas hipStescs serão m:.lÍs detid<:ilT"(-'nte analisadas no próxjJrD Cilpítulo. 
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ter sido resultante da alteração da sitemática deste imposto. 

QUADRO XVII 

ARRECADAÇÃO IVC/ICM E rNDICESDE CRESCI~mNTO 

RECEITA íNDICES DE EVOLUÇÃO 

ANOS Cr$.bilhões de 77(*) 1957==-100 

. IVC ICM IVC!ICH PIB .. 

57 16,7 100· 100 
58 18,7 112 108 
59 22,4 134 115 
60 24,9 149' . 125 
61 26,7 160 138 
62 29,4 177 146 
63 29,6 178 148 
64 37,5 Z25 152 

37,4 . 
65 224 156 , 
66· 42,4 254 164 

1967=100 

67 60,6 100 100 
68 63,9 105 110 
69 114 119 
70 

69,3 
119 130 \ 

71 
.72,5 . 116 145 

72 
70,6 

127 160 
73 

77,1 163 178 
74 

98,6 175 195 
75 

106,6 183 203 
76 

111,2 189 221 114,5 
77 129,2 .198 232 . 

(*) Valores inflacionados pelo IG~~D.I - Colo 2 FGV 

FONTE: BALANÇOS ESTADUAIS. - SF~RETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS. 

C9 

O Quadro XVII mostra que, enquanto de 57 a 66, o cre~ 

cimento do IVC foi sempre superior ao dO.PIB,no período após o 

R~forma deu-se o inverso com o ICM, com exceção do primeiro ano ... . 

(1967), em que o crescimento deste tributo foi de 43% contra um 

crescimento reéll de 5'0. do PIB .. 
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Pode-se assim concluir que os Estados perderam capac! 

dade de geraçao de receita no período de vig~ncia do ICM,em rela 

çao ao do IVC. As causas desde fenômeno estão, porém, menos lig~ 

,das à menor produtividade do ICM (já q~e sua menor base tributá -

ria foi compensada inicialmente por uma considerável elevação de 

alíquotas), do que a fatores relacionados à política de centrali-

zação e controle'de decisões relativas às receitas estaduais na 

esfera da União. Assim é que constantes manipulações do imposto, 

como alteração de alíquotas, imposição de incentivos,e exclusão 

de p;t:"0d,\lt9!2. de sua base economica, por determinação do go' 

verno central, levaram à uma sistemática deterioração das recei 

tas do ICM. 

Em primeiro lugar, cumpre destacar o efeito das redu 

çoes de alíquotas. Com a instituição do rCM, os Estados ficaram 

privados da autonomia de determinar suas pr6prias alíquotas, bem 

como de cobrar adicionais sobre o imposto (54). Nos primeiros a 

os de vigencia do imposto, as preocupações e incertezas quanto 

os efeitos da modificação do critério de cobrança do tributo nas 

rrecadações estaduais e uma expectFltiva de queda real destas re 

eitas, acabaram levando. à fixação de alíquotas relativamente ele 

adas para o imposto. 

A uniformização das alíquotas era. considerada esse~ 

cial pela Comissão da Reforma: "Assim como a unificação da co 

brança, confiada aos Estados, assegura plenamente a observânciado 

princípio da não cumulatividade do tributo, a unificação da alI 

quota falicitará, sem dúvida, a implantação, consolidação e admi 

nistração do sistema entre os fiscos estaduais". Assim, "a des 

peito' da diversidade· de condições das várias regiões econômicas 

do.País, .foi ... finalmente adotada a idéfa da fixação, a título 

de experiência, de uma alíquota única de 15% para vigorar nos sis 

temas tributários de todas as Unidades da Federação" (55). O D.L. 

28 de 14/11/66 efetivamente fixou esta alíquota única, mas, ao IreS 
. . 

mo tempo, autorizava para o exercício de 67 o reajustamento das 

------------
(54) Pelo Ato Complem::nt:ar 40 I de 30/1:2/67 ficou ostal?elecido ser do Senado 

Federal a rOf;f>onsabilidac10 d(l fixação de alíquotas l1ax.llru.s do 10·1 para 
todas as operações. 

(55) "A RefOl.1TQ do Ministério da Fazenda ... " I-ºP-t_cit., pág 126. 
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alíquotas entre os limites de 12% e 16%. 

Complementar 31, de 28/2/66 elevava esses 

Logo a seguir, o Ato 

limites para 15% e 20% 

respectivamente; os Atos 35 e 36,de fevereiro e março de 67 p tor 

navam a legislar sobre a matéria, fixando em lei a alíquota má 

xima, a ser estabelecida "mediante convênio celebrado entre as 

unidades federativas pertencentes a urna ou mais regiões geo-ecQ

nômicas". A própria Comissão admitia que "dificilmente a exp~ 

riência da alíquota única de 15%, ~a em vigor, será mantida por 

todos os Estados. O clamor já existente é no sentido de ele 

vá-la ao máximo permitido pela legislação federal" (56)" 

tanto, mantinha-se a uniformidade da alíquota do imposto 

No en 

para to 

das as mercadorias nas operações internas ~ interestaduais 

tro de cada região geo-econômica . 

den 

A partir destas alíquotas iniciais, uma série de Re 

soluções do Senado determinaram sua redução gradual, mantendo os 

diferenciais entre as alíquotas internas nas Regiões Norte/ Nor 

deste/Centro-Oeste e Sul/Sudeste, e entre essas e as alíquotas 

interestaduais, conforme mostra o quadro abaixo. 

QUADRO XVIII 

EVOLUÇÃO CÁ'> ALl0UOTAS 

NORTE 'WhOESTE - CENT RO-QESTE 

Anos 
O~raç6e. 

In!l!'rn,'5 I IntcreS!J.::!~31.s I E:.1.;:>or!açêcs 

1967 15,0% 15.0':<. 15.0'" 
15,0-';' 18,0':<. 16,O'Yo 

1959 18.0% 18,0% 18,0% 

1969 18.0% 18.0% 18.0'" 
1970 18.0% 15.0°"::' 15.0% 
1971 17.5" ... H.S";' 14.5-';' 

1972 17,0"" H.O% 14.0% 
1913 15.5"", 13.5% 13.5% 
1974 16.0"\. 13.0% 13.00,;, 
1975 15.5% 12.0"\. 13.0% 
.976 15.0% 11.0";' 13.0% 
1977 lS.O°,.<b 11.0"f" (') 13.0'<. 

fO'llE [1o:ehrn ao IC~I CAE .~1INIF Al. 
_.,) - JUI,:Juola 'd~\!"te a:~ J '·OJ·(;8 
i1) - AI1Qu01a ~":J't'n!c de Cl a JC-0"'-6d 
t)J ..- Ali~uO!" "·IÇP',...tt~ a ('Jrllr ~~ 01-QS·G8 
'''i --. R~SOlu<áo nO (i~!; lu d,,) S('nJdO fCCtoI.Ilf 
C~J - F.tsotu,Ao nO 55./;,) do S ... n~1dO Fed("r,,' 

DO 'CM 

SUDESTE - SUL 

Opc1'1lÇÔ<l' 

fn:r'n~,s 1 In!c:es:aduaI3 Ex;,cr~.1çóe~ 

. 15,O°f" 15,0% 15,0% 

15.0% 15,0% 15.0% 
'16.0% 15.0% 15.0'); (1) 
17.0'-. 15.0% 15.0"- ('l 
17.0"<0 15,0-';' 15.00,;, (') 
17.0% 15.0% . 15.00,;, 

16.5% H.5% 14.5"\. «) 
16.0% 14.0% H.C,," (<) 

15.5% 13.5% 13.5% «) 
15.0-';' 13.0% 13.0% (.) 
1.(.~·4 12,0% 13.0';;, (') 

1',0% 11,0% 13,0'>0 rl 
H.O% 11.0% C") 13,0"- C,) 

46, - f."U~H'Ill:ç~o 1"10 qBn~ ~'O 5~n.10') fciJcrJI - Ur'llfICOU tI~ &ItQuOfllS Inh~lna f" inl~fC~laduD.l. elevando I zdiouota Inleme da FiCC1A~ 
Ct\nt'o-Ot~!tc a ,~.~o) 

,.) - O C",)'otnlC" IC'A ",,'i6 e o Alu!ot~ !;H·drF 04176. Que halam d'l rrdur;Ao d:' ba~e de CAlculo do leM. nlS ooeraçóes tntorOi!DdlJII1S. 
tS1.lb("lcc('ta." U'n,' ,o1n..luOI.!! <"ftllv"'.I do:: l' 0-.. f'rr1 tdlS orocllrc.'lS-. . 

OSS.: NOs. dOl1 prj("l~IIQS. anes houve dlfere"lç.s ds al,Quolas or.11C 1I10vns (~I.dos. 

(56) liA REPOl\t\1l\ IX) ME' ••• ", ?p" ci t, p5g 126. 
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Uma estimativa da perda de recursos com a redução das 

alíquotas a partir de 70 é apresentada no Quadro XIX, conside 

rando-se os valores que teriam sido efetivamente arrecadados nos 

anos seguintes, caso se mantivessem fixas as alíquotai aplicadas 

às operações internas de 1970. O total de Cr$ 77 bilhões assim 

reduzido, equivalia a cerca de 64% da arrecadação total do 

em -77 (57). 

. Como vimos anteriormente, exatamente o inverso 

ICM 

ocor 

reu nos 6 últimos anos antes da Reforma, ou seja, os Estados tive 

ram um substancial acréscimo em suas receitas do IVC, decorrente 

da majoração de suas alíquotas. 

QUADRO XIX 

ESTIMATIVA DA PERDA DE RECURSOS COM A REDUÇÂO DAS ALIQuOTAS DO ICM 

AIDS 
VALORES NOMINAIS ,: ~ VAIORES 

'. REAIS 
IDRI'E-NORDESTE ------r5~A 18----'1 'I'OTAL --- (*) 

---T------------+-----------.~--~. ----11------------
349 351 ~ 386 528 1 1971 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

TOTAL 

37 177 
104 567 
230 382 
447 523 
770 506 

1 472 372 
2 361 153 

5 423 680 

948 e83 : 1 053 450 
~ 006 252 ~ 236 634 
3 716 457 4 ~hl gro 
6 609 531 7 3[0 037 
li 645 522 13 li 7 (,94 
17 444 903 19 006 056 

42 820 899 4f? 244 579 

(*) - Th1DICE GERAL DE PHEÇOS - DI-ffiV 

F~'TE : GG1ES , João - op. ci t. 

1 724 801 
4 019 -:'67 
7 410 931 

10 9[1 143 
14 879 107 
lf: 723 [;00 • 
19 [06 056 

77 545 161 

Um segundo aspecto relevante que teria contribuido p~ 

ra a deterioração das receitas do ICI'1 foi a muI tiElic~o da con 

cessão de incenti~?s e ise~ªes, seja por decisão dos próprios Es 

tados para atrair novos investimentos para suas fronteiras, seja 

por decisão do governo federal, no caso especIfico dos illcentivos 

-s exportações e nas isenções determinadas pela polItica cL' 

role de preços. 

(57) Os resultados ::.üczmçac1os soo aproxinutivos, llli1a vez que n('lo se c' 

as diferen.ças entre iüIguotas internêl.!:' I interestaduais c exten1il: 

con 
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Entre os benefícios fiscais concedidos com base no 

rCM com objetivos de promover o aumento da capacidade produtiva, 

Fernando Rezende (58) descreve os mais comuns: compensaçãofina~ 

ceira - constituindo no abatimento do imposto devido até um per 

centual do total de vendas para as empresas beneficiadas;dedução 

para investimento - dedução do imposto devido para aplicação es 

pecífica em novos investimentos industriais ou na ampliação da 

indústria; crédito fiscal relativo-aos bens do ativo fixo - dedu 

ção no imposto devido do valor do rCM na aquisição de máquinas e 

quipamentos empregados na' produção; etc. 

No caso de Pernambuco foi possível estimar que estes 

tipos de incentivos somaram 42,2 milhões em 72, cerca de 8%dd 

receita do rCM do Estado naquele ano. Além desses, outras for 

mas de benefícios são comuns como: r'edução' na base de cálculo, b~ 

nificação, concessão de créditos presumidos, dilatação dos pr~ 

zos de pagamentos, etc. 

Com o correr do tempo, na medida em que os Estados 

passaram a concorrer uns com os outros na liberalidade na conces 

são de tais incentivos, os mesmos tornaram-se ineficazes como 

instrumento de atração de novos investimentos, e, na verdade,pa~ 

sou a ocorrer uma evasão nas receitas estaduais, com transferên 

cias para o setor.industrial, sem qualquer. garantia de retorno 

futuro em termos de arrecadação (59). 

A necessidade de raci6nalização na política de incen 

tivos fj.scais levou a d~terminaç6es do Governo Federal no senti 

do de reduzir a liberdade dos Governos Estaduais na concessao 6a 

queles benefícios,atrav~s da obrigatoriedade de realização de 

convênios regionais para concessão de isenç6es do pagamento do 

rCM. A partir da Lei Complementar 24/74, ficou assim estabeleci 

da a necessidade de convalidaç50 pela unantmidade dos Estacas, 

dos incentivos j,~ existentes, sem a qual. 6s .. mecanismos seriam au 

tomaticamente revog2dos, bem como daqueles a serem oferecidos no 

(5 ") 3 "0" t T ib t- '. l' ] ~ ~ li" • t 
C) REZEJ\1DE, FenvmClo - __ ~ls_-ema ~. u -<11..-10 e é:"IS a2S]sm~_~élc~_es... 0P::_~\.> 

. pf1g 32. . . 
(59) NQ verdade,os inCX?ntivos fiscais di.ficilrrentc alteôrdl11 élS decisõos locilci'? 

nélis,principalrn:::nt;e lcv<lndo-sc' em conta qu(:> na "gu2rra do::.> _in<:cnt:ivos" , . 
os empres5rior; CC1:L:uTcnt:e COll .. scqueln dos Estados de sua prCfCrCJ1C.Lél bcne 
fíc.ios SCTI'Cl hémtes é10~:; (jue .U1CS SCr1.éll11 outorgados em outras locaJ:_u:,dc:s. 
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, futuro. 

; 

, Quanto aos incentivos voltados para objetivos determi 

, nados pelo Governo Federal, são, em geral, de 2 tipos: 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
" , 
, 
, 
, 
, 
, 

- isenções ou redução de. base de cálculo de produtos 

alimentares bãsicos e mat~rias prtmas, visa~do regulação dos pr~ 

ços de mercado, melhoria do abastecimento ou redução do impacto 

no custo de vida; e 

- incentivos as exportações. 

As exportaç6es de produtos industrializados ficaram 

imunes do ICM pela Emenda Constitucional n9 1/69 .. Paralelamente, 

a Lei 5444/6C e o DL 491/69 concederam aos exportadores de produ 

tos manufaturados cr~ditos do IPI; atrav~s do Conv~nio AE 1/70,de. 

terminou-se a participação dos Estados no esquema de 

cabendo-lhes conceder créditos do ICM aos produtos 

. 
incentivos f;-

industrializa 

dos beneficiados pelos incentivos do IPI, em percentuais equiv~ 

, lentes aos fixados para este tr~buto. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• , 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

A reação dos Es·tados! nmi·tos 00::; quais acabaram en 

frentando uma situação de acumulaçã~ de c~~ditos pelas empresas 

beneficiadas, acima de sua capacidade de ressarcimento, acabaria 

levando, a partir de 75, a uma série de me~idas visando a reduzir 

os efeitos desses incentivos nas arrecadaç6es estaduais. Assim, 

ampliou-se gradativamente a lis·ta negativa ,do Convênio AE 1/70 IV~ 

sando excluir maior quantidade de mercadorias dos benefícios con 

cedidos âs exportações, culminando em 76, com uma grande libera 

ção de produtos destes benefícios. rrami)ém,através do Decreto-Lei 

1426/75, o Governo Federal resolveu assumir gradualmente o ~essar 

cimento dos créditos acumulados do ICI1 nos Estados do Norte, Nor 

deste e Espírito Santo. Finalmente, o Decreto-Lei 1492/76 trans 

feriu 50% dos incentivos do ICM para a ãrea do IPI, a partir 

77. No final deste ano, o DL 1580 estabeleceuqu~, a partir 

de 

de 

78, 100% daqueles créditos seriam absorvidos pel~ IPI. Uma esti 

mativa da perda da reccj.ta do rCM devido aos incentivos as expoE 

taç6es é dada no Quadro.XX. 
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QUADRO XX 

ESTIMATIVA DE PERDA DE RECEITA DOS ESTADOS FACE AOS INCENT.IVOS Ã 

EXPORTAÇÃO NA ÁREA DO.ICM 

ru:CIOCS 

" 
RECIOES NORrE-mmESTE. 79,9, 97,6 . 145,2 203,7 ·)55,.7 ,407, "2 

ctrrroS ESTl'iX:S ••••••••• 907,~ 1 107,4 1649,0 2 6'19,8 4 039,5 4 6:!9,S 

'IOrJ\l, -........... ' ••••••••• 987,3 1 205,0 1 794,2 2 850,5 4 395,2 5 037,5 , 

. 214,0 . 

4 878,5 2 439,3 

5 093,4 2 439,3 

TO:-;'L' 
C!::<AL ' 

.1 531,6 

22 270,5 

23 S02,~ • 

(*) Esses , ... alorcs for.:!.,,;, ir..flocior:~s J.nd.i.rCt...r~l=""'lt~ S€:Ç\1.íCO i:. UX..l ca.ioial, a prcÇXJ5 CCt'~~tcs Q3- 197i I \...-:-.1 wz q...!C a 

hlsc cb cllc.!lo f01 o tot."ll c.as~rt.DÇÕCS, e;n d51=cs. 

lU,"lL: mzs, João, ~. 

1 
... 

Interessa pois chamar ati:enção para o fato de que a 

concentração das receitas tribut5rj'J.s na Uni2io decorreu nao ap~ 

nas do alargamento relativo de sua :·compe·tência tributária em re 

lação a dos Estados e Municípios, e do fato de seus impostos se 

rem mais dinãmicos que os dessas esferas de governo, mas princi 

E§l.lmente pela concentração de instru..mentos fiscais e do poder de 

decisão da EOlítica tributária_n~csfera do Governo Cer:<tral. Foi 

sem dúvida. esta prerrogativa, paralelamente ao esvaziamento da 

autonomia estadual e municipal em matéria tributária, que perml:. 

tiu ã União garantir um crescimento considerável de sua receita, 

seja através da criação de novos impostos, pela ampliação da in 

cidência ou aumento da base tributária de outrqs, seja ainda p~ 

la elevação de alíquotas e da carga tribut·ária. Por outro lado, 

no que tange aos Estados, por exemplo, além da privação da cap~ 

cidade de instituir novos tributos e de fixar suas pr6prias alí 

quotas, a sujeição a determinações do Governo Central, como a re 

dução de alíquotas e a concessão de incentivos fiscais as expoE 

tações, tiveram reflexos negativos em suas receitas. 

Vimos, por c?,C'mplo, que' no caso das recei.tas federais 

t.ambém influiram negativam(:ntc r no que tan~Jc ao IPI, as po1íti:. 
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cas de incentivos fiscais e isenções da base de cãlculo. No én 

tanto, pela diversificação de suas fontes de receita, a União 

pôde garantir um crescimento da receita tributãria bastante su 

perior ao do Produto. 

Cabe agora a consideração do sistema de transferên 

cias instituído com a Reforma, sua avalia'ção como mecanismo de 

redist~ibuição de recursos entre as 3 esferas de governo e de 

atendimento de objetivos como o de redis~ribuição regional de 

recursos. 

o SISTEMA DE TRANSFER~NCIAS INTERGOVERNAMENTAIS APOS A REFDRMA DE 66 

A Comissão encarregada dos trabalhos da Reforma Tri 

butãria considerava o siste~a de tran&far~ncias institucionali

zado pela Emenda 18/65 corno a principal característica do novo 

Sistema Tributário, na medida em que "veio modificar, substan 

cialmente, a tradição jã secular de divisão rígida e nomincll do 

produto da tributação entre os três níveis de governo Um 

novo sistema foi adotado para disciplinar a partilha do bolo 

tributãrio, adotando crit~rios sirnultân~amente horizontais e 

verticais .... que tentam corrigir as desigualdades de capacidade 

tributária das vãrias regiões do país" (60). 

Embora reconhecendo que a Constituição de 46 e a 

Emenda 5/61 haviam dado os primeiros passos no sentido. da "coo 

peraçao fiscal" entre os vários níveis'ds Governo, sugeria que 

aquelas medidas haviam nascido mais de ;tentativas casuísticas 

para resolver o problema da deterioração de receitas municipais, 

e que a falta de critérios explícitos na partilha dos recursos, 

bem corno a má gestão do pr6prio sistema'iimpediram tanto 

efetividade para suplementação de fontes de recursos aos 

sua 

Esta 

dos e Municípios, quanto sua utilização para, corrigir desníveis 

reqionais de renda. 

------------------
(G O) "A Hef cnna do t-'lF ••• ", 9P .~i t: ' p<.-1g 103. 
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A referência aos critérios verticais e horizontais 

deixava claro os principais objetivos visados pelo sistema de 

transferências: de um lado, compensar Estados e Municípios das 

perdas previsíveis em sua receita pr6p~ia,o.decorrentes do' es 

treitamento de sua competência tributária, da centralização de 

receitas e de uma esperada demora na adaptação dos fiscos esta 

duais e municipais ãs modificaç5es das sistemáticas dos novos 

tributos; de outro lado, atenuar os efeitos das desigualdades 

regionais de capacidade tributária. Desta forma, é em função 
destes dois objetivos que deve ser avaliada a eficácia do siste~:o.:'=_ 

ma de transferências implementado com a Reforma. 

A Emenda n9 18 e a Lei 5172/66 terminaram com o an 

o.tigo sistema de cotas-partes, substituindo-o pelos Fundos de 

Participação, a serem constituídos por 20% do produto da arrec~ 

dação dos Impostos de Renda e de Produtos Industrializados, dos 

quais a metade se destinaria ao F~ndo de Participação dos Esta 
i 

dos e a outra metade ao Fundo de Participação dos Municípios. .. 

As grandes inovaç5es do sistema, em relação ao ante 

. riormente vigente foram: . 
1 
I 

J 

19) introdução dos Estados no programa de ajuda fe 
, 

deral, por se temer queda substancial de receita em alguns de 

les, em frinção da troca do IVC para o IeM; 

29) garantia de automaticidade e efetividade no re 

cebimento das cotas dos Estados e Municípios (61); e 

39) introdução de crit~rics paia distribuição dos 

recursos entre os Estados e entre os Municípios que intencional 

mente permitirjo.am atingir o objetivo de melhorar a repartição 

regional de recursos. 

(61) A elirninacão dos entraves burocráticos anterio1.--rrente existentes pal:'a re , -
cebinento da ajude-=t federal e a agilização do processo foi, S8ffi dúvida,a 
grande vanta9cm do novo sistc.nn 8ffi relação ao anterior. Anterionrcnte 
as cota.s-partes era.Tn calculadas no ano t. , com base na arrecadação efc 
tiva do ano anterior (t-l) , e p",gas no ano segU1Jlte (t+1) , assill1 haveii 
do l..Ul1 intervalo mínirro c1.e 2 anos ('ntre a an~ecadaçêí.o federo.l e o rc::pas 
se aos Mwlicípios I sem qualCJuor uj us Le mc:n:.; tário. l'Jo nOVD SistC'J1H, ã 
rncdid.-=t qu,:; rcccbc(;se as mmunica(~ê'Cs de lx~coJJ1iITcnto do IR e do IPI, o 
Banm do Brélsi.l efctu.:cu.-iél auL:Ol!nticéirccnle o destaque Gr.:; 20~6 e o credita 
riét, em p .. lrtcs igmis ao E'PE e 0.0 FFtv1. A c1ü,tribtüçClD, on60, de élc;or= 
Q; com os c5lculos c10 Tribunal de C.bntas, 'sc:ria feita lw:;m~d1m:::nte 1 no 
curso do próprio exc:rcIcio fini..1J1Cciro Cl!l que se desse LI. arrecadação, in 
d~r:l(~.ndc.nlcn'Cnte de aulo1.'izaç~10 do I-linistério da FélZc.nd..-"1. 
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Tais critérios, que nao seriam alterados ao longo' 

todo o período em análise, são os seguintes: 

19) Para o Fundo de Participação dos Estados a 

buição é baseada na área, populaçã'o e no inverso da renda 

pita do Estado, segundo a seguinte fórmula: 

Qit = (0,05 FPE) Ai (0,95 FPE) 
l: Ai + 

sendo, Qit - quota do Estado i no período t;; 

Ki 
l: Ki 

FPE = Fundo de Parti~ipação dos Estados: 

Ai = área do Estado i; 

distri 

per-c~ 

Ki = coeficiente individual de Participação=Fi. Jii 

Fi = Fator representativo da popqlação, calculado com . 
base na participação da população do Estado i na 

população total do país; 

Ji = Fator representativo da renda per capita do Est~ 

do i, calculado com base no inverso do indice re 

lativo à renda l2.§r capita de cada Unidade, toman 
\ 

do-se como 100 a renda per capita média do Brasil. 

As variáveis população e área, introduzidas no crité 

rio de distribuição, procuram expressar alguma medida das "necessi 

dades" do Estado, em termos do nivel de procura dos serviços públi 

coso A variável renda per capi~~, usada ~nyersamente na função,pr~ 

cura introduzir especificamente o objetivo redistributivo. No en 

tanto, este objetivo pode ser facilmente contrabalançado pela va 

riável população, que entra com igual peso na fórmula,bastando que 

haja uma correlação, altamente provável, entre a renda e a popul~ 

ção nos Estados. Esta neutralização é, porém, grandemente minimi 

zada pelo fato do cálculo do fator representativo da população i 

gualar os Estados com participação supeiio~ à 10% do total da pop~ 

IÇlç'ão do pais, ou sej a, a curva represC'ntu:ti va do:; te f ator 

de ser ascendente depois desta faixa. 

deixa 
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29) Para o Fundo de Participação dos Municípios 

Do total deste Fundo, 10% sao destinados aoS Muni 

cípios de Capital e 90% aos do. Interior. Para. os Municípios do 

Interior a distribuição é baseada exclusivamente na variável po 

.pulação, devido à inexistência de informações sobre rendas muni 

cipais. Para os Municípios de Capital, as cotas são estabele~i 

das em razão direta à população do Município e inversa a renda 

. per capita do Estado, de acordo com a f6imula: 

Qit= 0,10 FPM Ki 

L Ki 

Qit= cota pertencente à capital ~ no período t 

FPM= Fundo de Participação dos Municípios 

Ki = Coeficiente individual-de Participação(cálculo 

semelhante ao do FPE) 

Se durante todo o período 67/78 não foram alterados seus 

crit6rios de .distribuição, o montante dos Fundos de Participação 

sofreu, entretanto, constantes modificações. Na verdade, o peE 

centual de 20% dos Impostos de Renda e IPI para constituição dos 

fundos s6 vigorou para o exercício de 1968. A Constituição de 

67 determinava que, para este exercício, o percentual sobre as 

receitas federais seria reduzido para 14% (7% para o FPE c 7% p~ 

ra o FPM), tendo em vista o deficit orçamen.tário da União. Já em 

final de 1968, o Ato Complementar 40 reduziu ainda mais aqueles 

Fundos, estabelecendo em 10% do produto da arrecadação do IPI e 

IR a parcela para sua constituição (5% para o FPE e 5% para o 

FPM) , reservando mais 2% daquele produto para constituição do 

Fundo Especial. A criação deste Fundo visava diminuir nos Esta 

dos mais pobres, com maior dependência ãi·transferências 

rais, o impacto da redução do montante transferido (62). 

fede 

(62) O Fundo ESp'2cial inicia1Jn::mtc foi aplicodo apenas em Estados das L~rJiões 
Norte e Kordeste. Inel ui u-se lTl-US ·tarde L::unbém os E~)Ltdos . do Espíri to 
Santo, S,:mt.iJ. Catadné1,t1ato Gcc~;so e Goiás. A sistcm.l.iie2 de distribui_ç~ão 
deste Fundo ê definidél anullllrc'nLc J:>cla SLPIJ\N, levZlnc10 em ronta a situa
çao f in<tnceira dos EsLábs, ~;cu esforço de· dcsenvol vim:::.nto, c a priori~~ 
de e1x·; prc~JC;lJTDS ele:, i1plic.<lÇ';io lX)!:' eles al)roscntados. Os rcew~so~, silo i~~ 
tegréllncnLe dest:in.:tdos ã cl.e~;I:'X:;sas de capital (DL 835/69) . 
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Estes percentuais foram mantido~ at~ 1975. Neste ano, 

atendendo às pressões dos Estados e Municípios, a Emenda Consti 

tucional n9 5, determina o restabelecimentq gradativo dos,perce~ 

tuais originalmente previstos sobre a arrecadação do IPI e IR 

(63), da seguinte forma: 

76 - FPE (6%) 

77 - FPE (7%) 

7 e - FPE (8%) 

FPM (6%) 

FPM (7%) 

FPM (8%) 

FE (2%) 

FE (2%) 

FE (2%) 

79 em diante - FPE (9%)'; FPM (9%); FE (2%) 

Ainda no final de 1975 foi também criada a Reserva Es 

pecial para os Estados do Norte e Nordeste (REENNE), pelo DL 

1434, constituída, al~m de outros recursos, por 10% do total do 

FPE em 76 e 77, e por 20% daquele total de 78 em diante. Esta 

medida significaria, assim, uma intensificação do caráter redis 

tribuitivo do FPE. Na verdade, com sua instituição, a distri 
1 

buição do produto da arrecadação d~ IPI e do IR passou a ser 

feita da seguinte forma: 

QUADRO XXI '; 

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADI~Ç~O DO i IPI E IR (A'I'UAL) 

ANO 

1976 

1977 

1978 

1979 em 
diante 

UNL'\O 

86 

84 

82 

eo 

F.P.E 

5,4 

6,3 

6,4 

7,2 

F.P.M 

6 

7 

8 

9 

.... ,,_._---- -----------------, 

IFUNDO E RESERVA 
ESPECIl\L 

2,6 

2,7 

3,6 

3,8 

-EM % 

TOTAL 

100 

100 

100 

100 

(63) A perda de receita representada pela substancial rcduçQo do VOhllf\2 dos 
Fundos ( mm o Ato Carplerrent:l.r 40/6 [), foi em l:Drtc coI1tp'2ns.:Jd.:J pC:] o ace 
lex.-ado crescDl'Cn'w econôm:Lm regisu'ado no país até 73, que por si IreS 
mo, gén.-émti.u um c.nI1lx'lrtam.'?.l1 to i avorávc 1 do.s re~i tas própria s . :8 20:
sim (x)llvrcensívcl que as pres~::;õcs dos Estados c r'íunicípios [Drd aumen
to déls tnllls[erônciqs fedc~rzüs tenharn se acentuado com o irrpucto dr.:i de 
sace1cTêlqao cmnô:m.ca, é1J:x5s 197-1. 
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As perdas com as reduções da participação no montante 

da arrecadação do IPI e IR, em relação aos percentuais previstos 

pela Reforma de 66, foram para o conjunto dos Estados, no período 

67/77, da ordem de Cr$ 27 bilhões (em cruzeiros de 1977), ou seja 

cerca de 40% dos valores efetivamente recebidos neste período com 

as transferências dos Fundos de Participação e Especial; devido ã 

instituição do Fundo Especial e da Reserva Especial, beneficiando 

os Estados mais pobres, estas perda-s-foram da ordem de 24% parae~ 

tes Estados e de 70% para os Estados excluídos do esquema do Fun 

do e Reserva Especial (Mina's, Rio, são Paulo, Paraná, RGS e DF) , 

em relação aos valores efetivamente recebidos (64). 

A partir de 75, com a Emenda n9 5, estas perdas (consi 

deradas em relação aos percentuais originais estabelecidos 

Reforma) foram diminuindo, até que em 1977 representavam 10% 

pela 

do 

valor recebido para os Estados beneficiados com o Fundo e Reserva 

Especial e 42% para os Estados mais ricos. Só em 78, conforme o 

Quadro XXI, os Estados beneficiados com o Fundo e Reserva E~cial 

em conjunto, teriam exatamente recuperado o valor a que teriam d~ 

reito caso tivessem sido mantidos os percentuais estabelecidoscom 

a Reforma (10%), enquanto os Estados mais ricos continuaram, em 

conjunto, a perder. A partir de 79, enquanto estes Gltimos cont~ 

nuarao a receber abaixo dos percentuais fixados pela Constituiç~o 

de 67, os Estados do Norte e Nordeste terão um ganho relativo(ll~ 

ao invés dos 10% previstos) . 

o Quadro XXII a seguir, permite observar a melhoria re 

lativa da participação do Norte e Nordeste no produto da arrecada 

çao do IPI e IR; visualiza-se claramente que a partir de 69 ,a cri_~ 

ção do Fundo Especi~l apenas compensa parcialmente a perda que te 

riam aqucües Estac10s com él redução dos percentuais do Fundo de 

Participação; a partir de 76, com a criação da Reserva Especial 

dentro do Fundo de Participaç50,estes Estados teriam sua situação 

melhorada. 

(64) l\. cf~i:jmativa, ano a ano, da perda de' :r<?ceit.!l pela redução das' cotas do 

Fundo dc~ PorUcipaçZtü I pélrZl os dois grt1t-DS clcEstados éS aprc!';cnto.da na 
'RtwlS'm DE FINl\NÇ!\S rOBLICl\S, n9 336, pJÇJs 90/91. 
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Desta forma, as instituições do'Fundo Especial e Rese~ 

va Especial equivaleram ã urna modificação efetiva nos critérios de 

distribuição estabelecidos para o Fundo de ~articipação.Seria va~ 

.tajoso entretanto a substituição dos esquemas do Fundo Esp~ 

cial e Reserva Especial do Fundo de Participação por urna mudança 

nos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Esta 

dos~ A vantagem mais evidente é a de acabar com a burocratização 

e o arbítrio existente na distribuição desses Fundos Especiais 

atualmente sujeitos ao julgamento da SEPLAN,na base de critérios 

normativos vagos e duvidosos do tipo "situação financeira dos Es 

tados", "esforço de desenvolvimento" e i'prioridade dos programas" i 

além disso, evidentemente, o estabelecimento'de critérios objeti 

vos possibilitaria aos Estados o cálculo dos fluxos anuais daqu~ 

las transferências ,permitindo um melhor planejamento de seus 

tos. 

Estados 

REGIÃO ,:!OHTE 

RondOnla 
Acre 
Amazona. 
Rorairr,a 
Por! 
AJTl3;"1A 

REGiÃO NOROESTE 

Maranhão 
Piau! 
Cearã 
R,o Grande do Norte 
Parsiba 
Perni'lmbuco 
AI3ç!JaS 

Sl"9'P6 
Sa!',\8 

REGIJ,O SUClESTE 

MinnJ Getltl. 
Es.,frilo Santo 
R.o d. Jl'lneiro 
SAo PalJlo 

REGI~.~~ 

ParanA 
Santa Catadoa 
/;'0 G·.lI'nd'1!I do Sul 

REGIÃO ~ C-.t!,"TRO,{)[Srr 

MaIo Grou.o 
GOI,1S 

Dlstr,to federal 
~~.!..Jlf'al Te!a! 

PERCtN1U~IS VIGENTES: 

QUADRO XXII 

, 
" 

fUNDO DE PAqTICIPAÇÁO DOS ESTADOS. FUNDC' E RESERVA ESPECIAL 
PERCENTUAIS UETIYOS DE PAP.TICIPAÇÁO NA RECEITA DO IPI E 111 

, . 
Perr.Qjo'Ll3io; E( J~ivos de Pê:r1:icipaç~o 

l!ib7 1976 I 
.QS !n. ~ ~ W_ 

0.03 0.11 0.12 

0.16 0.3' 0.20 0.20 0.24 

0,21 0.'3 0.78 0.28 0.34 
0.04 0.14 O.IS 

0,25 0.46 0.36 0.38 0.41 
0,02 0.07 0.08 

3.~6 4.56 W ~ m 
0.48 0.69 0.60 O.~ 0.62 

0.25 0.35 0.31 0.32 0.38 
Q.58 0.74 0.36 0.36 0.'8 
0.18 0.2. 0.19 O.Ig '0.24 

0.27 0.35 0.28 0.27 0.32 
0.41 0.59 0.36 0.37 0 .• 4 

0.20 0.26 0.21 0.20 0.25 
o.Ie 0.2' 0.22 0.22 0.26 
0.77 1.10 0.69 0.69 0.83 

~ li..? !2~ 12 1.25 

0.71 1.'0 C.51 0.55 0.60 

0.'8 0.27 0.31 0.25 0.27 

0.3' 0.50 026 0.25 0.19 

0.30 0.35 0.21 0.17 0.16 

0.85 12L ..Q21 ~f:1 E..~ 

0.34 0.65 0.30 0.25 0.30 
0,1. 0.30 0.21 0.16 0.18 

0.32 0.'2 0.21 0.21 0.21 
t.6. E.B E2?. 2B.. ~ 

0.17 0.26 0.17 0.14 O." . 
0.31 0.2. 0.29 0.23 0.20 

0.16 0.01 006 0.06 0.06 
T,OC .~~ 6,1' 6.63 7.Se 

FPt-6 ...... 
FPE -7~ FPE .. 10-'" FPE - ! • .,. rp( - 5' rE -nó 

F( -2% f( -2% R( ~ '0'11. do 
rPE 

'977 1978 

!2. ~ 

0.14 0.10 
0,26 0.30 
0.38 0.38 
O.Is C.'2 
0.52 t.~2 

·0.09 C.'O 

~ ~ 

0.S8 0,78 
0.41 0.41 
0.53 0.75 
0.~6 0.42 
0.36 O,~2 

0.50 0.71 
0.27 G.3~ 

0.28 0.41 

0.9' 1 ,1~ 

1.'3 1.:·' 

0.70 o~ 

0.30 02. 
0,!1 0.2' 

,0.22 0.2ê 

!!l.~ ~ 

0.35 O,H 

0.18 0.11 
0.25 0.23 
0.5.1 ~~ 

o.Ia 0.1e 

0.25 0.31 
0.011 00' 

~ '73 .--fPE -7% (I'~ ~E' 

rE -2~ H-" ·' ..... 7' 
RE-'O~ do H'..:"1C'" 0..,"> 

FP~ f-PE ---
fON1F' 8.'1"c;:o d<tl O/l.~03. -_ ~rf=n:F. 

CO) __ O flJr~:io f~~~--=íAl. {"I,.(':) ('m ,p.,)C. J-!I terrt C:,~.!J:~utj~ 1~· ... c1~ $-Ou, r'i!"Cu,,,o", fír ... (H'Idc ... ~..,. P"H'I Prolt'IOI (j ... ~I:t.l •. A ~VJo"C 
óderftilça. 00 leI.:! d:)1 r--.:rCll."\tUI\!-; fC'pr:=!-(>n:e O taljo .. (,r.: r H.l 1.1i r . 

ga.§. 
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Quanto a aplicaçâo.por parte dos Estados e MunicIpios 

dos recursos transferidos atrav~s_dos Fun~os de Participaç~o, os 

crit~rios estabelecidos evoluiram num sentido claro de aumento da 

intérfer&n~{a no planejamento estadual e municipal, com correspo~ 

dente perda da autonomia destas esferas de governo na gestão dos 

recursos transferidos. 

A primeira vinculaçâo (Lei 5172/66) ocorreu com a exi 

g&ncia de a~licaç~o de no mInimo 50% dos recursos em despesas de 

capital, sujeitas â comprovaçâo junto ao TCU (65). A partir de 

69, com o DL 835/69 I esL:abeleceram--se também vincuL::l.(~·ões por prQ 

gramas de gastos ou funções. Para os Estados, 20% . .leveriam ser 

aplic~dos em Educaç~o e Cultura (Ensino do 19 e 29 Jraus); 5% em 

SaGde e Saneamento, 10% em Agricultura e Abastecimento, 5% para 

constituiçâo de Fundos de Desenvolvimento nos Estados onde se lo 

calizem Regiões Metropolitanas; c 2% ao PASEP (66). Para os Muni 

CÍpios/,os percentu3,is eram: 20% para Ensino do 19 grau, 10% ';;iara 

SaUde e Sane~mento ~ 2% para o PASEP; para os MunicIpios integra~ 

tes de Regiõ~s Meti~politanas estabeleceu-se ainda a obrigatorie-

, dade de despesas e~ projetos integrantes do Planejamento destas 

Regiões, da ordem de 20% para os MunicIpios de capital ~ 10% nos 
<, 

,demais MunlcIpi~s da Regi~o (67). 

Com o excesso de vinculações, os Estados e Municípios 

ainda tiveram de se submeter a uma série de formalidades para o 

recebimento das cotas. As tarefas de f{scalizaç~o e ~ontrole fi 

caram divididas entre a Secretaria de Planejamento, para análise 

e aprovação dos planos de aplicação, e o TCU, para avaliaç~o das 

prestações de éontas~ A interferência da Secretaria do Planej~ 

mento era ainda aumentada, pelo fato de os Estados ficarem subme

tidos ã sua autorização, caso desejassem contrair empréstimos com 

garantia de suas cotas do Fundo de Participação. Assim, sua au 
. , 

tonomia de g~stão, praticament~ anulada no caso dos recursos trans' 

(65) M:ris tarde este pera:mtual foi estabelecido,segundo a receita dos Estados 
e Municfpios.Para os Estados, perrraneceu em 50% quando .. a arrecadação do 
ICM fosse sUperior ã rrédia do país no trienio anterior ,e de 40% quando in 
ferior ou igual ipara os Municípios seria de 50% quando:; a receita própriã 
fosse superior a um minimo (Cr$ 10 milhões em 70, Cr$ 20 milhões em 74) e 
30% nos demais casos. 

(66) Decreto 77565/76. Anteriorrrente os percentuais por programa sorPavam ao tQ 
do 50% para os Estadcs; 20% Educzção; 10% Saúde; 10% Agricultura e Abas~ 
c1rrento e 10% para Fundos de DesenvolviIrento (Decreto 69 775/71). 

(67) Decreto 77 565/76. 
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feridos, ainda era reduzida quanto às operações de crédito con 

tratadas daquela maneira. 

Além da perda de autonomia na gestão dos recursos 

transferidos e do excesso de burocratização, as vincuiações ex 

cessivas nas transferências federais foram duramente criticadas 

por levarem freqtfentemente a uma situação paradoxal. Criadas ex 

pressamente para compensar financeIramente os Estados e Muni

cípios da centralização das receitas tributárias na União, como 

visto anteriormente, as çrescentes exigênci~s quanto à aplicação 

de recurs?s acabariam criando, por sí mesmas, maiores dificulda 

des financeiras aos Estados e Municípios ná medida em que exi 

giam contrapartida em recursos correntes para a manutenção 

projetos aprovados pela área federal, frequentemente em 

bastante elevados. 

dos 
... . nlvelS 

Assim, os gastos induzidos pelas transferências, nem 

sempre prioritários, ou em volumes apropriados ~s necessidades l~ 

cais, acaba\"am significando vinculação nos mesY.'tOS setores também 

de parte das receitas pr6prias dos Estados e Municípios; no ca 

so de Estados e Municípios mais pobres, a falta de recursos pr~ 

prios para fazer face à tais despesas levava-os a recorrer ao 

endividamento ou, quando este recurso também não era suficiente, 

a simplesmente abandonar os investimentos obrigat6rios realiza 

dos com aquelas transferências. 

As incisivas críticas dos Estados e Municípios quanto 

aos problemas gerados por tais vinculriç6es nos recursos transfe 

ridos, tanto por seu enfraquecimento como instrumento (~e "compe!!. 

sação financeira", quanto pela redução do grau de liberdade da 

quelas esferas de governo no planej &mcnt'o e fixaçEto de priorid~ 

des para seus gastos, acabaram levando, no início do atual goveE 

no, ã decisão no sentido de praticamente eliminar as vinculaç6es 

atê então existentes para aplicaç6es dos· recursos do FFE c FPM ~6(') • 

~---------------

(6 E) O decreto 83556 ele 7 /6/79 I1lculb~;n. p:;LJ~a o FPt ap0na::; ú obr:iqatoriedac:o d8 
aplicZ1ç:?-ío de 2%; ao Pi\SEP iPé.1ra o FPlvr, illl~m éL;~; 2'i, p,Lra o PlI.Sl.::P 6 m,mtillu 
l1ll.1 pcrex'ntual m:i:nir,tC) de 20';', de' C1plicaç:~o c-nl EducaçEín (Fnsino do lÇJ e 29 
graus) ilx1ra os recul:sos do Fundo Espccüü ~;e rnanLó;n él obrigatod cd.Jcle; c;c~ 
aplic::l(;~I(l ('m de~;pCS,tS de Cé~p:i.t a1, a n;;o SC~l' em CéD~::ít_C:c CXCE2pci OlléÜ I a 
critério ela ~:;ErJl\N. 
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A15m dos problemas da redtiç~o da participaç~o dos E~ 

tados e Municípios na arrecadaç~o dos tributos federais e das 

vinculaç5es, que modificaram substancialmente a concepç~o orig! 

nal do sistema de transferências federais, um fato importante 

tem contribuído para reduzir o fluxo dos recursos dos Fundos de 

Participaç~o para Estados e Municípios. Na medida que os valo 

res dos incentivos fiscais concedidos pelá União, com base no 

IPI e IR, não são computados para efeito de cálculo dos Fundos 

de Participação, o montante dessas transferências é afetado di 

retamente na proporção de tais subsídios,significando, de fato, 

uma absorção pelos. Estados e Municípios de parte dos ônus da PQ 

litica de incentivos federais. 

Para o exercício de 79, por exemplo, prevê-se um 

montante de incentivos do IPI e do IR de cerca de Cr$ 93 biThoes,. 

o que significa urna subtração de recursos do FPE, FPM e FE, enl ' 

conjunto, da ordem de Cr$ 18,6 bilhões. d fato é ainda agrav~ . 
do na medida em que e razoável se esperar urna grande concentr~ 

ção desses benefícios fiscais em empre~;:J.s localizadas em re 

gi5es mais ricas, o que entâo significa um subsídio indireto 

dos Estados e Municlpios mais pobres para aqueles de maior PQ 

tencial econômico, neutralizando, em parte, os efeitos 

tributivos das transfer~ncias. 

redis 

Da mesma forma, as recentes medidas tomad~s pelo g2 

verno federal visando a absorver os créditos do rCM, conccdl -

dos ã título de incentivos ãs exportações, pelo IPI, antes re 

feridas, se por um lado alivii1m de imediato a receita dos Estél 

dos f por outro lado tc:'rão c1uplo. impacto· ncg("1ti vo: 

19} significarão uma redGção do fluxo de recursos p~ 

ra o FPE, FPM e FE, devido ã redução na receita do IPI. Estiman 

do-se em Cr$ 2,4 bilhões e Cr$ G,3 bilh6es, respectivamente, em 

77 e 7 [, o volumc~ de créditos do I C 1"1 t.ransferido,-,> <:lO IPI, a 

d1.1ção do montante dos recursos êL::\quelqs fundos, à conta de tal 

abs0:n~:30", foi da orc.cm de Cr$ ,100 m:Llhõc~; (:;1, 77 e Cr$ 1 2Gü m~. 
ihões em 7[; (G9). Para os E;;L~\c.k'~~ O~'0r:) um todu, pcrL;~iL·.O, 6 ganho LLql:i.ck) 

---- -_. __ ._------_. ". - .. _--_.---
~. __ .~~ ... ~_ .. _._--~.~-------~._~~._--~--_._--'"-_ .. _----

(69) Ver "1\ l\cfonu 'l'ributZlr-ia, .J. Cl'nlralL'",c'.çõo F(~d'.réll (.' a l\~~~~d:J (10_ l\~x.k~L 
de rÀ.'ci:3~ío du::; Esti.lckh".I~'vist;l ,k.c Fi~·]i.:m(';lS l'~íb}ic~',~, r{.' 335, P~19 95 . . ~ . __ .. ~------""'- .~-- -_ .. _-----:---_ .•. __ .. _-, . ..-------
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real CX)ffi a rreclida sera, a partir 79 (quando o FPE + FE atingirão 11% . 
do produto de arrecadação do iPI e IR), .de.F9% do montante daqu~ 

les créditos; para os Municípios como um todo, o ganho líquidos~ 

rá também inferior ao que se poderia esperar com o aumento da ba 

se sobre a qual são feitas as transferências de 20% do ICMi na 

verdade, computadas as perdas com o FPM, o ganho líquido sera 

de apenas 11% sobre o valor total dos créditos absorvidos. 

29) na medida que os créditos do IeM concedidos como 

benefícios fiscais às exportações são maiores nos Estados mais 

ricos, na verdade, a redução da receita do IPI ã conta dos Fun 

dos de Participação· significa um novo reforço do subsídio dos mu 

nicípios e E~tados mais pobres ã economia dos Estados mais ricos. 

Evidentemente, 9 problema seria evitado com a contabi 

lização dos incentivos fiscais como receita; para efeito de cál 

culo dos· Fundos de Participação, f~zendo recair na União os onus 

com a política de incentivos fisca'is. 

Além dos Fundos de Part~cipação, o sistema de trans

ferência de tributos federais engl,e,ba também as cotas-partes dos 

.;';mpostostinicos, da Taxa Rodoviária Onica (TRU), Imposto 

Transportes Rodoviários (18TH) e Salário-Educação. 

sobre 

Do Imnosto único sobre Combustíveis e L'Jbrificantes 
-":..::;.,-:-. ----._~~-- -------------_._------

(IUCL), o mais importante em termos de arrecadação, os Estados e 

Munictpios tiveram sua participação reduzida com a Constituição 

de 67, para 40% (32% para os Estados e 8% para os Municípios) ,em 

relação aos 60% (48% para os Estados e 12% par? os Municípios)e~ 

tabelecidos pela Lei 302/48 ( 7 O) • Os 60~ dos recursos que ca 

bem à Uni50 passaram, a pa.:ctir da Lej 6093/74, a integrar o Pun 

do Nacional de Desenvolvimento (FND), com destinaç6es específ! -

.. .Ças .D.1). 

(70) Na vC'I,J.adc, como vinns, O p:>rccntua.l de GO% j5. havia sido an tcrionrcntc 
rcdl..l;:~rlo p.êlra 1:);, (36'i; paca Est2aoS e 9?,. para os Hemicípios) no rx~rícx1o 
53/G4 (Lc:i s 17L1()/r.i:~ e 29·/S/S6). 

(71) Em 7G a d:i~:trjJ)l:L(,<-;() clO;3 GOc~ do FI\Tf) foi il sc~guint8 :VLín.ü;t::6rio de Minas 

(> Erl("1.'9:ia (DI\iPi\l, l.,NF:\l o FJ:ll',;N), 1, 37':, ;~\lin L:; b-;rio (bs Tr':UíspJrtr..~!:; (FfDF e 
Dl\l~n) I n,(;i>,';j Hinisl.~rio cJ<l l\cron5uticil, O,CO~);'l'r.:1nf:)portc's O.:üctivos , 
L;?;t~~ .. .m dCf;tini)C,~~;~) c!:{>cc.íUCi1, 2,1'1;. (segundo DL 1511/76). 
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As parcelas dos Estados e Municípios, juntamente com 

os recursos destinados ao DNER, constituem o Fundo Rodoviário Na 

cional(FRN), sob administração desse departamento, para 'aplic~ . . 
çao exclusiva em construção, melhoramento e conservação de estra 

das de rodagem. Os Estados e Municípios, através das autarquias 

voltadas para oferta de transporte rodoviário, devem prestar con 

tas ao DNER, ao qual ficam submetidas administrativamente. 

. Deve~se ainda ressaltar que, segundo os percentuais 

estabelecidos para 77 pelo D.L. i511/76 para distribuição dos r~ 

cursos do FRN, as cotas-parte' do DNER e dos Estados foram redu 

zidas, ambas de 4%, para permitir uma alocação de recursos deste 

Fundo para o Ministério da Aeronáutica. Desta forma, na realid~ 

de, os Estados tiveram sua participação no imposto reduzida de 

32% para 30,72%, passando a União, na prática,a contar com 61,28% 

da arrecadação global do imposto, ao invés dos 60% determinados 

constitucionalment~. O critério de distribuição eqtre os Esta 
-, 

dos não sofreualter~ção desde 1953 e se baseia em coeficientes 

fixos que servem de ponderação par~ as variãveis escolhidas:ãrea, 

populaç~o e consumo de derivados da 61eo cru. 

Os repasses do FRN têm cestinação rigorosamente prefl 

xada. O DNER se encarrega da fiscalização e, caso constatada a1 

guma irreg~laridade na aplicação, o Conselho Rodovi5rio Nacio~al . 
pode determinar a retenção ou suspens~o das cotas. A16m da fis 

calização p5s-repasse, exige-se demonstra~ão pr6via da desti~a 

çao e .aplicéiçâo dos recursos, antes de sua liberação. Os rcc;ur 

sos são ainda vinculados conforme o tipo d(~ despesa: 30% para c~ 

teio e 70% para investimento. 

A partir de março de 76 (Lei 6~61/75) ,com a institui 

ção do adicional de 12% sobre o IUCL, os Estados e Municipios 

passaram a participar tamb5m em 40% (32% para Estados e 8% para 

Municipios) na receita adicional. Os iecursos deste adiciond} 

têm dest:i.naçEo di versa das j ã explicitadas. Tanto as p.::u:-ceL:,s cb 

União qUdnto a dos Estados e MunicIpiós constituem o PNDU (F\lndo 

Nacional de Desenvolvjmento Urbano). Os Estados devem aplicar 

75% de: sua cota (24~'i do' adicional) para trzmsport:es urbano::' e o 

rcsti:1ntc~ para q ua lo u~r f 1m relacionado ao dc,;envol vi lC'.cnto urL;"no i ., 
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no caso de Estados onde exista Região Metropolitana, ao menos a 

metade do total da cota (mínimo de 16% do adicional) deve ser 

aplicada em projetos de interesse,metropolitano. Os Municípios 

apenas devem obedecer a vinculação de sua cot? a projetos lig~ 

dos â desenvolvimento urbano. A função de execução dos repasses, 

que no caso do FRN fica a cargo do DNER, no adicional é executa 

da pela Secretaria Executiva do CNDU (72). 

Da arrecadação dó Imposto Onico sobre Energia Elétri 

ca (IUEE), os Estados e Municípios participam em 60% (50% aos Es 

tados, DF e Territ6rios e 10% aos' Municípios) , segundo sua pop~ 

laça0, superfície, produção e consumo de energia e à área inlUnd~ 

da por reservatórios de usinas geradoras, com a ponderação de 

60%, 20%, 2% e 15%, e 3%, respectivamente, para cada uma daqu~ 

las variáveis. A receita é totalmente vinculada, devendo ser· 

aplicada em serviços de energia' elétrica, no caso de Unidades F~ 

deradas concessionárias dest~s serviços,.ou em caso contrário 

na tornada de ações da Eletrobrás ou empres.as públicas estaduais 

de energia elétrica. 

Do Imposto único sobr~ Minerais do País (rUMP) r de me 

nor representatividade em termos dearrecadaç~or os Estados e Mu 

nicípios recebem 90%: 70% para o Estado~ Território ou' Distrito 

Federal em'cujo territ6rio houver sido ex~raído o mineral ger~ 

dor da receita e 20%,parEI os municípios produtores. A receit~ é 

totalmente vinculada à aplicaç5es em despesas de capital: os Es 

tados devem aplicar em investimentos que ~ireta ou indiretamente 

interessem à indústria de mineraç507 os Municípios, Territórios 

e Distrito Federal prioritariamente nos setores de educação, sau 

de pGblica, assist~ncia social, energia elétrica, construç5o de 

estradéÍs e outros setores que promovam a mineraç5o. As aplic~ 

.çBes sfio sujeitas § aprovaç5o prEvia dos respectivos planos e a 

(72) Criado em 79, o Conselho Nacional de lksenvolvirrento Urb.:lno (CNW),órg;"o 
mlegié'ldo, sobre é'l presidência do t-linj stério do Interior, substit.uiu él 

antiga CC.1mssão Nacional de l\egiOes M2trcp.ilit.anas e PolítiG.:l. Urban.::t 
(CNPU) ,ór9~'o extint.o c1Cl Secretaria de Planejornc'nto. Até 79, port.émto,a 

SE:.PL?\N cstuJx'lecia os princípio~3 geraJs nornnt.ivos dos projetos d,! _ ll]. 
v,.:'stin~ntos dos Estodos, rccc-bia e (\prOVaVCl 0:3 J)l~CCJ"~ <tm.:iScl2 oplic2Çi10 

., 1 TO 1 1 ' . . l'h ' .. r""·~Llrr-r. n-11' 1 o rcn)(ltl(jo:-~ p::"; _ ():=-:; ~,S .. :tlC.OE3 C ~:11~()rl_7,(1Vl"1 êl ]~ _.2J-;J(~~20 O()~~ c-c ...;.ou;.., .t~",:,. .. ~'- • o" 

(1:10 f:;C;qUj ntc' r cal.:x;.lll.l.o élO extillto CNl'U a élchlüüstraçoo do l:NUJ ,incl USJ\1C 

il } ilJCia\~;-1o, cx)ntro] c . (; fü;c;] Li zaç:?lo dos rc:.cnn;os Lr'ln:;fe:cic1os. 'l'a.is L:'1 
retas ék":reril() aqora [;cr c1C'~;eJtp('1t1ndc1:'; r~-;la [)('crct,].riu EXl::c'uU.va do C'J.<UC, 

'cem o SUpJl'te t~c!Licü c administTcxt-lvo do H-LrüstC'rlO elo Jntcrl.or. 
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prestação de contas ao Ministério de Minas e Energia. 

~ interessante, porém, destacar que 90% do Imposto 

Onico pago sobre minerais do país, entrados em estabelecimentos 

industriais, se convertem em créditos do estabe1ecim~nto, abati 

veis do ICM a ser pago sobre suas:saídas, e os 10% restantes ge 

ram créditos contra o IPI. Desta forma, na realidade, as trans 

ferencias do IUM para Estados e Municípios 'não lhes geram recur 

sos adicionais, uma vez que um montante correspondente é abati 

do de suas receitas do ICM. Os Estados e 'Municípios têm,assim, 

substituída uma fonte de receita própria, livre para aplicações 

de seu interesse, por uma transferência vinculada ã aplicações 

em setores determinados pelo Governo Federal. Por outro lado, 

como o IUM também gera crédito sobre o IPI (de 10% sobre o mon 

tante do imposto pago), os Estados e Municípios têm uma perda 

efetiva (na redução nos Fundos de Participação) Ide 2% do mon 

tante correspondente ~ arrecadação do rUM, valor este que é na 

realidade transferido ~ União, na medida que esta detém 10% da 

quole montante (e nao os 6%, correspondentes ã redução da parte 

do produto do IPI que por direito lhe pertenceria) . 

Ainda participam Estados e Municípios (60%) do prod~ 

to da arrecadução da TR~~ - TAXl'l. HODOVIfl~ll', ÚNICP~. - criada pelo 

D.L.999/G9, em substituiç50 â Taxa Rodoviãria Federal. Os cri 

térios de rateio enlre Estados e .seusmunicípios são estabelec~ 

dcs por legislação estadual. Com a criação do Pr-;DGRES . ( Pro0r:~ 

ma Nacional de Vias .Expressas), em 1972, 28,5% dos recursos da 

cota-parte dos Estados e Municípios pas~aram a ser destinados 

obrigatoriamente ao programa. Os recursos restantes a Estados 

e Municípios ainda são, na verdade, reduzidos pela comiss~o do 

B d B '1 e pelas desnps~r d~ cu~t'el'o do sistema para o anca o I'aSl . 1:"';'" L~,'-'. ". -

SERPHO. A partir de 75, com a criação do adicional da 'I'RU r dos 

tinado ao Fundo Nacional de Descnvol vimCl1to Urb.~no, u pilrccla' 
, 

da Uni50 no total d~ arrecadaç~o da taxa foi aumentada, de for 

ma que a partilha de seu produto é na Lealidade a seguinte: 
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QUADRO XXIII 

PARTILHA DA' ARRECADAÇÃO DA' TRU 

BENEFICI1\RIO 

-UNIÃO 

-ADICIONAL 

-o::Y.rA-PARTE 

-ESTAOOS 

TRANSF. CORRo 

'.I'RJl.NSF. CAPITAL 

-MUNICIPIOS 

- CXJTROS 

-PR<X;RES 

-CUSTEIO SISTEMA SERPRO 

-co~rrssÃo B.BR~IL 

PARTICIPAÇÃO (%) 

10,000 

36,0.00 

29,730(*) 

11,205 

18,525 

5 946(*) , 

18,324 

15,267 
" 

2',625 

0.,432 

110 

/ 

OBSERVAÇOES 

-destinado ao FNDU 

-corresponde a 40% s/ 90% 

-5/6 (54% - 18,324%) 

'-1/6 (54% - 12,324%) 

, -28,5% (54% - 0,432%) 

- 4,9% (54% - 0,432%) 

- 0,8% (54%) 

* Na participação entre Estados e Município adotou-se a 
ção 5/1, fixada pelo D.L. Estadu01 n9 207/70, para o 
de são Paulo. 

propor
Estado 

Os Estados; Terri tórios e Distrito Federal partic.:b. 

pam ainda em 20% do produ'to da arrecadação do IS'l'R (~mposto 80 

dovi&rios (DERs) (73), e de 2/3 do produto da arrecadação, em 

seus respectivos territ6rios, ~o Salário-Educação, recolhido p~ 

las empresas comerciais, industriais e agrícolas, sobre o valor 

de sua folha de pagamcn to (74). No caso da cota do ISTR, a 2{'Jl!.:. 

caç~o ~ vinculada a despesas decapitaI, no atendimento das ne 

cesstdades de manutenção e melhoramento da rede rodoviãria esta 
" . 

("13) Instituido pc;10 D2crcto lei 284/67,0 ISTHoriginalnente incidia sobr2 
ITêülspJrte rocloviÉirio de }XlSSélC]c5 ros intcrc~.;tadual e intermm1icipal,des 
tinC:1I1L10-CõC intcsr~l':tlmcnto ã Unióo. .7\ partir do DL 14 J iV75 sua inciêên = 
ciél. fCl_, f'stcndidél é1C' Lransp::,:yt-te rodoviário de cargZl c ficou cst2l:x:,Jcci-
da é1 destinaçzlo ele 20';; élOS d8pc:rLé:un:~ntos roc1.oviário3 QstdcluéÜS (; [:0% 
0.0 }'NI'. 

(7 i1) Contribui(:iío pab:on:ü instituid" p::la)ci tl140/7 Ll p. DL 1422/7~:) c n:gu"t0 
nenL1.dêl r-,clo Ix;crcto 7G923/75. l)cc1~lZicl:1':1. té1Xo. de adnünisl:..r;::ç;;(') do INl'S 
(l'f;) I o rronumtc: eb élrrccdd:::ç::lo :3crcf)c1rl-c c:'ntre é1S Uniebcles l.'C'C1(·ré1das 
(2/3) 'e o Fundo N~lCio;Vll de ll.~\r;(~v(>JvjlT1(::nto da EduC'Ál(;~iío (1/3). 
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dual, bem corno na construção de armazéns; silos e ~rminais de 

passageiros e carga, segundo programas de aplicação estaduais 

submetioo§-àaprovação pelo DNER. No caso.da cota-parte do,Salá

rio-~ducação, arrecadado pelo rNPS, há' vinculação exclusiva de 

sua aplicação em investimentos em programas específicos na area 

educacional, aprovados pelos Conselhos Estaduais de Educação. 

'. 
Quanto aos Municípios, a reforma tributária gara~ 

tiu-lhes ainda 20% da receita do rCM arrecadado em sua jurisdição. 

Em relação ao sistema vigente antes da Reforma, de participação 

em receitas estaduais, que praticamente não se efetivou devido 

às dificuldades já apontadas, a participação municipal no rCM 

foi um grande avanço. Em primeiro lugar, sua distribuição e pr~ 

ticarnente automática; a parcela municipal não chega a ser regi~ 

trada como receita estadual, constituindo praticamente receita 

própria do município; em segundo lugar, em relação às derrais trans 

ferências federais, sua aplicação é totalmente livre. 
I 

" 
" De um modo geral, o sistema de transferências durant.e 
I _ 

o perIodo em an&llse resultou na Jistribuiç~o líquida de recur 

sos entre as 3 esferas de govern~ que é' mostrada no Quadro XXIV 
, 

a seguir. I: 

Pode-so constatar que: 

19) Compélrando-se com o Quadro XIV, o sistema de trans 

ferências revela ter de fato melhorado a situaç50 financeira de 

Estados e Municípios e atenu~Jo em parte o processo de canccntr~ 

ç~o de receitas tri~utãrias a .nível federá1. No per{ado 67/77 a 

participaç50 rnêdia da Uni~o, Estados e Municlpios foi de 47~r39% 

e 14%, em termos de recursos disponlveis, contra 54%, 42~ e 4% , 

que seria a distribuiçâo, caso não houve~sem existido 

rências; 

d" co 
... J transfe 

29) Observa-sc, entrctantoi que mesmo computadas 

transfcr6ncias federais a Estados e Municípios, a Recei,ta 

as 

da 

Unii:lo Zlp,:csentcH1 cr(3sciIltcn'l~o sempre supc~rio:c a daqucla~; csfc'):ds, 

c1c ~l""V('.i·l;OI a ]Jilrt,:L:c d,~\ Ci9 r e bastitnt,c: f:~upcrior ao PIB. Est:c fa 

to . ~ 1 ser ,L ,'1 re~::;pon~;:i \'C. 

4(J'l; em G8 ,para 53~:; em 7C. 



~ . ~ . . . , . ., ,.. ~.,. ~ . . . ~ . . 

~_._~~ 

~S--T 

TOTl\L DE RECURSOS DISPON1vEIS NOS 3 N1vErS DE GOVERNO 

PE0JRSOS DISf'ÜN1\7EIS 

C~$ biL'-:ees 77 (*) 

1966/1977 

PARTrCD)p,çJí.O (z;) NO 

TOTAL [OS RECURSOS 

INDrCES DE EVOLTJ;ÃO 

(1966 = 100) 
.1 . t -----! I-~-, -~.-----------:l~------------+--------------

i _ I "',1.".0 (,'.) EST~I:OS (E) -l-lú":~ l,,::,rAo (A) ESTi>DOS (B) WJN. (C) C'NIÃO (A) EST (B) }!UN (C) PIB • 

)66 ! 46,6 53,2 15,0 ! 
í! I 

, ç::""' i ~n n ~O? lO ° ! l v / I j'j I V , ), - _J r I 

I 68 6 O ,9' 64 /9 25 /5 I 
[, I 

169 I 78,9 69[7 25,1 I 
j70 I 22,4 74,4 26,3 I 
I 7~ I ~" r- ..,,.., ° 27 4 
'I .L I ':3L:.,:J /0, , I 

-2 I I / I 

1
73 I 

1
74 I 

; 75 (**) 

176 (**) -I· 
{77 (**) . 

i I 
L ( 

114,4 88,1 

136,4 

152,9 

160/9 

185,9 

F6, [' . 

101/8 

109,3 

113,6 

121,8 

127 ,9 

32,2 

37/7 

40,9 

43,0 

45,4 

49,1 

I 

I 

I 
i 
! 

40,6 

36,0 

40,2 

'45/4 

45/0 

46,7 

42,2 

49,4 

50,4 

50,7 

52,6 

51/4 

46;3 

46,4 

42,9 

40,1 

40/6 

39/4 

37,5 
, 
36,9 

36,1 

35,8 

34/5 

35/1 

13/1 

17,6 

16/9 

14,5 

14/4 

13,9 

13,7 
.1 

13,7 

13,5 

13,5 

12,9 

13,5 

100 100 100 

84 94 127 

131 122 170 

169 131 167 

177 140 175 

198 147 183 

245 166 - 215 

293 191 251 
I 

328 ~05· 273 

345 214 287 

. 399 229 303 

401 240 327 

100 

105 

11S 

125 

137 

152 

168 

187 

205 

213 

232 

244 

FO\Ti.:: s-'wCF-STi~1li)\ DE ECO~ni-uA E Fili~iÇJI.s - HIl'J. DP, F.\ZEND.:"\ - REVISTA DE Fr.\AL"\'ÇAS PÜBLroS n9s 336 e 337. 

A - PSCEITA TRIBU'I1:JUA FEDERl"L - TPAT\JSFERf:KCIl-S a ESTADOS (***) - TRANSF~IAS.A MUNIc!PrOS 

B - RB::IITt-. 'L).IEC' ... .L:lUlI. ESr:::'iDUTili + 'I?.pNSFEP .. f;;:;(~Ij"\S FEDERl'-JS (*H) - TPJIJ~SFERf1\CIAS Ãr1L~rrc1Plos 

C - P.;:::C=:;:'Ii'. '1?:=~:.J~_:t.l").i;~ ~·:r::r=CIT:'z"..L -i- TPANSFE?2;:~cn~s :PEDE?!..,IS + 'I'&\NSFERfNCIAS ESTAIXJAIS 

(*) !lOTe::: C2Pi;.L DE PI(EÇOS (DI) Colo 2 F~J 

(**) ES':L'::-1,:P,.TT'/7\ B:,s~ijD1J, E~1 RESCI..JTl,IDS DE 1~·!):3'I'F.l\ Pi1.PA 102 ML'NICIPIOS 

(*H) Ni""O :rOPI'::'l CO:\S:;:[:EP}'''[;AS AS tPP,i\IS17ERf).JCIPS IX) ISTR e SNJI....'\..10 EDUG.ÇJü. 

/ 

\ 
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N 
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, pon.l.veis evoluiu 1-:1c1hor pr()pnrcj~o11éllmcnt8 que d dos F:c;t;1dos.Enqnd!2. 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
, . 
, 

to u. p," ·ticLpaç2io dos J:.11..H' iC:LrJios consc(fui li se es tllbi li z;:ú: cmtornu 
.. ~ J.. .J 

de 13,S% no perro~o 71/7~, contra uma particlp~ç5o m6diél de 11% no 

período 60/66, a pél:rticip,:lÇ:lo dos Estados decresceu continuJH\ence f 

de 46,4% em 67 pArJ 35,1% em 77. 

A doterioração ro1ati.va da situaç50 financeira dos Est"a 

dos teve duas causas principais. De um l~dof como jâ antcrior~cn 

te êlpontodo, e:1cluanto a Unúío aumentava sua receita pela n:anip\.~l~ 

ç50 de tribut6s 'de sua competência, os EstJdos, cuja receita trib~ 

Uíria se concentriJVa num único impo~3to - o rCM - sofriam os ('feites 

negativos de medidas corno a redução de alíquotas e da droll3gern de 

recursos do imposto atrav~s de incentivos fiscais. 

Por outro lado, apesar do substancial crescimento das , . 

transferências federais aos Estados, em ritmo superior à de suas 

, receitas pr6prias,como mostra o Quadro XXV,' elas não foram sufici 

, entes para arrefecer o hiato entre as receitas da União e dos Esta 

, dos. 

QUADRO XXV . 
COt-TI? ARAÇ.J.'\O DA E\DLUçlíD DAS REC:EITAS PF(iPRIAS ESTADUAIS E TRAi'JSF'E~'CIAS 

---7r$ bilhões de 77 (*) 

ANOS RECEI'fA 1RI!lUTÁRIA ~ 'l'IlANSFERlliCIAS TRIBurlIRIAs A ES'l'AOOS 

ESTAWAL FPE/FE/REENE IUCL . IUMP TRU 'lOTAL 
. (A) + IUEE (B) 

1967 54,6 2,7 2,5 . 0,7 - 5,9 
1968 68,S' 5,3 3,4 0,7 - 9,4 
1969 74,7 3,9 I 4,4 0,9 - 9,2 
1970 77,4 4,2 4,6 1,2 1,6 11,6 
1971 79,9 4.,e 5,0 1,6 1,e 13,2 
1972 89,8- 5,5 5,1 2,7 1,8 15,1 
1973 105,0 6,0 5,5 2,t 2,2 16,5 
1974 113,2 6,9 5,2 3,1 2,4 17,6 
1975 J).8,2 6,5 I 5,0 3,5 2,5 17,5 i 1976 119,4 

I 
f,7 

I 
9,7 3,9 2,7 25,0 

1977 126 O· ·10,1 8,1 3,9 2,8 24,9 , . 
FONTE: SECRETARIA DE ECDOOMIA E FINANÇAS - HF 
(A) CONSIDERA 100% do 101 e OUI'RAS RECEITAS ESTADUA1S 
(*) IGP - DI - 001. 2 FGV 

I IlIDICES 
EVDWçlD 

(A) (B 

100· 
126 
138 
142 
147 
165 
193 
207 
218 
219 
232 

10 
15 
15 
19 
22 
25 
28 
29 
29 
42 
42 

o 
9 
6 
7 
3 
6 
O 
8 
7 
4 
2 
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Em termos de mecanismo de redução de disparidades re 
gionais de renda,a sistemática atual de transferências tem atuado 

mais favoravelmente que a anterior ã Reforma. Assim, como. mostra 

o Quadro XXVI, enquanto no período 57/66 a Região Nordeste rece 

bia apenas 23,5% do total ~e Transferências Federais, no período 

72/76 passa a receber 31,4%. Mais significativo ainda e o fato 

de que a Região Nordeste passou a receber neste último período 

53% do que contribui em termos de arrecadação de tributos federais, 

enquanto a Região Sudeste, contribuindo em mais de 78% para a ar 

recadação federal~ reçebe de volta apenas 5,2% do total de tribu 

tos federais por ela arrecadados. 

QUADRO XXVI 

PARTICIPAÇÃO (%) DAS REGIÕES NA RECEITA TRIBUTÁRIA 

.. FEDERAL E NAS TRANS.FERtNCIAS 
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, IV - ANÁLISE DO IMPOSTO ESTADUAL DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICM) , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
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, 
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f. 

A) OS FUNDAMENTOS TEORICOS DOS IMPOSTOS SOBRE VENDAS 

Uma das principais modificações introduzidas pela R~ 

forma Tributária de 66 foi a alteração da sistemática dos impostos 

estaduais sobre vendas, com a substituição do antigo imposto "em 

cascata" (IVC), por um imposto baseado no valor adicionado (ICM). 

Esta modificação,que teria s~rias implicações nas fi 

nanças estaduais e no federalismo fiscal brasileiro, de um ponto 

de vista mais amplo seguiu uma tendência histórica já verificada em 

vários outros países. 

Como most:i::-a Shoup (1), a evolução dos impostos gerais 

sobre as vendas se deu, em vários países oCidentais,dos impostos 

cumulativos, "em cascata", para impostos uniestágicos (cobrados em 

uma única fase do processo de produção ou distribuição) f ou direta 

mente para os impostos sobre valor adicionado, considerados ü está 

gio mais avançado da tributação sobre vendas. 

Os impostos "em cascata", a primeira forma de um im 

posto geral sobre venclas (isto ~, abrangendo uma vasta área da eco 
-;: 

nomia) surgiram ao fin~l da la Grande Guerr~, e representavam uma 

tentaLiva de arrecadar VOl\lmOSaS receitas para os países afet2dos 

pela guerra e pela inflaç~o. Incidindo sobre quase todos os seta 

res econ6micos, pelo valor total da operaç~o a cada fase do prQ 

cesso econômico, este tipo de imposto de fato se revelava altélmen· 

te produtivo em termos de geraç~o de receitas. 

A evoluç50 dessa forma de imposto para outros tipos 

seria ditada ppla busca de uma maior racionalidade eco~ôJ~ica, por 

critérios de eq1..\idôde c eficiôncia. l~o senU.do mai.s g(T<J] I te-l] evo 

luçfio se daria na tentativa de tornar a t-}-···11~'1·t ."'>(' :-~;) "'o))'-c· ~ .. ~ . .JJ \.. L-t ~' Llt.__.....; _4_ ,15 vencJ.as 

c(~di1 vez meTlo:; di.scriminatóriz·; ql..1élri~_~() u certos t.ipos de élt:.ividade 

impcstos "ern ca~;c.:d:(l". 
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e rrétcx::1os de produção, ou seja, os impostos correspondentes mais "neu 

tros" quanto a seus efeitos sobre 6 sistema econ6mico. 

Foram amplamente reconhecidos e explorados os aspe~ 

tos negativos dos impostos cumulativos sobre vendas sob o ponto de 

vista de sua interferência na alocação de recursos, na organização 

da produção, nas i~cnicas e fatotes utilizados na produção e nos pa 

drões de consumo, aspectos estes uti~izados, na maioria dos países, 

como. justificativa para sua substituição por um imposto sobre o va 

lor adiciOnado (2). 

Uma das principais críticas a0S Impostos do tipo"em 

cascata", bastante enfatizada pela Comissão que propos a extinção 

do IVC (3), ~ a de que este tipo de imposto estimula a integração 

vertical de empresas, reduzindo assim o nível geral de eficiência, 

pelas limitações impostas às possibilidades ~e especialização e com 

petiçãõ. Este estímulo seria criado pelo imposto, na medida em que, 

como seu montante sobre o preço final do produto varia de acordo 

com o número de transações e transferências efetuadas nos estágios 

anteriores, U3 empresas podem reduzir sua carga tributária pela sim 

ples eliminação das transações efetuadas, ou seja, reduzindo os 

elos da cadeia de produç~o e comercialização. Caso se abstraiam as 

deseconomias internas, o processo de integraçzlo vertical induzido 

.por um imposto deste tipo poderia ir at5 o ponto em que o valor to~ 

tal de um produto, desde as mui&rias primas at~ o estágiO final de 

comercializaç~o, incluindo o valor dos equipamentos nccess5rics p~ 

ra sua produç21c!, foss(",m geradus por tuna únic,., firma. Um imposto d.os 

te tipo causaria assim um excesso de carga pura firmas nao int0gr~

das, interferinJo na organj.zaç~o da produç~o (4). 

Outro asp(~cto discriminatório do imposto, distinto do 

primeiro, mas tambêm causado por sua característica cumulativa, de 

taxação mGltipla, 6 que beneficia produtos cc~ maior agregação de 

valor nos est5gios finai.s da produç50 ou distribuiç5o, em dctrirncn 

to daqueles que agregam maior valer nos primeiros cstác;:i.os d::l pr0d.~ 

çEio (em geral produtos brutos, do ITler,'::n' acahamento) ,lTlc<:,mo' con::::i.do 

._~------~_ .. ~. ----------- - --~--_._._._ ... -- -._._~_._~._--~ _._--_ •.. _~---~--~--'''---
("2) Sl1UJlVl\~~, Cla!~d ,- TIl.c Ir(1~: O~') Vé'lluc ],/Ll~d, 

] .. 1 ... ·-] s. --.-._-_ ... _-,-... --- '.----.--.- ._-- ._---
(3) VC','- ")\ l~:'fonl\' do }"W. _ ." 0I'- cito 
(11) 1)-~';:çnHhcl'Y'nKX, ~l l'~~i s t:~nc:j ;1- (l\.5-·ê:~;ttl(~:)!; l 'J!1[)j r:ico~; ,n) Ci:1é:;O bra::--; ilciro, In )~;U';l,~':'() 

os d·tc.'i to!:; do IW~ no 'l;r()Cl':;','ó (~,f-" (V)"(~_'"'' }'''I''~;O (' _ .. -'- 11_l.l1L .. _<..\:~.l .k: {;.npl-C~S(lS. 
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rando que ambos passem pelo mesmo número de transações comerciais e 

atinjam o mesmo preço final no varejo, antes do imposto. Isto ocoE 

re porque os primeiros estágios são taxados múltiplas vezes até que 

o produto chegue ao consumidor. Supondo que um produto passe por 3 

transações (ou estágios) até sua venda final, AI, ~ e ~ sendo os 

valores adicionados em cada um destes estágios, e t a alíquota do 

imposto, seu montante final seria o seguinte: (5) 

E fácil ver, então que, em termos de carga tributária, 

sao beneficiados os produtos em que a maior parte de seu valor pr~ 

vêm dos estágios finais da circulação, por exemplo, aqueles com al 

ta margem bruta de comercialização. Este fen6meno deve ainda levar 

a uma distribuição altmuente regressiva da carga tributária, 

que se admita que os bens típicos de consumo de baixa renda 

exatamente aqueles que agregam a maior parte de seu valor nos 

gios iniciais de produção. 

desde 

sejam 

está 

Este mesn'lO impacto discriminatório pode ser estendião, 
" teoricamente, para abranger uma vantagem, em termos de carga tribu 

tária, para indGstrias (ou produtos) 'que usam rn~todos intensivos em 

trabalho em relação àquelas que utilizam metodos 1nt.onsiv08 em capJ.:. 

t,al. Neste CClSO, os bens de co.pital são ViS-r.Of; como valores adicio 

nados nos primeiro~, estágios de produção c:, comotaJ, sofreriam 

exce!:.iSO de c,arga em relação aos produtos intensivos em tr:,bc:tlho 

. 
U'ffi 

(6) • 

Devido à mGltipla taxação e ã infinid~,de de fai ,,~-(:S 

que afetam a distribuição de sua carga, torna-se extremumentu difi 

cil determinar a incidência de um imposto "em cascata" sobre o va 

lor final do produto. Este caráter crráticó do imposto, ao lado 

de seus aspec·tos discl'iminatõrios, impede um equacionarr,ento c~a P,S2. 

(5) As p3-rcelas o.'n1 ex}:xx'ntcs reprcscnt.om o ünl~'Ost.O incidente sobre os j}i'postos 
Jél robr,tdos êlnterj.ünl:.:::Jl~('. 115. cnlilo dois fl;l \l:~"L:nos: a Ill'l1 tit.ill~lÇiio de UIro 
n""C"11'Ol 1-..,,::;. e a 11' ..,(,}'(l'~'·l-'l'a- do l'Il'llYJctr ) '~obn--' O" v'llCI]'r,,' r;oc~ ·l'Tl1·""S"tr \-.: 'J';', coLrr.~, !' ...... ,,-'\.~ .... .J.....)C.t. L~ ,J _,- __ ,J "-"_ • '.L.-'-~J \.. ..... ) ..• 1...- .> \.. ~ .\_0 \......{ ...... - '-j::'\..J .... ~ .... "- ..... 

dos. 

(6) Sulliv~m Ch"ll,:~ atcl'lç~-,Of pcm::ln, 1',;[":, o féJ.ro ('lo> que c:.;l:::: vcmtc:qcm ~;ô 0::5:::;'co ~;(~ 
se cO~lsic1('r(H: que O~~; pnx}uLos }>,:1~1';1.1m peJo w:'s:r;;) nDn'Cl:O (le; t.r,:tll~·;il.Çl'í.2:-; (\; Hcr

C'2C\C) I c: r em gera] ,(]eve--sc c~pcrar um m~;nor nÚ'll("ro dc~tLm:3'·1ç'Õ:.'S" p::ra <) c~,~~õ' 
de produ Los inb .. :n~;iv(1s cn\ Cêlpj 1c,l. 
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lítica fiscal em termos de determinação da distribuição da carga 

tributária segundo os interesses da política econômica. Na verda 

de, na medida que o imposto discrimina entre indústrias, firmas e 

produtos, na prática ele deixa de ser um imposto geral, para ser 

um conglomerado de impostos específicos ou seletivos (7). 

Para eliminação das distorções causadas por este tipo 

de imposto, em sua maioria derivadas de sua característica de 

por taxação multipla, duas alternativas têm sido propostas 

im 
-' 

para 

sua substituição - a cobrança de um Imposto sobre Vendas uniestági 
. . 

co ou a cobrança de um Imposto sobre Valor Adicionado (IVA). Ambos 

eliminam o aspecto de taxação múltipla do Imposto em Cascata: no 

caso do Imposto Uniestágico, pela permissão às firmas de venderpr~ 

dutos intermediários sem recolhimento do imposto, até que o prod~ 

to atinja o estágio tributado (produção, comércio atacadista ou va 

rejista (8) i no c'aso do IVA, pela limitação da obrigação 

ria de. cada firma ao valor adicionado a seu produto. 

tributá 

Desde que ambos sejam impostos gerais, ist.o érat:lnjam 

até o estRgio varejista (quando o Imposto Uniest~gico seria um I~ 

posto sobre Vendas a Varejo - IVV) , os dois métodos acarretam exa 

tamcnte a mesma carga de impo3to sobre (J valor fina.l do produto.I~ 

to pode ser visto no exemplo seguinte, que comp211~a a cc,rga do IVV 

e do IV_~ soln:e o valor final do proclc..t':J, com a de um Imposto 

Cascat.a do tipo do IVC, consid2rando 3 firn~s, em 3 diferentes os· 

t~9ios de atividade econ8mic~ (transformação, comErcio atacadist~ 

------'-_. 
(7) Um.J. irnporlarl.tc lirni"Lação do "ifllXlstO elT\ ca.scat:a"pcl1~a objet:Lvm-; de políti~,

econômica, se refere ao cOH"2rcio eÀterior. Devido a [:.eu 01r5.ter 2rrático , 
torrn--sc prat:lcarrente :lmpossí vcl detenninar as resti tuiçé~"õs dos irr'lx)st 0'3 

pagos em estágios anter:lorc,s f n,:'ceso;.:lrias pélra tc;.-n:lr isento o véllor f:Lnal 
dos prex"'lutos exp..."x t.ado::.> f ou detenTL-Lnar inl[XJstos. co;,p:;nsé~ tór j os nclS irnrort.,,·
çXX?s. E~;te fenôrr'Cmo teria levado o GNIT a clcsélcoDscl hi..i.r a a.c1cx,;210 deste ti 
[lO do injJosto. 

( C') ~, l'" . t' 1 11 • r-. 11 l' . ~ ... co r:.: (úJ'.D se nos os -él'-Tl os éLD "'crlores 10U\TC~i3~~8 su~;peC3,J() C~) lmrX)~~ J) /JIJ(~ C' F' 

Cl·1'Jlll·~1." 11") Cr·t"'I(I·]·C)- "]P'I"L'O I"~,,,, J'J"1'11'1"" "'("0;")) ..... ·,'·" ... ·,,-. C1o' l"-, .. ~(·j'l!Tr. jnj-.'l'l1',·,cJi:; .... -" , • *l.ol,_J \.. _ ..... ""l.(, _ \.". '._ • .• \.::) .,_ J l.) ,_ ,u'l:" _ll .... I.·_ ....... l •• ,) '-.. . .J...l. \,. .\ . ••. J,---J - , -.~ - ".' ". " . .f.. 

·'··;C·,c C"') cJi''''''l C~lO c~)l'; , .. ,,' 'l-,':l:lC' "1 Jr ,,"'11"'('v:'r c'c'-t··): r-l' ('-IC·;·' ':!'" ..L; "('Jl(~(:~' C:)!f') --- (I" .L~ lo';> ..J.l "--.".J..C.l. .....JL '_ ,') __ .• _.L • . .-'_ •. (.~\.. ........... l i. .~ _ '-___ /\;.~... . .J. __ .• 1... • lI.. , ...... 1..~ ~-) - ~. "-", ". "- _ 

rélntia (1~~ que o bC .. H Ojl1pr,:xJo ~;c'rD u::.~,~'-)o ru pl.xx:h.1r:=io C n:1o p;n~(l 1.1':;0 fini'11.'-
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e varejista) e uma alíquota uniforme de 10% (9) • 

TABELA I 

CARGA COMPARATIVA DOS IMPOSTOS EM CASCATA, IVV e IVA 

VALOR VALOR' DO IMPOSTO EM IVV IVA ADIC'IONADO * PRODUTO * CASCATA 
ESTÁGIO I 300 (AI) 300 ~. 30 - 30 
ESTÁGIO 11 100 (A2 ) 400 43 - 10 
ESTÂGIO 111 50 (A3 ) 450 52,3 45 5 

VA.LOR FINAL 
DO PRODUTO * 450 450 - - -

, I MPOSTO SOBRE 

, 
, 
, 
, 
, 

O VAlDRFll'JAL - - 125,3 45 45 
PRODUID -,-00 

* excluslve o lmposto. 

Pelo exemplo;fica claro que a Gnica forma de,atrav~s 

de um Imposto em Cascata, se atingir a mesma carga dos impostos do 

tipo uniestágico ou sobre o valor adicionado é atrav~s de urna fu 

são das 3 firmas independentes em uma Gnica, através do que se 

evitaria a taxaçâo mGltipla. 

que as diferenças de carga 

Por outro lado, o~servc-sc tamb€lil. 

entre um "Imposto de Cascata" e um 

imposto do tipo IVA' serão tanto lnaiores quanto maior o número de 

etapas por que passa o produto, e quanto maiores as proporções do 

produto agregadas nos primeiros est5gics, pelos motivos j5 anteri -

orment.e assino.lados (lO) ~ 

(9 ) 

(10) 

Poç'ic-::,,'C> o;; :c,n1c1r qu'" 2 c1'j fc,o-(·n·~'J montd.ilt.e do Ü['p.'sto o.ccé1.'Tel:acb p'::ÜI)::'; 

2 (ütir~:)::; n~1:::'.::.1(;s e ~p::J c: iJ;~,;~~J;) '.;' C_lSCc,t.D. e cxat.::'c,:..:nte aO:!21a pJ:O\'OCé:i 

d o, rY. -:'.1' -, "'''l''',~-: .. ~~, r'/;llJ~'nl:' U~i",:. (,c'[·:-'.'n',- "l'l~'-r:';'-J'O]"CC '''''''r nc:t-'·, ..:tl"_~'-',) t'l'lV') r:~ Cl J:"'---" c~ L( ... /~,-,~ -J .l,LA. ".I.--. ,,( •• J .~.:...:>._, .• :.;LV ....... c ...... L'"-,~ .. _ .. ,0:::> J..J\J '"-.:-:.. __ .... 1..., LLLL_' dto .-', \..Á'-~ 

imp="i(O. J\S:;:iL,: cnqUéllltO 21 Ci:FC:,' ,L..: um "jr'i.~o:.:;tn ",ll mSC\:1ta" ,~obre o pro 
-'1~" .'·;, .. ~1 C'o--' ",-1, --J - r-, ... ,,". , ". r .~ "c"., . ,I·r - I--cJ" (:3'- t ,,>{_J-;-Q.lLOL "k<.l S,_1.J_O (.<tl...d J~}~ ~cl l..U';:".,.Ld Cl,l~.C . .:> C.Lt.C .... !,.C{ lSu.) C~ _. C.L L - .)c_··j 

t3) + I'~2 (2t + t 2 ) + i',; (t) ( d c;lrga final do IVV ou lVA é dClm por: 
• I == U\ 1 + 'P--2 -I- 1\ 3) t ( 2) • 

Este; n·:31.üL:c1o, pClrém, ó::é é wdido cOc,'::;idcL'-lJO qU'3 o NA s'~':J;:'l_ ccüculé1'.1.-:; 
"por fOJ-êl li. (\.lan'.10 (;10 (; cc11culo.cl.o "pX' dentro", isto é., a L::c:e de cá leu 
lo co imp':);3to Q c:acl2t c,;tágio trlbuté1:10 inclui o irrpclSLo dcbi L,·<lo no ('s~~í 
gio anlcrÍ,o;', Yl21 v,-'r.1 l(Ic SU,~I Ci.D~ÇJ:'l é ligeirélll'0'nte rraior que a de um lm;À')s 
to de V(~] L::l;3 '-'. wlrejo { de mc'.'~;nn tllIquota nomin,ü t e ~-;eria clada Y:0J:: IVi,=~-
__ !,___ (7\1 -1 ]',). + A3). l\ssim/lo c~,;";_) do C)Ur'i?lo-citaeb, de félto, o va 
1 - t 
101' to LélJ cln j; :'J.Y; to ~:~'r.i a ~iO c n~lo 4:), 

Per cXC'J:r:1:1o, c'::,u ;"\:" J'r("lC".)n~,~;,:·';:; 
é;::--.,;c~ ]\1 c: ~·)O I 1\; ;~ J()() c /\3 ;::: 
(:1.-) 'l'·"'''''·, .' , '-, ,-... ,---. -".1 c, >,;7 se 

·1.', J"I.. • .....:.'._)'-ly.1 (~ (l .-h. . .L l~J .... >~ .. r_O. l. , _ . .,J 

O HL':::;J!K) J},) C-,:-;:_J de) 1\'\' (;; lVl\. 

(.~~.~-) - rnJ)c"ltlt-b fc:~~s(\n~ inv(~rLil1él.:.~ f CXJrl~:;lciC~.LZ-:11 
ir)Í\ r~. 1 ""-'iX-\ê'L' '-i ,,'Y' (".~<: .. ~., 1--" 11') (-'''1'' ['· ... 10 ('.'," 
_"_ ... ,~ V_ .Jl t 

.... _ /.:;. -:, ...... dl \......c..t._)\ ..... (..tL<...t. , ._'.;J i-' _~ .-

:,0 .1.nvc;:;~ de 1.:~) f 3, enquanto Ix:urL.-:[!('C:;LLiJ 
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Em relação aos impostos sobre vendas uniestágicos, o 

IVA apresenta algumas vantagens, principalmente do ponto de vista 

administrativo (11). Uma das vantagens deste imposto é seu cará 

ter multiestágico de tributação, não concentrando a carga do im 

posto num só estágio de atividades econômica. Desde que seja um 

imposto geral, isto é,atingindo todos os estágios de produção e 

distribuição, o IVA nao oferece assim, estímulos ã transferência 

de funç6es dos estágios tributados para os não tributado~, como 

ocorreria com um imposto cobrado em estágio anterior ao de vendas 

ao consumidor final. 

Por outro lado, no IVA, grande parte da receita -e 

arrecadada nos estágios pré-varejistas. Assim, mesmo , i., havendo 

evasão no estágio varejista, onde é mais difícil de ser feita a 

fiscalização, o governo terá garantida boa parte da arrecadação. 

Desta característica do imposto decorre ainda a possibilidade de 

se conceder isenções do imposto às pequenas firmas varejistas e a 

facilidade de um sistema eficiente ~ simples de fiscalizaç2:0, bas 

tando que se controle as firmas mai~res, nos cst5gios pré-vareji~ 

tas, que ga~antem grando parte da a~rccadação (12). 

Enqmmto 03 impostc)s urdes1..:2.gicos só pocJc:rn sC'r ap1l 

cados de uma forma, os impostos s' b~e valor adiciona00 podcln ser 

cobrados atrav6s de 3 m6todos diversos: o de adiçâo, de vendas e 

o do crédito fiscal. Pelo r:.lét:oc}c, elr; ~d~sfs: ;':;8 chE':P ao valor G,·':i 

cionac1o pel2. con'ta~)i lizélção dos pa<jdmen tey; fe.i, tos p:~::L; firrnc~ 0.03 

f(1.(o1:',:':; de produção, tais COiT:O sal~r:Los, lucTos, al u(Jl.,é:i,~; " j U r ,).',,:, 

etc. Pelo mEtodo de vendas 

cuJnr o valor adicionado de cad~ firma, dedu~:'-s2 de suas vcr:c~as 

tribut~veis suas compras de produtos int2rme~:i§.rios. 

sobre 

suas vendas, o imposto anteriormente pago sobre suas compl:ns. 

Os métodos de adiç~o e de vendas (ou subLraç50)dRr~o 

semp}~e n~sul'Lados idênti.cos desde que: 19) as alíquotas sejar! 

(] 1) 1\ J?~r::Jr)çL: C~ \:'-(1 C)-~j~.\rn~")J() (}~~ I!':lj~~) (]'I.1(.'\ c;r,t'c.:Y .. l rr:.l·:',) ilr:I>~)st-:o ~,rj)1:-c~ \'(11r.)1" c1(~L;.(~.ic:n.~~ 

(12) 

tq.~"l C'P"l (:;1·;1-.~,--: 0j -~-l'I<C~;-» ~10 ill~'_\C)~~';l~(-' u;_·LLl~:-)t_~··l~.~i(\;~ 1\/~-:1~ SLJI.J.~~I-VtJ'~r C,o C)l) .. (~i.~·" ~~::'~r,r 
-"'--"'-')'--'--"!."\.~ - ~ \ ~ 

11:,) • 

})j::?rj;:r~L)l:: I J:\: J:-q;_:;i(~k) .-. 

S)tj_~,_.~~Ltf E\lJr; G3-G6. 
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, mesmas; 29) as definições de "produtos·inter~ediãrios" sejam as mes 

, mas em ambos os processos; 39) no caso de serem concedidas isenções, 

, 
, 
, 

, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 

ou o m~todo de subtração (ou vendas) permita ~ dedução dos produtos 

i~entos, ou no m~todo de adição adicione-se os produtos isentos 

base tributária da firma compradora. 

o método do cr~dito fiscal, porem, só darã resultados 

identicos aos de adição e de vendas se, al~m de usarem a mesma defi 

nição para produtos intermediãrios (sobre os quais se permitem cre 

ditos fiscais), nao houver diferencdação de alIquotas entre os dife 

rentes estágios de produção e distribuição, ou isenções (13). 

Para 3 estágios de atividade econ8mica,gerando valores 

adicionados respectivamente de AI, J3.2 e 1\3 e com alIquotas !. ,~ e 

E, o imposto cobrado pelo método de subtração de custos (ou adição, 

que lhe é equivalente) seria o seguinte: 

seguinte: 

I 

Já pelo método do crédi~o fiscal, o il~~osLo seria 

, 
I 

(AI + A2 -I- A3) - s 

o 

r; evidente I portclllto, que o~; resul todos (3) e (s) so 

coincidirão c~so as aliquotas sejam iguais (t= s = p) Havendo di 

ferenciação de alIquotos (14), o n~todo do cr6dito fiscal 6 o Gnj 

co que garante que o valor final do produto ~;cjé1 

feti vamente t élxaê.o a a líquota lei] t:ll irI1P()!:~ la ao Gl limo es t5~; io de 

alividélde econê-mica, né,S vendas aó consumidor finól. do 

mEtado de vendas ou subtraç5o, a carga tributária ~obre o produto 

final de fato será uma mEdia ponderada das alIquotas utilizadas nCG 

(3) O (mico C'élSO c~m q11C lkJVt')K10 ü:,'n\xx's rXY;(' ktv(:,r ·c'Oincic'l("::;nciiJ. entre (lé-:: .::: In::' 

t ri C· r; - 1'--...,·l ::; ~l-l~'l- _ .• r - ,-. r1 ,l.,_ - -'r" '('1 .--\(~t· ~'- .. -: :J -::l!" i/'-""l-""'I ..-" . ..,-,~:-" -; "'-000.:> \0 '-1'."J1'.,0 \,. , .. ".1 .. \ UI.) l;l.(Xt,C.,) (,.) J .. l •. C' ,.CI'".LO etc: L-..LJV~_l ..• ,.",. C,,(,,!·.ll',.\.,d C , 

11~:St~C'! CJ ~-)() I O t~rC')C!i 'I ~ ,-) ~ ~_~-'I:\11tC) r)~.1Ü f';,::)r (:;()rl~] i_c~:\ 1~'l-d(1() ~i rl:'.)lnr () j_t"i ~-_crn ~ ~:Jj , C.. n'.~_);:.: 
m;t·cv'1.',.,~ ,T·) ('ll'l;t'j"1(':;'J -, · .. '11' ,~;r) '--, ,.-.-1 .... "'\.) •. ...... '...- ... "'" ...... _\_ ,;( l\.... 1...- {< __ . ~\.~'_ .. 

(14) ():l i;~;(''1rl~~(\--;r::r C]lk:: l'C\rH-C~~~c~rrL(~nl ti;i~~'j ,'}]í(.JL1()t~t /,,(1rO f (]c~~J(l? CJlV_~ C\li;·l(\lÁl~--·~·d:-_}nt·('1 

n2:o :::;oj ,\111 conc\.; cU d.: \~; 110 c'sLí,:]i;, f:i 11<1.1. 
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diferentes estágios, o peso sendo dado pelos valores adicionados a 

cada estágio. 

Desta forma, o método do crédito fiscal permite (e os 

demais nao permitem) que o imposto perdido em determinado estágio, 

devido à redução de alíquotas (ou isenções), seja recuperado nos 

estágios seguintes. Por outro lado, porém, enquanto no método de 

subtração (ou de adição), a carga tributária incidente sobre as fir 

mas a cada estágio de atividade econômica corresponde exatàmente à 

alíquota legal daquele estágio aplicável sobre seu respectivo pr~ 

duto (ou valor adicionado) (t, s e p), no método do crédito fiscal 

a distribuição da carga tributária entre as firmas diverge das alI 

quotas legais impostas sobre seus produtos. 

, Na verdade. neste Gltimo método, as firmas localiza , 
, das em estágios posteriores recolhem a diferença entre o imposto 

, efetivamente pago no estágio imediatamente anterior para aquele que 

seria devido com a aplicação da alIquota vigente em seu estágio sQ 

, 

I, 

bre o valor adicionado das firmas localizadas em'estágio anterior, 

beneficiado com a reduç~o de aliquotd (15) • 

Assim, enquanto o método de vendas ou subi~aç50(e o 

de adição) taxa o valor adjcionado ao nível das diferentes firmélS 

meras colpt,oras do imposto que é repassado ao conswnic1or fin;::<L. 

o métoc1o clocrédito fiscal c, por outro lac1o, o únjco 

(15) I'eL,l fóncula (c:) l::ock~--sc ver C]élE,i:\:nt,c que c'.in~JJslLl Pél~F) t-JCla~; fju".:.c {,,_"i 

CBC:Cl cst,5q Lo é o sc:,<:;,ünlc": 
19 esL-igio -- t hl 

29 11 - s 1\2 -i (s - t.) A 1 

39 11 P (1'\J) ,+ (p -- s) (1\1 + /12) 
l\.Ssim, é1. dj~; tXÜ)'lÚÇ;;O dê! Ci:U:~l~l txjJ::;utzlria entre c1~':; f iGH:Y-; só sC'rd :iS' l'i 1 « 
do m3Lo:10 d':.' S1Jl..,tL1Ç~i.', C('111 alrqn:\LJ:,~ 'Jnifonr""s. Com c1ifcrcncLx/icl (j,.' ,,11 
lJl:~~"d'd;:)r ~l~~ fil1l~;:1~3 ](~'}Ld·~.-i.~',~td(:ls c.:ti't c~~;t.~.\.jj.t):; r=)\'::y--~tc'ri(')rc:s f)',1(];"1n1, (Y.)i:: () F~~tC::-':_-C-) 
do '~"0':)i :'(\ l"'· i'iq:yy,1 (1 "l', .. 'rinl ',() 'CP "r:, '11',',<- vnj-ic:' (J--,\'id') 1-"'-1:,: ',:','1! I" )n,:,'lO 

\',,] ~,~-~;j,i (;inr;,'~~3Cl',:~~~1~;: ~~1~1;_~~ ;'Õlt:l;:; i1(;c~U~)t;~~: ;'Cjl~C'l1~ r: ,:.1 LO) e'::; CJt1,' é!:' (~\~,:; . ~:)Lf: 
0l"'" -'-j"'-('}·j"·l'-(-'" () L"-,'''''C;-'-C' C'I.,-, C"I,;-' c'ohn' 0"- cct:::;CTjoc; 'Y·)':ii',',"'inrl"'; ('('1'1""-:; -.J-I....J'.) (l.lL ... \..,' ~''''',",. "'-' .;.-)_, . .:. ... _. ~(_,'I •. 1 ~._ ,_).> .ll.. _ '- J..,,_._'- .... ~J _ •. --' - _ • .'. 

~ _. I -. ' 
ponde C':~dL:li:(~~ntc Zl "rc(rUjx:rüÇ"Cl0" (~()ilrp~y.,;to que ~;c pcnk'1" no'" c::;,::l~p_C:-::; <111 

U,'l-jl)n'~~ CU11 ,1 rcc1ur,,<iu ('1(; é11iqu,':':i::i. 
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posto equivalente ao que seria arrecadado com um imposto de vendas 

uniestágico cobrado no estágio final de comercialização ( Impostos 

sobre Vendas a Varejo ou sobre Consumo Final) (16). Assim;havendo 

diferenciação de aliquotas entre diferentes estágios produtivos, o 

método do crédito fiscal é o mais condizente com a idéia dos 'impo~ 

tos sobre o valor adicionado como.impostos ~obre o valor do prod~ 

to, gue se espera vão ser inteiramente incorporados aos preços, e 

portanto, repassados ao consumidor final. 

Supondo que haja a absorção total dos impostos pelos 

preços dos produtos finais, os impostos sobre vendas podem ser con 

cebidos como métodos indiretos de tributação pessoal, como substi-

tutos de 001 imposto direto sobre os gastos - Impostos de Venda do 

Tipo Consumo (17), ou como substitutos de um imposto direto sobre 

as rendas individuais - Impostos de Vendas do Tipo Renda - (lE) ,c~ 

pazes de implementar o princip;Lo de capacidade de pagamento é/ou o 

principio de beneficios a individuas. 

(16) 'ra'1to no I\N qU2.11to no NA polo método do crédito, a carga tributária so 
bre o valor 'final do produto é igual ã alíquota vigente no últilTO estágio 
trjJJutano. No caso de alíquotas ur:ifollit2S, os 4 m2tc~los de ccbréinC;21 do i;,t 
IX):J:o (lio iguais resultados. ' 

. (17) Neste caso o impo~;to incide ap-:?cas sob:cc é;S vendas de lx'ns e serviç'Os a CDn 

sunud-,rc:s finais f ficando isentos os P}_"oJutos intel:lT'-'xli?rios USi.1(lnS pol,,', 
firrras c os i tCJ1S cl c:: 2,t in.aclos u scu~) invc~~~1.::jJ ~-[~'1rytc."~; ~ s(~ esi~i::rr:--1a I a;·)~;jJn, irlcJj. 

~-

re'tc,nlC!rLe tribuL,nJo élJx:nas o o'-'n::';UlT!<..), C' i~~('nt~ém(lu as lx'Upanços ClUS inCl_LvJ,-
dnos, vistc~ exxro contribuintes Ô~ fZ:ltc, do imposte. )'):tda a hipótese de. Cjl.2e 

as dCSr)~~;-~,~1~:; de c,:)n~~llr:D creSCCjT~ nl~"'J~lO~~ \"!u;~~ l}rc)I~qrcj (:', .\·_--.l~n~nte à rC:1Jc-~G I c:-.:)tc~ ti. 
po ao jll';".~l:;tC é rC~Jn'::.·,siv() f Ü3tO é,. ~)ua ca.r<Jà U'i~'Llwrid é invcr~',:ll1\::-lltc p.i:::', 
porciC'Hl. ao nÍ\.vl de renda. 

(l f) Ncs b' caso o imposto in::::ick' UJlito so]"n" a.s \/cr'Cla.s clcstinadas 2 cnn,,;Ull::ic]ore>:; 
filJ:1Ü; C('\:'-l:1t:O s()brc~ C:'~; vC'lleb:::; ck-, btTI'" de invl.ê'~)l::iL) ,~.o cl::stin:':Kbs él lE,~O fi 
n'il 1 >c'-l-'~; fl' ""11--'''· ]' )-l(·~ll"r-.+';l'll-'l;J'l'" r" C, c:t--,)"J· --, ',,'cl'ln -I,,"]' ~"l'l"a';r'1o O t'n l,,11 U"'-'c: -,'n~:; \.. 1.--'''--- .. 1... __ ..LI C~_) I .lo '.1 .\.."1.......,-., ,\ __ .il. ,"-")"-~ ~~:) Cl.'_ .1..--1. L ... :.J ....... '. I L L UI... _ .. .1'-'1. _ .. t ... __ ... :tL--' . .L,--* 

das incljvjduê,isfs('jc1~.~ C]ilS C1:':c;Lindclas d ccnswn:) ou à lx)upi:mçé-l/invC'.c:;Lirca-j t 0-::' 
CJ,;,:) se !'cTmita o illxltiJ:l,'nto ela ucpn,~cjaç~;o dos lx:ns de capi taJ i.x>li:::3 fir 
m-'s C\J'" ,r'l.--,}" "-" h"";(' tri b'll<ri'l 3(11""'1'1(1" do iJn)()'''''l:o corrc""-,,,,-l,. -\0 Pro 1,." .l).Jll.\.. ... ,~ .... I~.'t (l.. _Cc ........ " ___ .. l .... t L L. t.... .. ':I...I'_ .11:- ~ .... ) -" __ . -"-')1- ~_ . .l.. "" C. __ 

duto LJ.l.llllC"O ('u Fcmh d,l CClllLllL1cL,dc (~,;.,'lil1() cllélilUd)~; jllTX.lsLos du tirx-) RCI·:b 
ou Pl-,xluln L~í(,L1id(J); C~12,() n;:,\) :;c JX'l111it l1 0- ahélUn"nt o (1.1 c]cprccj ,1(':JC' I d Ll 
se t_1"i lJ\.lt.~~r_;_d (~c)rr(\Sr~·~)rl(·\_') ~1~.J Prex:tuLc1 ]1.j-ut() <.1.1 CC)l1"t~l.! t-t (":-:c"L'\ (rntr::()::·.,t.()~) ,J~J l.ir·{.;" 
F'.rc~Jl1t·.~) r~r:utc,) .. 1\ t t~jtyuL~'::',.~lC.) (!C~.c; tx~nr; c.L\ jllV(:~stil!i._\rd_l)'· c~]j!·l· .. i.rlcl é-~~~·.:-;:Lrnl l"c\;l·i. 

C~!:: t '; -d 'C\, .I lt_~) (,é-l.(::(") c~',_.'·~j ltl1rx);_~ L (J,'.; (:._: \.?c:~r)( -l.~~_ :r.i·rK) r~Clld( 1 r a .1:t )~Jr·c~~ .;::.; j \, j c"i.JÍ.>·: (j,~ ~ ('( ~:_ 

~p t l' i :_!l' l:,'irLl. 
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Em ambos os casos (Impostos de Venda Tipo Consumo ou 

Tipo Renda), a mesma base tributária agregada da comunidade pode 

ser atingida quer por Impostos Uniestágicos,quer por Impostos so 

bre Valor Adicionado, em quaisquer de suás variantes (métodos de 

adição, subtração ou crédito fiscal). Havendo porém diferencia -

ção de alíquotas entre os diferentes estágios de atividade econo 

mica, apenas o IVA pelo método do crédito garantirá que a carga 

tributária sobre o Consumo ou a Renda da comunidade corresponda ~ 

fetivarnente ã alíquota pretendida pela legislação tributária. Além 

disso, no caso dos Impostos do tipo Consumo ou Renda, vistos corno 

métodos indiretos de tributação pessoal; o que realmente irnporta 

é a distribuição da carga tributária entre os consumidores finais -

e entre os produtos (19) - e não a distribuição entre as 

que recolhem o imposto por antecipação. 

firmas 

As principais diferenças entre os impostos do tipo va 

lor adicionado e uniestágicos se revelam,porém,quando se conside 

ra o com~rcio de mercadorias entre diferentes jurisdiç6es com au 
, 

tonomia fiscal (naçces independente:3 ou Estados dentro de uma. Pc 

deração) . 

Quando se implementa o fá~j_neíJ2:t.9_él~ d~st}nº_ nus impo~_ 

tos sobre vendas, tanto os impostos uniestágicos quanto os sobre 

valor adic'-lonado podem ser aplicados. Para imi-=-'lernentação do l~ri!,_ 

cípio -ª..? o~ig~~, porem, os impo,,; tos sob} e valor adie iona do s 210 (~S 

mais apropriados. 

vendc:~; 

internacionais ou intercs tac1nc\ i.. s, os prodn 1;0:3 são igua :in,',~Jl t e ta 

xados quando se dos t:; nam 2i U!\1(l mesmiJ él.rc.;a, inclcpenden t C'l"'.'n tE:: de 

onc1e foram produzidos . Isto signifi CCl que os proc1utos ir"pC1:ctildo~; 

. S00 taxados da mC~-;ll\a [ouna que os prodllzidos internamenLo,cnquan·" 

(J 9) () I\7'\} (.)11 (J 1\7i\. élc.) t"irx; C1-~(i ;.~.-~_) fi~)r::~I). r!~~:'1-Ú\.i.t~CJ11 lJ:"l:,'l ~.:}?lic:1'::.-'ao (li fC~LC.l1(:id(J~.t 
tl.~.:; d . .1..:L(j; 'r~':'~-':J,::; IXJ]~ } )1.·C)~~1.~tO .. 
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to as exportações sao inteiramente isentas (20) Pelo 2rincípio de 

origem, ao contrário, todos os produtos com a mesma origem são tax~ 

dos, independentemente de onde sejam consumidos. Neste caso, ase~ 

portações são tributadas tais como os produtos domésticos, enquanto 

as importações são isentas. 

A escolha de um ou outro princípio na tributação sobre 

vendas tem efeitos diferentes quanto a: 

19) implementação de diferentes princípios de tributação; 

29) fluxos de corrércio entre as naçoes ou Estados 

dos; 

envolvi 

39)repartição da receita entre as nações ou Estados en 

volvidos; 

Se se pretende que os Im~)ostos sobre Vendas implementem 

uma tributação pessoal indi~eta, sej a pe lo cri téd.o de capacidcide 

de pagamento r seja I-Yê'Jo 002 benefIcjos ;~os indi víduos.' a FlpJ. i cação do 

principio de destino é a mais apropriada; isto porque, se se estâ 

querE,ndo atingir os gastos totais e1 consumo (ou as rendé:s) de in 

di víduos dentro de 1l,'Tl2 comunidade, devell, ser incl uida.s n 2 ba.;:;e 

tributária do imposto os produtos irnportados, que fazem parLe de 

seus gél~~t·(lS, e exc}uJclas as exportações 1 que atingcrn OU't:ras 

nid,20.E'S (21). 

(20) À coltiplcta :iscnç,~'::::) tl'ibutiiria cl:'L'o C:VJrta~~()'~~S siqT,ifica não ,:.}}~'na.s iscn: :::::-
o vulor adie ion,)(l c) no estágio e>l"c'l.-tê,,';,1r rrr:,s té' .. m}:>?lTt ooncede:c ,i'X-; C'>:;:,x,·~.·>') 

c "J' ·~r\··L~· -~-')':<b ~ -1 c . t)" L~l: c :.")y-!·, ..... io - '.';} _I- :." c· ('1 il r--, c' r'-'~---;-:~·-"'\~;~~-rc"" Clll.cl U ao 1.u.,.\ .. o~,so CO'" 1l11X)~' 0_, '.,'L'"l.~. :tJ1'_.Du2 P-.90." ). ~,\.J,.) .. 'lc_ ..• ' .. '--'_, 

fü;c(ti~~ (IL>:' 11y.:' são devidm3 p<,Jr ~::;U:.:lS C'~;~Ji~dS é-mtcri n:,~c~; de: rlJxduto:.:; ~~l':; .~:... 
t 'o" S trl'l-' 'r" '~:") C",c-o °1 i C'O]v,:C» 11:;i'~' rY'11<:::J' dc-p-c cr·t ,', l,,,,,)',-,tr-' d'·',':: l' lr"""c': ','-..:> •• A_ .......... )L.,-,--_, .. (:;,-"~. ,( ......... ) L ___ 0_ ..l"s""'-<\ ___ .t...) .... -_)_ ,_-' '- \...'_L.- , ... ~ _ ..... ' ............ 1-- ,...-t -~. '-- '--- '-' 1..- ~ ,,_,\. '-00' •• ) 

alltcri()rIn._:n,-tc~ p~l.q():::->, 11éJ \7crC:-l::c 1120 !:.~c~ es-tal~á_ ~i~-;c'rltcL-}J,~ o \,7;:1~l(":,,- t.otal (~:'_).~; 

prc'(':ii.1Lc:~ e:"1--ortac:c:):;. Isto Péil"ct o cnso c1osIn-:pc.,sLos sobre V,il(-'i:- !~cU.ci::-n:l(kii 
j5. quc: no ca~;o dos In~X)stos Unicst5égico,,; é1S C>---l,:,-o:clê":'c,:()C;;:; :,Ol-ú,ri', 'lU::om':lU.c:l 
n""n'L-:(' l' cn111 'lCO ;"t-,-. .,,\7,O:;S' do SI' 'ê t.-"')'C'l C-1r'" <:;'1<,;' '"'-'1'~~±''' do j "~~Y)Si'C) (~;Ur.l ,TV,\N n:.',." "---- __ _,',-__ -'--L".) ~~ _.L ... ,"" ........ • ... 1 '-~...... . .. _~ ..... LL---l."'~" '....-" J - --'1.-' ~-.. . I ~ 

cH, P~l~JS 32-·3). 

(21) ~~e o ln;x)sto 6. elo Tip:J CbnC;',l.l::l (Impost:(~ Jndil.-cto scs,ce gélstn:,; em COl!:·~~_"i\:J ) 

so- (1-'\:"''''\ <'cor t""J'1"'""1,,,,, C) L' }',-,. ··,,·[-t-'l'<::'''''· (1:" ]X--"1(' ce;, C·""-JCT'll'Ofin,l. c;," 6 cln, ~ LI\, .. 1,--_ -,-... ~ ... ll""'l~.~l ..... )C ... ).~I.:"_-. __ c~,,~\_"-.: ..... _ {~~ ~.J. ..... ' ' ........... ,!J. ... .--'l~ •.... 1.. ... ""-( ,,_, ___ 

Lirx~ L.'nda (Jmfx'5;1~.o InrUrc'to :;obrc ét:·~ FCLC.li1.';) tc:d:'LS as i]lli:('l'l": .. :é:c~~-; d:-'\':'r,~, 
se): ·t-:r'.-i1)ut2(t-::": r (Jl.1f,'1~ <-tS (k: }?l~(:xJlILc)!:; c"C)T~TYCé:\J()S r{)Y' c'(".'1l~:;urnil1(-·):cc~~ ~-irlé1is( (j~-' )j~ 

C~-: C:k~ lÀ.;rl~.) (~-:.~ il,,\7,_~,~~~:5..r~~~·'-}lt.c) 1~{11~a D~.; fj~l:-r;.~t~-.; l_)·LT)Jl~Lc)j:·ds .. 
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, Neste caso, a base tributária do imposto corresponderá 

, exatamente ao CONSUMO FINAL AGREGADO da comunidade (nação ou Esta 

• do) e seria dado por: 

, 
, 

, 

, 

• 
, 
, 
, 
, 

, 
, 

'. 

(Si - Ei) = CF (5 ) 

sendo Si as saídas ou vendas de estabelecimentos do Estado (ou na 

ção) para dentro do próprio Estado ou nação; Ei as compras de mer 

cadorias proveniente~ do próprio Es'tado (ou nação) e CF consumo fi 

na1 dentro da comunidade (Estado ou nação) . 

Através destes conceitos se estaria automaticamente in 

c1uindo as importações e excluindo as exportações da base tributá 

,ria. A expressa0 (5) equivale também a: 

Si Ei = VA + M - X (6) 

sendo VA o valor adicionado produzido na comunidade, ~ as importa 

çoes para uso final (22) e X as exportações da comunidade. 

Para garantir a tributação do consumo final da comunida 

de, sendo utilizado o pricípio do destino, tanto podem ser aplic~ 

dos o IVV ou IVA (em quaisquer de seus métodos). A tabela abaixo 

mostra um exemplo de aplicação do IVV e do IVA-subtração (23) e 

IVA-crédito, pelo princípio de destino, para o caso de 2 comunida 

des A e B, que transacionam entre sí, com alíquota de 10% em ambas. 

TABELA II 

I----f-----i--I------~,· ---
CD-lJl\'IC>'\OC !! 
1) n-I!'ORT;"'''OES 100 • - 100 ). 0,10 ~ .!Q 10 - o c l2. , 

2)\=.>5 FI 
N!\lS A ro~' 
ruoron ro 
[ST,ro so 30 5 ,30 ~ 0,10 ~ 1 5 - 2 c 1 

3) EXTOorrrt;'Cf:s . 
PIIRA B 200 1"0 - ~_XO)-~f~~~_~~~~ __ 

M~~ DP-;Ül!! 
~ 5. 5 

tn'l.tl1C>\DE !! ---.--
1) n-rolm>ÇOrs 200 - ;00 x 0,10 a ~ O-OeZ!', 
2)\'n-:o.'IS FI 

NAtS A ro'i 
$U'UOOR ~ 
ESTNX) 300 ISO 30 150 "',0,10 - ~ ro ":l~ a ~ -- 3)n(l'OtrrN;Of.S 
»MA A 100 50 ('),()xO)- (~(l,.:O ,la) ,..,-~ . 0- !i .. :2-

---~. 

'lUCIL 11-1' .fl-I !! 30 :,.' 30 

'WI'AL l>,U:;ro )S 35 3<:; 

(22.) Inportações de bens de a:msurro final para o cmcei..to de Imposto Tip::> Co!! 
'surro e de bens de consurro .final e bens de investiIrento (uso final das fir 
mas ) no conceito de Imposto Tip::> Renda. 

(23) o IVA-adição é equivalente em t.cx:'k?s os efeitos 00 IVA-subtração. 

>O-o· 
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Por qualquer dos métodos, se chega ao valor total do im 

posto em A e B, aplicando-se a~íquota sobre Consumo Final no Esta 

do, ou, .0 que é equivalente, sobre a expressão (6). , No caso dos 

IVA, cada estágio de atividade econômica (ou estabelecimento) terá 

que recolher o imposto sobre o valor dado por essa expressa0. 

Como já se notou anteriormente" quando há diferencia 

çao de alíquotas entre estágios dentro de uma ou(e) outra comunida 

de, o IW e O IVA-crédito levam a um total de imposto_ coerente 

com O conceito de Imposto sobre o C0nsumo Final, o mesmo nao ocor 

rendo com o IVA-subtração. Assim no exemplo acima, é fácil ver 

que caso se desse, por exemplo, uma redução de alíquota de 5% nas 

importações de B, o método do IVA-crédito registraria ainda um to 

tal de arrecadação de 30 para ~, enquanto o método do IVA- subtração 

registraria apenas 20. 

Se a diferenciação de alíquot~as ocorre, porém, entre as 
1 

duas comunidades, os 3 métodos levar&o aos mesmos resultados. Por 
, 

exemplo, se A taxa a uma alíquota! ce 5% e B de 10%, os 3 métodos 

levam ã uma receita de 2,5 para A e 2'0 para ~, o que é coerente cnn 

a fórmula de cálculo do imposto sobré Consumo: t.CF 

Por outro lado, os impostos cobrados sob o princípio de 

destino - seja um IW Ou um IVA pelos métodos de su.btração ou cr~ 

dito - são neutros quanto a seus efeitos nos fluxos de comércio en 

tre as nações envolvidas, mesmo que as naçoe's (ou Estados) envolvi 

dos no comércio imponham alíquotas diferentes a seus imposto.s so . . 
bre vendas ·(24). Isto ocorre porque, na mediqa em que as import~ 

ções são tributadas da mesma forma que os bens produzidos interna

mente, os consumidores na comunidade são indifer~ntes quanto à ori 

gem dos bens que consomem;' por outro lado, Gomo, as exportações sao 

". isentas, os produtores domésticos não ficam em desvantagem em relação 

aos produtores localizados em outras comunidades, e, na medida em' 

que os impostos pagos sobre suas vendas 'internas são repassadas in 

tegralmente aos consumidores residentes na comunidade,. sao indife 

rentes quanto ao destino (interno ou externo) dado ~~ mercadorias 

que produzem. Em ou.tra_s palavras I o imposto não altera os preços r~ 

(24) OLl '1\10 apcrus uma ii11[Onha o tribut.o , o que c.."qUivale: a mna diferonciação de 
alíquotns rol1si:c1t:'rando zero a a1.lquota oobrada naS demais comunidades • 

....... 
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, lativos dos bens para consumidores e produtores (25) • 
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:Quanto ã repartição da i-ecei ta do imposto entre ,as na 

ções ou Estados que comerciam entre sí, um imposto pelo princípio 

de destino - em qualquer de suas formas dê cobrança - o IVV,IVA-sUb 

tração ou IVA-crédito - levará ã mesma alocação de receita,em fun 

ção da alíquota cobrada e da participação da comunidade no consumo 
'. 

final de bens produzidos pelo conjunto de comunidades. Assim, se~ 

do'~ e B, no exemplo acima, dois estados de uma Federação, a arre 

cadação total do imposto devido na Federação será: 

sendo tA' t B ' ,CFA e CF B1 respectivamente, as alíquotas e o consumo 

final em A e B. E a repartição de receitas será exatamente: 

IVA = tA CFA 
1 .. 
,1 

IVB = tB CFB ~. 

.... 

qualquer que seja o método de cálculo utilizado. 
, 
i 
\ 

Assim, no princípio de destino, mesmo com diferença de 

alíquotas entre as comunidades envolvidas no comércio, o método do 

crédito leva ao mesmo resultado que o método de subtração e o Ivy, 

em termos de receitas para as comunidades •. Isto se dá porque, re~ 

pectivamente, os 3 métodos calcularão o imposto da seguinte forma, 

em A e' B: 

19) IW 

Em B: CFB tB 

'- 29) IVA-SUBTRAÇÃO Em A: (SA - E]l) t A= CFA tA 

Em B: (SB - .EB) tB = CFB tB 

39) IVA-CR~DITO Em A: SA tA EA tA = ÇFA tA 

Em B: SB t B EB tB = CFB tB 
..... ,< .......,...----_. 

(25) Considerados os bens segundo sua origem. (para constnnidores)e destino (para 

produtores) . 
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sendo SA e SB as saídas totais de firmas em 'A e B,respectivamente 

para as comunidades A e B, EA e EB as compras dentro de ~ eB, de - - - -
firmas de A e ~, respectivamente, e CFA eCFB as saídas par~ con 

sumo final em A e B. 

Enquanto a tributação pelo princípio de destino prete~ 

de teoricamente atingir o consumo final da comunidade, a tribut~ 

çao pelo princípio de origem pretende atingir sua produç~o agreg~ 

da. Neste caso, a base econômica do imposto será exatamente equ~ 

valente ao valor agregado (VA) na comunidade e seria dada por: 

VA = Si - Ei + X - M = CF + X - M (;Z) ,~ 

usando-se as mesmas définições conceituais anteriores. 

~ evidente, portanto, que dentro de cada comunidade o 

imposto calculado sobre o princípio de or·igem sempre divergirá de 

. 'um imposto sobre consumo final doméstico" a não ser que haj a equ~ 
I 

líbrio na balança comercial. Na medtda que isenta as importações, 

o imposto deixaria de atingir o total dos gastos (ou rendas) dos 

indivíduos na comunidade, nâo sendo ~ssim possível sua equival~g 

cia a um método de tributação sobre ?s gastos (ou renda). 

. , \ 
Desta forma, os impostos sobre vendas aplicados sob o 

prihcípio de origem se fundamentam p~eferencialmente em umateoria 

de benefícios diretos às empresas pelos serviços governamentais. 

a elas prestados, os impostos sendo vistos como os preços destes 

serviços. Neste caso nao se espera que os tributos sejam inteira 

mente repassados aos preços dos produtos vendidos pelas firmas~ 

que recaiam em parte sobre as rendas dos fatores de produção, as 

firmas sendo vistas como c;:ontribuintes ttde fato" do imposto, cujo 

valor representa componente de seus custos. 

Se esta é a "rationale" do imposto, é de se esperar 

que sua base econômica seja o valor adicionado ao nível das fir 

mas e que cogite a legislação tri~utári~ da distribui~ão da carga 

.' entre as di versas firmas da comunidade (26).. . Entendido neste sen 

.~ ". , . . . 

(26) SULLIVJ\N Imstra que várias prap:>stas de tributação pelo valor adicionado 
do fato S8 baseiam no mnc:eito de um i.rnp8sto sobre as empresas, visto ~ 
mo um preço pago por serviços governarrerttais. (SULLIVl\N, cp. cit,págs 40 
... 43}. 
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tido, apenas o processo de tributação sobre o valor adicionado "~ 

adequado para implementar o imposto como um preço pago por servi 

ços governamentais de acordo com o benefIcio·as empresas, como 

mostra a Tabela 111 a seguir, usando-se 'os mesmos valores da Tabe 

la 11. 

Por qualquer dos m~todos se chega ao valor total em c~ 

da comunidade aplicando-se a alIquota sobre o valor adicionado 

dentro da comunidade. No entanto, só o IVA-Subtração tributa cada 

estágio (ou firma) segundo seu valor adiçionado, quaisquer que s~ 

jam as alíquotas aplicadas nas duas comunidades. O IVA-Créditosó 

tributa pelo valor adicionado a nível de firmas, quando há unifor 

midade de alíquotas nas comunidades envolvidas (27). No caso,po~ 

tanto, de diferenciação de carga tributária entre as comunidades, 

só o IVA-Subtraçãoseria compatível com o conceito do imposto co 

mo um preço pago pelas empresas por serviços governamentais que 

lhes trazem benefícios diretos. 

Abstraindo-se da repartiç~o da receita entre ascomuni 

dades envolvidas no com~rcio, ~ fácil ver, por~m, que, caso todas , . 

adotem o niinclpio de origem e, aind~ mais, usem alIquotas iguai~ 
: 

a carga total do imposto sobre os consumidores finais ~ exatamen 
. I 

te a mesma que seria no caso de se adotar o princIpio de destino. 

De fato , neste caso, os consumidores finais em 1:::. e li pagarão o 

mesmo imposto 'se comprarem de firmas dentro da comunidade ou se 

importarem, embora nesta última hipótese, o imposto vá para os co 

fres da comunidade exportadora .. No exemplo da Tabela 111, verif! 

ca-se que, de fato, os consumidores deA pagam 5 de imposto (3 so 

, bre os produtos finais da comunidade, recolhidos pela comunidade 

A, e ~ sobre as importações de produtos finais, tecolhidos pela~ 

~ munidade B) I e os consumidores de B pagam 30 {15 sobre os produ -

tos finais produzidos na comunidade, recolhidos por B, e 15 sobre 

, 

, 

os produtos finais importados, recolhidos por A) i ou seja, o mes 

mo que pagariam pelo princípio de destino', sobre seu consumo fi 

. nal. (ver Tabela 11) I> 

Pode-se ent_ão dizer que, neste caso, mesmo aplicado sob 
'- '-' . , 

(27) ou caso o crédito sobre us jlTl'JOrta-;ães fosse calculudo aplicando-se a 
alíquot.c"l do Estado de destino, c.aso em que o IVA-crédito funcionaria ex.::"l 
tan-entc . da. mesma forma que o IVA-subtraçüo. 

-" 
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. 

COMUNIDADE A 

1) IMPORTAÇÕES 

2)VENDAS FINAIS A 
ro"JSlJ11l00RES em A 

- -- - ~ "" . 

3) EXPORTAçõES PARl;I B' 

IMPOSTO em A 

COMUNIDADE B 

1) IMPORTAÇÕES 

2)VENDAS FINAIS a, 
a:>NSU~1JlX)RES em B . 

3)EXPORT145ES PAPA A 

IMPOSTO em B 

TOTAL IMPOSTO (A+B) 

rA~L1"\ ... .A.J.- - ....... -," ... -, .. .. ... - .. .. ., .' .' ., ~, 

EXEMPLO DE CÃLCULO DO IVA PELO 'PRINCIpIO DE ORIGEM 

M~TODO DE SUBTRAÇÃO E CR~DITO - ALIQUOTA DE lO~ em A e B 

VALOR DO VALOR ADICIONADO IVA-SUBTRAÇÃO IVA-C~DITO PRODUTO, NA COMUNIDADE 
-

100 - - -
50 30 30 x 0,10 = 3 '50 x 0;10 - 20 x 0,10= 3 -

200 120 120 x 0,10 = 12 200 x 0,10 - eo x 0,10=12 
. . .. . . . . . .. .... .. 

15 15 
, , ' , , , , , 

\ 

200 - - I -
300 150 150 x 0,10 = 15 300 x 0,10 -150 x 0,10=15 -' 
10,0 50 50 x 0,10 = 5 - 100 x 0,10 - 50 x 0,10= 5 

, 20 , , 20 

.. . . . . , . . ' . ' , 35.: . , . , , . .. ", .... ' 35 

" 

~ w 
~ 
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o princípio de origem, o imposto a nível do'conjunto das comunida 

des (ou seja, a nível da Federação, no caso de Estados) pode impl~ 

mentar uma' tributação pessoal: indireta sobre os gastos .(.cu , renda) . 

Ou seja, é como se este princípio de tributação fosse implementado 

a nível dos consumidores finai? da Federação, embora a alocação de 
i 

receitas entre suas diversas unidades fosse feita baseada em sua 

contribuição efetiva ao produto final da Federação (ou seja, basea 

do em seu valor adicionado). Assim, consideradas apenas duas Uni 

dades A_ e ~ em uma Federaç~o, o imposto total seria: 

Como, no caso, XA = MB e XB = MA,e ainda tA = tB tem-se que: 
I 

• Para cada uma das' comunidades,' porém, a receita do im 

, posto divergiria da que seria atingi9a por um imposto sobre o con 
"-

sumo final, exatamente no montante de seu saldo na balança comer 

, cial. , . 
I 

'Havendo diferença de alíquotas entre as comunidades(28), 

porém, nem mesmo a nível de Federaçãb se poderia supor que se es 

tivesse implementando uma tributação'pessoal indireta sobre os 

gastos , a não ser que o método ut~lizado fosse o IVA-Crédito. De . 
fato, com diferenciação de alíquotas, 'o IVA-crédito levaria ainda 

a um imposto total igual ao do princípio de destino, o mesmo nao 

ocorrendo com o IVA-subtração. No exemplo da Tabela III, supondo 

que tA = 5% 'e tB = 10%, enquanto ? IVA-subtração levaria a um to 

tal de imposto na Federação de 27,5, o IVA-crédito levaria a um 

total de 32,5, equivalente ao que seria obtido com a aplicação do 

princípio de destino. Isto se dã porque no "método do crédito p~ 

lo princípio de origem, as importações não são inteiramente isen 

tas mas são tributadas pela diferença entre a alíquota interna e 

a cobrada no estado de origem. Assim, pa~a a Federação, conside 

radas apenas duas Unidades A e ~, 6 IVA-subtração se~ia assim cal 

culado: (CFA + SFA - EFA + XA ..... MA) tA +' (CF B + SFB - EFB + XB 

MB) ta = CFAtA + CFBtrr + (XA - MA) (tA - tB) (9) . 

-(28) ou no caso de \.lITB comunidâdeisolada aplicar o tributo sob o princípio de 
origem/que é o rresno que se supor que uno delas cobre alíquotcJ. t>O e as 
outras t = O. 
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, CF, SF e EF sendo" respecti varnente
f 

as saídas para consumo final, 

saídas para firmas no Estado e entradas de firmas do Estado, XA = 
MB e MA = XB. 

, 
, 

Já pelo IVA-crédito seria assim calculado: 

(CFA + SFA + XA)tA - (EFA tA + MA t B) + (CFB+SFB+XB)tB 

- (EFB tB + MB tA) =(CFAtA + XAtA -MA tB) + (CFB tB + 

(lO) 

Para que o IVA-Subtração levasse a uma tributação equ! 

, valente ã de um princípio de destino, sobre o Consumo Final da Fe , 
, 
, 
11 , 
, 
, 

deração, é fácil ver, por (9): que seria necessário a igualdade 

de alíquotas entre as unidades; o mesmo porém não é verdade para o 

caso do IVA-crédito. 

A nível de cada unidade da Federação, porém,nenhum dos ... 

dois métodos é capaz de implementar l~ conceito de tributação pe~ 

soaI indireta sobre os gastos da comunidade, porque o imposto nela 

, B:rrecadado dependerá não apenas de s~~u con~umo final mas do saldo 

de suas exportações sobre suas impor~ações. 
\ 

I 

A~gumenta-se, no entretanto, que, mesmo a nível de cada 

comunidade, a longo prazo, a tributação sob o princípio de orig!?lU 

teria os mesmos efeitos que a tributação so~ o princípio de desti 

no, no que tange à tributação individual da comunidade. Isto por 

que, na med~da em que ela criasse um estímulo às importações e um 

desestímulo às exportações para a, comunidade 'que impusesse alíqu~ 

tas mais altas (29), ,o deficit resultante forçaria a uma depreci~ 

çao de sua taxa de câmbio.em relação às demais comunidades (ou à 

deflação interna e(ou) inflação ~as demais ~omunidades). A depr~ 
ciação da taxa de câmbio levaria, indiretamente, a uma elevação 

dos preços das importações no mesmo montante que a elevação dos 

preços internos causada pela trib~tação; por outro lado, compens~ 

" ria o exportador ,em termos de moeda local ,pelos impostos pagos 

sobre s'uas vendas ao exterior. Em última análise, de fato, seria 

(29) ou para unu cammidade isolada que i.r'pu$esse o tributo, <XllTerciando <Xlffi ou 
tras qt12 não o utilizam. 



, 
, 
, 
, 

134 

como se as importações fossem tributadas e as exportações isentas, 

a base tributária do imposto cor respondendo , em moeda local, exata 

mente ã mesma base de um imposto sob o princípio de destino, "isto 

é , ao consumo final da comunidade. 

No entanto, este argumento só é valido se se considerar 

que apenas produtos são trocados entre as comunidades, sendo o ca 

pital e o trabalho impedidos de livre movimentação. Havendo movi" 

mentaç~o de fatores de produção, a aplicação do princípio de ori 

'gem na t~ibutação sobre vendas - tal como a aplicação do conceito 

de fonte ã tributação direta sobre a renda "(3D) - deixa de conside 

rar os rendimentos líquidos derivados do exterior de residentes da 

comunidade, que afetam seu consumo (ou sua renda) (31). Desta forma) 

mesmo com o ajuste pela depreciação, os impos:tos cobrados pelo 

princípio de origem nao seriam cOmpatíveis com o conceito de trip~ 

tos indiretos sobre os gastos (ou rendimentos) dos residentes da co 

munidade i estes, ao contrário '. seriam at-?-ng-ídos pelo princípio de 

destino, através do acréscimo dos preços "dos produtos que compram, 

, inclusive daqueles adquiridos no país,com rendimentos auferidos no 

exterior (32). 

VeJamos agora, mais detidamente, os efeitos do IVA-sub 

tração e do IVA-crédito, "cobrados sob o princípio de origem, .sobre 

os iluxos de comércio entre ~s comunidade~. Já vimos que usando-se 

o princípio de destino, mesmo que haja diferenças de alíquotas en 

(30) Que lhe é equivalente conCBi tualrrente: em ambos os casos a tributaçao atin 
airia apenas o valor adicionado dentro das fronteiras da (X)munidade. A .. QJ: .. l 
gem dos cnmponentes do valor dos produtos é idêntica ã dos rend.iIreÍ1tcs h r~ 
gos em sua produção, ou seja, ã fonte dos reI}diJrentos. . 

(31) Em outras palavras, a base tributária agregada de um irrposto sobre vendas 
cobrado pelo prjncípio de origem é equivalenteã renda ou produto agregado 

'da comunidade sob o cónCBito de produto ou reridà daréstico (PIB) ;no iITpos
to cobrado sob o princípio de destino é equivalente ao consumo e investi -
rrento agregados (r. tipo renda) ou apenas ao consurro agregado (L tipo consu 
mo), tributando neste caso, autorraticarrente os rendirrentos líquidos recebI 
dos do exterior (PNB+M-X). Ver Sullivan, C, Tl1e Tax on Value P.dded,op.cit~ 
pág 35 e da mesma autora,~rocura de princípios tributários na Comunidade 

. 'Econômica Europcia, Ministerio da Fazenda, 1972, págs 30-32. 
(32) POde·-se ,no entémto, argunB1tar que, da nesma forma que Q p!:incípio de ori

gem não atinge os rendjmcntos de residentes percebidos no e:>..terior, ) pri~ 
cIpio de dos tino não atinge os produtos comprados e ccnsunudos ou usados 
no exterior por residentes. Assim, ambos serial11. falhos em atingir a c1~~)p:~ 

sa ou a renda ngrc.."gada dos residentes, o que só seria r..:ossí vel c..'Om uma -
tributação direta. (Ver" Sul1ivan, liA J2!,ocura de ... 11 op, cit, p5g 42). 
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, tre as comunidades tributantes {33}, nenhum dos dois métodos : __ de 

tributação estimulará movimentos de produtos ou fatores entre as 

comunidades (34). Com o princípio de origem, porém!existem dois 

, casos distintos, caso se use o método de subtração ou o de crédi 

to (35). 

, 

, 

, 

No caso da imposição de um IVA-subtração nas diversas 

comunidades que compõem uma Federação_ (ou uma Confederação de pai 

ses-membros) " desde que haja uniformidade de alíquotas entre elas, 

- também não haverá estímulos .ã deflexão de comércio. Isto porque, 

como já visto anteriormente, neste caso, os consumidores de cada 

uma das comunidades pagarão exatamente a mes,ma proporçao de impo~ 

tos sobre os produtos consumidos internamente e sobre os import~ 

dos (embora quando importam a receita vá para o Estado exportador), 

sendo portanto indiferentes quanto à origem das mercadorias que 

consomem; por outro lado, os produtores são indiferentes quanto 

ao destino dado ã sua produção pois, quer quando vendem ao merca 

do interno ,quer quando exportam para outras comunidades,podem re 

passar integralmente os impostos pagos aos preços das mercadorias 

, vendidas (já que os preços vigentes no mercado ext~rno incluem o 

mesmo montante de tributo devido internamente). Neste caso,a tri 

butação pelo princípid de origem funciona exatamente como uma tri 

butação pelo princípio do destino, no que se refere aos fluxos 

comerciais entre as comunidades envolvidas, ou seja, os impostos_ 

são neutros qrianto a seus efeitos sobre o fluxo de comércio. 

No caso em que haja diferenciação de alíquotas entre 

as comunidades (36), porém, um IVA-subtração, cobrado pelo princí 

pio ,de origem, deixará de ser neutro. A comunidade que impuser 

alíquotas internas m~is altas estará automaticamente criando um es 

(33) ou quê apenas 1.llffi inponha o' tributo. . 
(34) a não ser que se considere os fenÔITenos migrarorios possíveis de serem a 

fetados pela busca de 1.llffi canunidade com rrenor nível de tributação. No e~ 
tanto, as migrações não dependerão só de considerações quanto ao ní v . 
dos tributos mbrados, mas do nível de serviços' governarrentais prestados. 

(35) VARSANO, Ricardo ...... OS ajustarrent.os de fronteira 'do IG1, o Com2rcio Interes 
'tadual e Internacional e a Autonomia Fiscal dos Estados, IPEA, 1978, 

(36) ou que o inposto seja cobrado em ape.:ns urra cormmidad.e isolada. 
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tímulo a que os consumidores importem de outras comunidades ( já 

que pagarão preços mais baixos) e um desestímulo, a que os produtQ 

res vendam ao exterior (já que, neste caso, os preços pelos 'quais 

poderão vender seus produtos nao compensarão os impostos que de 

vem ser pagos à comunidade). Há assim uma tendência, provocada 

pelo próprio imposto, a se desenvolverem deficits comerciais nas 

comunidades que cobram alíquotas mais altas e superavits,naquelas 

que cobram alíquotas mais baixas (37). 

Neste caso, como se viu 'anteriormente, uma depreciação 

da taxa de câmbio (ou deflação da moeda) na comunidade que impõe 

alíquota mais alta (seja ~), ou uma valorização da taxa de câmbio 

(ou inflação da moeda) na comunidade com menor carga tributária 

(seja ~) 1 tend~rão a proporcionar estímulos e desestímulos às ex 

portações e importações em sentido exatamente contrário àqueles 

criados pelo imposto. Desde que a taxa de câmbio entre A e ~ 

guarde uma proporcionalidade equival,ente ã que existe entre a alí 
~ ~ 

<quotas cobradas em II e ~, os efeitos,' impostos pela tributaçao nos 

fluxos de com~rcio de produtos serã~"anulados; no entanto, neste 

caso, serão reforçados os estímulos' L3 exportações "de capital pela 

"", C'omunidade 'que cobra alíquota mais alta".; isto porque, ao aplicar 

seu capital em A, os proprietários localizados em B serão benefi 

ciados ao converterem tais rendimentos em moeda local,. com a de 

preciação de' sua taxa de câmbio. 

Desta forma, o IVA-Subtração, imposto em várias comuni 

dades, quando há diferenciação de alíquotas entre elas, sempre i~ 

terfirirá nos fluxos de mercadorias e(ou} de "fatores de produção, 

desde que haja mobilidade entre as comunidades (32). 

o mesmo porém nao oco~re com um IVA~cr~dito. Neste ca 

(37) Isto só ~ verdade abstraindo-se dos custos de transporte para que as fir
, mas de UlTB comunidade roloquem produtos no ID2rcado de outra romunidade. 

Considerando-se a existência de custos de transportes I o estímulo às im 
; portaçoes e desestímulos às exportações em B (romunidade cnrn alíquota tn 
oois alta) só existirá caso os custos de transporte não sejam capazes de 
cCl1l}->ensa ~ a difercDç..a entre tE e tA (aH quota Iffiis baixa" cobrGld~ em [2) • 

(38) A não ser que ou no estc!J.gio exportador se cobrasse seglU1do a allq1.Dta do 
estado de destino, ou que o Estado de destino criGlsse barreiras fisccl,is 
para cobrar a diferenya dÇ) ilnposto sobre as llrçortaçres. 
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so, os consumidores de A (Estado com alíquota tA mais baixa que 

tB) pagam o mesmo imposto por unidade de preço nos produtos prod~ 

zidos internamente e nos produtos importados.de B, desde que es 

, tes lhes sejam vendidos através de firmas' localizadas em A. Isto 

ocorre porque, apesar das importações serem taxadas à alíquota t B, 

do Estado de origem da mercadoria, as firmas importadoras recupe 

ram, através do sistema de crédito, o imposto .pago a mais nestas 

compras, em relação a suas compras internas; desta forma, os con 

sumidores de _~, de fato, terão os preços destes produtos reduzi 

dos do valor correspondente à aplicação ~a diferença entre tB etA 
-sobre o componente de seu consumo que e proveniente do exterior . 

Ou seja, em última análise, pagarao a mesma proporção de impostos 

para produtos domésticos ou importados, sendo, portanto,indifereg 

tes ã origem das' mercadorias que consomem. O mesmo ocorrerá com 

os consumidores de ª, que, ao contrário, deverão pagar por suas 

importações de A (MB), um imposto tA J.1B ao Estado A e ". (tB -

- tA) HB ao Estado ~, através do acr~scimo deste diferencial aos 

preços dos produtos vendidos pelas f1rmas importadoras em B. As 

, sim, ao todo' pagarão MB tB' que é o lnesmo que pagariam por prod~ 

, tos dom~sticos do mesmo valor. 

, , 

Por outro lado, os produtbres de A (B) também sao in 

diferentes quanto ao destino dado ã sua produção (consumo domésti 

co ou exportação), porque apesar de seus produtos poderem alcan 

çar preços mais altos (mais baixos) em B (A) do que alcançariam 

internamente, como deverão vender através de firmas localizadas ei11 

B '(A), ~ diferença dos preços nos dois mercados, correspondente a 

(tB _ t.A), será absorvida pela firma import:adora (e pelos consumi 

dores) em B (A), para compensá-los do imposto. :tB - tA: (tA -tB) 

pago.' (recebido) a B (de A) • 

Tudo se passa, então, corno se no exemplo III,sendo t A= 
5% e t B = 10%, houvesse em ambos os Estados A e B, uma.firma im 

'\. 

portadora que apenas repassa aos produtores ou consumidores domés

,ticos as importações feitas da outra cOI'1tmidadc, sem, adicionar qu~ 

quer valor. Neste caso, os resultados s~riam os mesmos que 

riormente: 

ante 
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TABELA IV I, 

'. 
VA na . 

PRODUTO IVA-SU13TRAÇÃO IVA-C~DITO 
COMUN IDAD.E .. . -

Cmm};!DADE A 

1) VENDAS, DE . n'.PORTAÇÕ~9 
DE {3 EM.~ 10'0 O (100 - 100). 5?;= O 100. 5\ - 100.10%= - 5 

2) VEND1\S AOS CONS ~ 
FINAIS EM ~ 50 30 (50-20) 5% = 1,5 50 •. ' 5% .- 20.5%=1,5 

3) EXPORTÂÇÕES PAnA JL 200 120 (200-fO)5\ = 6 200.5% -FO.5%= 6 

I:-:POSTO em A 7,5 2,5 . . 
cor-mNIDADE B , 
1) VENDAS DE INPbRTAÇÕES . 

DE A- EM B' - 200 O (200-200)10% =< O 200.10\-200.5%=10 . . 
2) VENDAS CONS. FINAJ;S 

EM ]L 300 150 (300-150)10% =15 300.10%-150.10\=15 

3) EXPORTAÇÕES PARA A 100 50 aOO-50) 10\ = 5 . . 100.10%-50.10\ = S -
D:POSTO em B , i 20 30 

IMI'OS?O (A + B) , 27,5 I 32 f 5 

I 
Como se.pode ver I a diferença (tB - tA)XA, que equivale a 

. I ' ' 
(10% - 5%) 20~ =10 1 é absorvida por B, através dQ imposto cobrado 

ao nível da firma importadora em B, que o repassa aos preços; a di 
I 

ferênça (tA - t B) XBI que equivale a (5% - 10%) 100~-~, é credita 
·i 

da ã firma importadóra em A,que a desconta dos preços aos consumi-, t 
dores de A. . ! 

Desta maneira, na realidade, um IVA-crédito aplicado 

sob o princípio de origem tem o mesmo efeito que um IVA aplicado 

sob o princípio de destino, quanto. a seus efeitos sob os fluxos de 

comércio entre várias unidades de uma Federação (ou entre várias 

nações), desde que as exportações de uma comunidade A (B) nao se 

jam vendidas diretamente aos consumidores em B (A), mas passem por 

ao menos uma firma ou um estágio de atividade econômica em-BoCA) , 

tributada por um imposto do tipo IVA. Caso possam ser vendidas di 

retamente, ou caso a firma importadora em B (A) não esteja sujeita 

ao imposto do tipo IVA-crédito, também um IVA-crédito provocaria as' 

mesmas distorç~es que um IVA-subtração quando existir diferença de 

alíquotas entre as duas comunidades. 

Em ambos os casos, a única forma de evitar tais distar 

çoes seria que as exportações de A (B) fossem tributadas pela ali 

-
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quota. de B (A), ou seja, pela alíquota do Estado de destino. Isto 

produziria o mesmo efeito que uma valorização na taxa de câmbio de 

A em relação a 12 ou que uma depreciação na de B em relação 'a A/sem 

os efeitos destas nos movimentos de capital (39). 

Resta finalmente considerar os efeitos do IVA-subtração 

e do IVA-crédito, cobrados sob o princípio de origem, sobre a re 

, partição darecei ta entre as comunidades envolvidas no comércio. 

Já vimos que os impostos sobre vendas nao cumulativos 

em quaisquer de suas formas (IVV, IVA-subtração e IVA-crédi to) ,quan 

do cobrados sob o princípio de destino, tributam cada uma das comu 

nidades envolvidas no comércio (ou Unidades em uma Federação) exa 

tamente de acordo com seu consumo final. Com o princípio de ori 

gem sendo implementado em sua forma pura, isto é, através de ~ IVA-sue. 

tração, as comunidades serã6 tributadas, não de acordo com seu con 

sumo, mas de acordo com sua produção, ou valor adicionado, conforme 
'" 

a fórmula (7) , aqui reproduzida: 

VA = Si - Ei + X - M = CJ~ + X -:- M 
I 

, 
I 
I 

Assim, no caso de 2 comunidades A e B, com alíquotas tA 

·e t B, cada illua teria como receita: 

Em A 

Ou seja, relativamente ã receita que seria obtida com 

um imposto com base no princípio de destino (ou sobre o Consumo Fi 

nal), cada Estado ganharia ou perderia, segundo seu saldo na balan 

çacomercial fosse respectivamente positivo ou negativo. 

Considerando o conjunto de comunidades (ou a Federação) 

e alíquotas uniformes em todas elas, porém, a arrecadação total do 

imposto ['.to'ria a mesma que seria atingida por um imposto ~. 

sobre Consumo Final, porque, neste nível, os saldos da balança co 

._-------
(39)Ver ~ANO, op. cito 
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rrercial se anulam entre sí.· Caso as alíquotas fossem diferentes, p~ 

rém,' o IVA-Subtração, mesmo a nível do conjunto das comunidades , 

não levaria em geral ã mesma arrecadação total que aquela ating~ 

da por um imposto sobre o Consumo Final (40). 

Já com a aplicação do princípio de origem através do 

IVA-crédito, a arrecadação final na Federação seria sempre ames 

ma que aquela alcariçadapor um, imposto sobre Consumo Final, mesmo 

com diferenciação de alíquotas entre as ú~idades da Federação. A 

,repartição de receitas entre as diferentes Unidades seria porém 

diferente, tanto de um imposto sobre consumo final, quanto de um 

imposto puro sobre o valor adicionado (IVA-Subtração). No caso de 

apenas duas unidades A e B, com alíquotas tA e tB' a repartição de 

receitas com um IVA-crédito seria: 

Só haveria igualdade com o IVA-subtração caso tA =tB 1 

ou caso o Es"t;ado de destino usasse s'ua própria alíquota para com 

putar o crédito fiscal relativo as importações. 

Verifica-se ainda que no método do crédito, implement~ 

do como no exemplo acima, o Estado de destino das mercadorias sem 

pre que cobrar alíquotas mais altas (tB) que as do Estado de ori 

gem (tA)' receberã uma parcela adicional d.e recursos, em relação 

ã receita que teria com o método de subtração, correspondente a 
. . 

MB (tB - tA)j o contrário se dá com o Estado de alíquotas mais 

baixas ,que perde uma parcela de receita correspondente a :MA (tA-tB) . 

resta forma, os Estados que tiverem saldo oorrercial negativo 

lXB < MB} serão beneficiados, em termos d~ receita, por um 

-crédito, desde que aplique alíquotas mais alta que as dos 

dos com saldo positivo. Por outro lado, se este é o caso, 

IVA 

Esta 

isto 

ª, se os Estados importadores têm alíquotas mais altas, a receita 

total do imposto na Fedcraçaoê maior que a que seria obtida ror um 

-,.....-- -----
(40) Ver fórmula (9.). 
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IVA-Subtração. 

Do que se viu até aqui pode-se c9ncluir que, de. fato, 

o IVA~crédito não implementa um princípio de origem puro, mas um 

misto entre o princípio de origem e de destino. Tal corno os im 

postos sob o princípio de destino, o IVA-crédito pelo conceito de 

origem leva a um total de arrecadação do imposto (no conjunto da 

Federação) equivalente ao que seria atingido com um imposto sobre 

o Consumo Final. Desde que perfeitamente implementado, tal como 

os impostos pelo destino, também não afeta os fluxos comerciais 

entre os Estados envolvidos, mesmo com d~ferenciação de alíquotas. 

A repartição de receitas entre os Estados, porém, será diferen 

te dos métodos de destino puro e de origem puro (IVA-Subtração), 

da seguinte f~tma:. 

TABELA V 

ARRECADAÇÃO PELOS PRINCIPIOS DE DES'l'It\D E OIUGEM PUROS E PEID M81DID DO mEDITO 
-

l.CCAL DESTINO Puro ORIGEM puro (IVA-SUBTRAÇÃO) ORIGEN( IVA-CRt;DI1D) 
i, 

: ,. 

A VAtA+(MA - XA)tA VAtA VAtA + MA (tA .- tB) 
i 

B VBtB+(MB - XB)tB VBtB VBtB + MB(tB - tA) 
" 

A+B CFAtA + CFBtB . VAtA + YBtB CFAtA+ CFBtB , . ... 

No caso de Federações ,os Impostos sobre Vendas,em geral, 

aplicam o princípio de destino nas relaçõe~ com o resto do mundo, 

que evita distorções em seus fluxos de comércio e se utiliza,para 

os ajustamentos de.fronteira, do aparato alfandegário já existen 

te para a cobrança dos Impostos de Importação. Nas relações en 

tre os Estados da Federação, a tributação pela origem é preferi 
"... 

vel, por não exigir barreiras fiscais entre as fronteiras interes 

taduais e-facilitar a integração econômica. Porém, se for utili-
, 

zado o princípio puro de origem (m&todo de subtração), sera neces 

saria a utilização de alíquotas uniformes nos diferentes Estados, 

para evitar distorções nos fluxos' comerciais (41). Tal .solução 

tem a desvd~tagem de restringir a autonomia fiscal dos Estados,i~ 

--------~----

• 
(41) VI'J{S1\NJ ( ap. ci t. 
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pedindo-os de determinarem o valor de suas receitas. Usando-se,p~ 

r~m, o m~todo do cr~dito, este inconveniente ~ evitado porq~c, e~ 

, bora a tributação ocorra no Estado de origem, implementa-se efetl 

vamente o princípio de destino ,como mostra a última coluna da Ta 

bela v. 
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B -'O CASO BRASILEIRO: O ICM 

A Reforma Tributária de 1966 extingüiu o antigo IVC, 

principal imposto estadual,·justificando tal extinção pelos efei 

tos distorcivos causados por este tipo de imposto, dado seu cara 

ter cumulativo (42). Em seu lugar, instituiu o ICM, que como im 

posto sobre o valor adicionado teria todas as vantagens econômi 

cas e administrativas associadas a este tipo de imposto, conforme 

se viu anteriormente. 

Ao mesmo tempo, a fim de compensar os Estados por pr~ 

visíveis perdas em sua capacidade de geração de receitas com o 

novo sistema, criou o Fundo de Participação, com duplo objetivo: 

19) permitir aos Estados, como um" todo, uma participação nas re 

ceitas federais que lhes compensasse,ao mesmo tempo,a redução de 

sua faixa de competência tributária (com a perda do Imposto de Ex 

portação e do Sêlo) , a menor produtividade em termos de geraçao 

de receitas do ICMem relação ao IVC, e F ainda, a necessidade de

transferência de 20% das receitas deste imposto para os Municí 

pios; 29) melhorar a distribuição regional das receitas, compe!2. 

sando os Estados de menor capacidade produtiva, que seriam neces 

sariamente prejudicados com a adoção de um imposto baseado na prQ 

dução, ou no valor adicionado. 

Já vimos no capítulo 111 que, de fato, excluídas as 

transferências, os Estados como um todo passaram a participar em 

menos de 40% do total da receita tributária gerada nos 3 níveis 

de governo, no período 67/77, contra uma participação de quase 

45% no período 56/66 (Ver Quadros VIII e XIV). Isto se deu, de 

um lado, pelo estreitamento de sua iaixa de competência tributã -
' ..... " " . ------_._---_. __ ._--------_. 

(42) Ver seçao anterior. 
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outro lado, pela menor potencialidade do ICM em relação ao IVC 

como fonte de receitas estaduais. Este aspecto foi visto clara 

mente no Quadro XVII, que compar~ a evolução do IVC e do ICM com 

o crescimento do produto interno. 

No entanto, este 01timo aspecto merece um maior apr~ 

fundamento. Embora deva-se esperar do IVC, pelo seu, caráter cumu 

lativo, uma maior capacidade de geração de receitas que um impo~ 

to do tipo valor adicionado, este aspecto teria sido parcialmente 

compensado por uma elevação das alíquotas do ICM em relação, ao 

IVC (43). 

A perda de capacidade de receita do ICM em relação ao 

IVC nao pode portanto ser apenas atribuída ã maior potencialidade 

teórica desse último tipo de tributo, mas a fato~es que, ao longo 

. do tempo, tiveram um efeito de redução da receita do IC!-'1: em pri 

meiro lugar, a redução gradativa das alíquotas do rCM impostas pe 

10 poder central, ao passo que no regime do rvc,os Estados, goza~ 

do de autonomia tributária, elevavam suas alíquotas para gerar r~ 

cursos adicionais; em segundo lugar, a pr6pria redução da base 

t~ibutária dó ICM, devido ã exclusão de setores economicamente si~ 

nificativos e ã extensão da concessão de incentivos e isenções. 

Teoricamente, se o ICM fpsse um imposto puro sobre o 

valor adicionado/e,ademais~ fosse um imposto geral, isto é,incidis 
~-- -

se sobre todos os setores e produtos, sua elasticidade em relação 

ao Produto Interno dos Estados deveria ser unitária; ou seja, se . 
ria de se esperar que o crescimento do rCM' ao menos acompanhassea 

evolução do PIB. 

A análise da elasticidade renda ·da receita do ICM,para 

cada região, no período 67/69, já mostrava, por~m, a impotência 

do rCM em fornecer receitas proporcionalmente ao ritmo de cresci 

--------------------
(43) cOrro se viu no capítulo III,foi fixada iniciaDwnte unB. alíquota de l[.'i; e 

17% para o rG~ (6[; u. 70) nas regiões Nortc/NOl~c1c3tc e Sul/Sudeste, contra 
uma alIquota m5clia de G ,G't:, pi:l.ra o rJC no conjunto dos Est..ados bra.silelrc>~, .. 

'. 
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vidas (4 4) • 

Na verdaqe, porém, mesmo abstraindo-se dos problemas de 

imunidades, isenções e incentivos fiscais que reduzem a base tribu 

tária do ICM, este imposto,da maneira· como aplicado, afasta-se de 

um imposto puro sobre o valor adicionado, conforme definido na se 

çao anterior. 

Certas características do imposto· foram estabelecidas 

desde sua concepçao original tais como: a sistemática de cálculo p~ 

lo método do crédito fiscal; a integração do montante do imposto a 

sua base de cálculo (45); a adoção (aproximada) do princípio de or! 

gem nas transações interestaduais e a adoção (també,'u aprox.i1nadaJ de um princí: 

pio de destino nas operaçoes com o exterior (46). 

Como se viu no capítulo 111, ap6s uma certa indefinição 

inicial, as alíquotas do imposto passaram a ser determinada pelo 

Senado, por iniciativa do Governo Federal, tanto para operações in 

ternas, quanto para as interestaduais e externas, eliminando-se as 

sim, inteiramente ,a autonomia dos Estados na determinação de sua 

carga tributária. As alíquotas para operações internas passaram a 

ser estabelecidas uniformemente para todos os Estados pertencentes 

a uma mesma região econômica; com uma pequena diferença a favor das 

Regiões Norte~ Nordeste eCentro~Oeste; e as alíquotas interesta 

duais unifor~es, fixadas a níveis mais baixos que as internas, sen e
. 

(44) Para cada Cr$ 1,00 de C'xescim2nto da renda inten1a entre 67 e 69 nas Regiões 
Norte, Nordeste, Centro~ste, Sul e Sudeste, o IG1 prOfXJrcionou, resl.Jectiva 
mente; um acréscinD na receita de Cr$ 0,784 i .Cr$ O ,823; Cr$ O, t'20 jCr$ 0,856-
e Cr$ 0,87 [:. Ver REZENDE, FernélI1do - O -Sistema Tributário e as ~si9ualc1ades 

, Regionais ... - op. ci t . 

(45) ou seja, o L'1lf)()Sto é calculado "fDr dentro", o que faz com que sua alíquota 
efetiva seja superior à alíquota nominal. Para uma alíquota nominal a"", a 
alíquota efetiva S sobre o valor adicionado seria: S = --~ . 

1 - a 
(46) não se trata exatau'ente de um princípio de destino para as operações cnm o 

~xterior.t na ~y:xlLd~l que nem -todas 3: exportuçc>::s ,são ~sentas c_.ner:' t~:as as 
.:p!'porLi.'çex's sao trlbutadas. Quanto os e}~pJrté1çocs, o ]J1.~JO~3to nao lnclC'[,::; so 
brc os i)rodutos illdustrializallos I os dt:::rmis l:-xxtem ou não receber iscnçõ-.:s~· 
de étcordo (X)IT\ os convêrüo~; firnHdos entre os_ Estados. 
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do seu diferencial, portanto, maior para as regiões Norte, Nordes 

te e Centro-Oeste (47). 

Na seção anterior chamou-se ~tenção para o fato de que 

no caso de aplicação de um IVA pelo princípio de origem I1purol1,i~ 

toé,calculado através do método de subtração, a necessidade de 

alíquotas uniformes nos Estados que transacionam entre sI se im 

põe,para evitar que o imposto interfira nos fluxos de comércio en 

tre os Estados envolvidos (48). O relevante, porém; neste caso,é 

justamente a uniformização das alíquotas internas de um Estado e 

as aplicáveis às operações interestaduais. Por outro lado, vimos 

também que a uniformização de alíquotas entre os Estados deixaria 

de ser necessária no 'caso da aplicação de um IVA pelo método do 

crédito, que, no que se refere aos fluxos de comércio, funciona 

exatamente como um imposto aplicé;l.do pelo princípio de destino, e~ 

bora levando a uma repattição de receitas entre os Estados envol 

vidos semelhante a de um imposto pelo princípio de origem. 
~ 

Desta forma, embora se pqdessc pensar que a unifo~miz~ 

çao de alíquotas do ICM nos Estados ,brasileiros tivesse sido dita 

da por considerações de eficiência go imposto, isto é, para tor 

ná-lo neutro quanto aos fluxos de C2111\ércio I isto deixa de ser va 

lido na medida que justamente se imp6s o diferencial de alíquotas 

nas operações interestaduais. Este diferencial, caso não coberto 

pelos custos de transporte, de fato causa ineficiências na econo 

mia, sobretudo pelo fato de que o comércio varejista, de um modo 

" <)e;t;'al, não está sujeito ã sistemática normal do ICM, aplicado co 

mo um IVA pelo método do crédito (49). Como se viu na seção ante 

rior, para que o IVA-crédito tenha o mesmo efeito que um IVA apl~ 

cado pelo princípio de destino quanto aos fluxos de comércio, e 

necessário que as importações passem por' um setor importador 

Estado de destino, sujeito ã sistemática do IVA. 

(47) Ver no Quadro l.'VIII, a evolução das alíquotas do 10.1. 

no 

(48) Lembra-se ainda que n30 é necessário que as alíquotas seja"Tl iguais, caso 
se consi_nere os custos de transfX)rte. Neste caso, o inpc)l:tante é que o 
difert::;nc)ill de alíquotas entre dois Estado's quaisquer fl20 seja m:lior que 
os cu "tos de t..ransrD:rte env'..)]vic1os na venda do nerc3.dorias oriundas d:> 
Estudo do alíquota ll'a.is h::dxa no H!2rcado do Estado de alíquota r.nis alta:;; . 

(49) VARSl\NO f Ri cardo, op. oi t . 



, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
,. 
,. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 

, 

, 
, 
, 
'. 
, 
, 

, 
, 
, 
li' 

, 
, 
, 

..... '. 

147 

o estabelecimento do diferencial entre as alíquotas in 

ternas e interestaduais teve, por sua vez, como objetivo, reduzir 

os efeitos negativos nas regiões mais pobres da apiicação do pri~ 

cípio de origem nas transaçoes interestaduais .. No entanto, como 

se verá mais adiante, este diferencial não é suficiente sequer p~ 

ra garantir uma distribuição equitativa da receita interestadual 

do imposto entre os Estados de origem e de destino. 

Desta forma, o reM reuniu uma série de desvantagens : 
", 

retirou; sem necessidade,a autonomia dos Estados em fixar suas alí 

quotas internas; manteve a ineficiência do imposto no que se refe 

re a seus efeitos nos fluxos do comércio, e-instituiu um 

insatisfatório de distribuição de receitas entre Estados 

esquema 

produt~ 

res e consumidores no comércio interestadual. Por outro lado, o 

:'::CM se descaracterizou bastante como um imposto sobre o valor adi 
, 

cionado cobrado pelo princípio de origem, mesmo se abstraindo das 

isenções, incentivos e outras reduções da base de cálculo do im 

posto. 

E t d ~ -. 1 r 1 . ~ nquan -o a arreca açao teorlca ce um "VA pe o prlnCJ_ 

pio de origem "puro" (com método de subtração) em um Estado A se 

ria (ver Tabela V) : 

(sendo !' VA, I!' ~, m, ~, ~, CF, respectivamente o imposto, valor 

adicionado, alíquota, exportações e importações interestaduais,e~ 

portações e importações para(de) o exterior, e consumo final no 

Estado), a arrecadação teórica de um imposto como o reM em A se 

ria: 

(sendo ti a 
"- t-çoes,xA as 

importações 

(12) 

alíquota interestadual, tx a alíquota para export~ 

exportações de ~ para o exterior tributadas, e Mt as 
A 

de A do exterior que são ise~tas). 

A expressa0 (12) .que dE a arre6adação teórica do reM ca 

so nao houvessem eV2sões,isenções,imunidndes ou redução de base 

de c§lcul0, seria dif6rente de (11) da seguinte forma: 
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Assim, no que se refere ã alocação de receitas.nos di 

ferentes Estados, o IeM implementa um princípio misto de. origem 

e destino tanto nas operaçoes interestaduais, quanto nas .opera 

ções externas. Nas operaçoes interestaduais esta combinação en 

tre princípio de origem e destino é alcançàdapelo uso do método 

do crédito e pela fixação de alíquotas interestaduais mais baixas' 

que as alíquotas internis. 

Este ponto é importante. para qualificar urna discussão 

que tem tomado conta da literatura do ICM, a famosa discussão en 

tre os Estados produtores e consumidores sobre a parcela de impo~ 

to que deveria caber a cada um nas transaç~e~ interestaduais. 

A tese dos Estados consumidores, sintetizada no trabti 

lho do ex-Secretário de Fazenda da Bahi~,.Luís Sande (50)1 é a de 

que, com o ICM,o Estado que apresente saldo negativo no comércio 

interestadual tem uma "perda tributária", pelo fato de sua arreca 

dação ser inferior ã incidÊncia real do imposto sobre seus COilSU 

midores finais. Assim sendo, o Estado importador líquido estaria, 

de fato, trarisferindo renda proveniente de seu territ6rio,através 

do consumo de mercadorias importadas, para o fisco dos Estados on 

de são produzidas. 

A "perda tributária" ou a transferência do reM aos Es 

tados exportadores, é assim definida em relação ao que o Es·tado 

arrecadaria caso o imposto fosse cobrado .s·obre seu consumo final, 

cono seria se o imposto utilizasse o princípio de destino 

nas operaçoes interestaduais (ou, o que seria a mesma coisa, para 

efeito de receita, caso a alíquota interestadual fosse nula). 

Assim, deixando de lado as ope~ações com o exterior, o 

IGl arrecadado no Estado A será: 

',' ..... " ........ , • 

(50) Sl\NOE, L. "O Nordeste c a alíql):)ta interestadL1al do lCI'l" f F.cvj sta de Fin.:m 

ças Públicas, n? 325, jan/nBr. 1976 . 
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Desta forma, (Xl>, - mA) ti representará a "perda" ou . o 

, "'lanho" do Estado, respectivamente quando xl>. < mA e quando xA > mA -

, em relação à arrecadação correspondente a um. imposto sobre .Consumo 

, Final (51). 

" , 
, 
, 
, 
, 
, 
, , , 

Por outro lado, é evidente que se o rCM leva à uma arre 

cadação diferente da que se teria 'com a aplicação do princípio de 

destino nas operações interestaduais, também não distribui a recei·. 

ta destas operações exatamente corno o fari·a um rVA pelo princípio 

de origem "puro". Novamente ,abstraindo-se das operações externas, 

a arrecadação do ICMseria dada por· (12): 

, Portanto, em relação a um imposto puro sobre o valor 

• adicionado, cobrado pelo princípio de origem, o rCM na verdade prQ , duz um ganho tributário para o~ Estados GOI1sumidores e uma perda 

, para os Estados produtores (52). , 
, 
, 
, 
, , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
., 
., 

., 

., 

., 
• 

Assim sendo, a fixação de alíquota interestadual mais 

baixa que a interna no rCM, atenua o efeito negativo nos Estados 

importadores líquidos do uso de um rVA pelo princípio de origem. 

Considerando A o conjunto de Estados importadores (saldos negati 

vos ~a balança comercial) e B o conjunto de Estados exportadores 

"(saldos positivos na balança comercial), com alíquotas internas 

(51) No regirre do IVC tarIDém ocorria esta "perda", já que corro vimos na parte IIr, 
o inposto tarrbérn era cobrado pelo princípio de. origem. No entanto, dado que 
o imposto era cumulativo, é de se esperar que. os Estados cxmsunü.dores tives 
sem urra maior participação na receita total ç"lo .ÍlTljX)sto que no ICM, l:Dr se 
situaram no final do processo circulatório, enillora, pelo caráter errático 
deste tipo de in~sto. seja difícil UITkt avaliação definitiva qUêUltO a seus 
efeitos no co.rrércio interestadual. A disputa entre estados conslunidores e 
produtores, que como VbTIOS t~bém se verificava no regime do D/C, foi a~l
tllitda após a reforma devido a 3 fatores básicos: 19)0 esvaziamento das de 
mais alternéltivas de receitas estaduais; 29) a perda de autonomia estélduaI 
para fixação das alÍquotas do rCM e 39) a redução do rrontélDte previsto dos 
Fundos de Participação dos Estados, que afetou sobretudo os Estados nuis ~ 
bres. 

(52) Este ponto fi e:>..plorado na "defesa" dos Estados produtor!3s, que alegêU11 que 
o I01, ccmo in~sto sobre a prcx.'l.ução, não deveria em"sí ffi2SlTO" ter objct.i 
vos redistributivos; estes seriam alcançados através t1e outros instruH'Cntos 
cano as transferências. (ver ROCO\, C.A. "Irn;::ústo de Circulação de i"Y~rcado 
rias c o D2senvolvirrento Nilcional" ,!~cvista de F'inélnças Públicas, n9 325) . 
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respectivamente de tA e tB, a fixaçã.o da alíquota interestadual !i 

entre zero e tA determina, de fato, a distribuição entre 

grupos de Estados da parcela tributãria correspondente a 

os dois 

([(11, - xA) tA· 

o diferencial atualmente vigente entre a alíquota in 

terna e interestadual nos Estados do Norte e Nordeste é de cerca de 

4% (15% e 11%, respectivamente) (53), o que significa, na prática, 

que se atribuiu cerca de 74% da recei~ arrecadada nas operações 

interestaduais ao Estado de origem, e 26% ao Estado de destino. 

(53) Trata-se das alíquotas efetivas, já que a partir de 77 se fixaram idé:nticus 
as alíquotas internas e interes-Lélduais, mas se concede rc'<.lução na l:nse de 
cálculo nas opcraçees interestaduais, o que vem a dar no rreSHO que l.JJIU alí 
quota interestudlk1.l de lH>.· 
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Desde 1974 a Secretaria de Economia e Finanças do Mi 

nistério da Fazenda vem, através de convênios com os Estados e o Dis 

trito Federal, recebendo e processando informações das Guias de In 

formação e Apuração do ICM (GIA's), conforme o modelo adotado a p~ 

tir daquele ano no âmbito do SINIEF (Sistema Integrado de Informa 

ções Econômico Fiscais!, que passou a permitir'o detalhamento das 

transações interestaduais de mercadorias (ver Anexo) . 

Através de dados extraídos destes documentos para o 

exercício de 1976, último ano para o qual dispõe-se, no momento, dos 

relatórios de saída do processamento de dados, tentaremos neste capi 

.. tulo, estimar quanto cada Estado da Federação perd~u ou ganhou pelo 

_ fluxo interestadual do IeM, em relação ao que lhe teria cabido em , 
, , 
• , , 
, 
• , 
, 
, 
.. , 

termos de arrecadação, com um imposto baseado no princípio de dest~ 

no (em que a arrecadação, coincidiria com a incidência efetiva do 

termos de arrecadação, com um imposto baseado no princípio de desti 

no (em que a arrecadação, coincidiria com a incidência efetiva do 

imposto sobre os residen'tes do Estado) (54), e cóm um imposto baseado 

no princípio de origem puro nas transações interestaduais (em que a 

participação do Estado na arrecadação do imposto dependeria de sua 

participação efetiva na formação do produto nacional, ou seja, de seu 

valor adicionado). Ainda a partir dos dados das GIA' s para 1976 ,vai-se 

tentar verificar até que ponto as perdas tributárias dos Estados es 

truturalmen~e consumidoies foram compensadas pelos recebimentos do . 
, Fundo de Participação dos Estados e do Fundo Especial. , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

No capítulo 111 chamou-se atenç~D que um dos objetivos 

explícitos do Fundo de Participação era o de compensar as diferenças 

interestaduais na base econômica do 2-J11posto, ao se reconhecer que a 

(54) OUÚDS trélbaJhos estim...'1rum o fluxo inl:crcstadual do IG1 a partir de ou Lras 
fontes de dados de conércio interre9ioIlill. Ver SANDE, LuLS "O Nordeste e a alÍ 
quota interostadual do IOv1" ,Hevi.':';ta d(~ Finonç,~3 PúbHcclS, n9 325 jan/m:n'197G-;

.. I\EIDuç~S, ?sn::tm~; 11 Jl1J??~t:.o sõbrê .. _?~~i::Sl~Ii:Ç~o d'9 ~1i:';1:0~?.,;..ri~as: dia<J~óst.i cc~_ a1 
~n1atlvas ,h~\llsta de h,némças Pul-:'~~~~lS, n~:.n,:~_,-...Jan/rnur 1978. 
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aplicação de um imposto de tipo valor adicionado levaria necessaria 

mente ã concentração de recursos nos Estados, com maior potencial eco 

nômico, que respondessem pela maior parte ~a p.rodução do país,. Na 

verdade, vários estudos têm mostrado que, além disso, as diferenças 

nas estruturas produtivas dos Estados afetam sua capacidade tributá 
.A. -, -

ria r Não sendo o reM ne verdade um imposto geral (dado aexistência 

de exclusão de setores da base de cálculo, isenç6es, etc) ,_a partic! 

pação da indústria na base tributária total do imposto é bem maior 

que sua participação efetiva na produção do Estado ou região. Este 

• fato faz com que aqueles Estados que' concentram a maior parte da pro 

, dução industrial do país terão condiç6es de, pela sistemática do im 

, 
, , 
iJ , , , 
I' , , 
, 
, 
, 
, 

posto, garantir uma maior arrec'adação do reM, mesmo quando 

dos com Estados com igual valor de produção,mas com com menor 

cipação do setor industrial (55). 

compar.§!: 

parti. 

~ preciso que se esclareça bem as diferenças entre este 

aspecto concentrador do imposto, cujo~ efeitos se procurou minimizar 

com a instituição do Fundo de partici~ação, e o aspecto que se está 

considerando, das perdas e ganhos no comércio interestadual, defini 

das em relação a um imposto sobre con3umo final. Em ambos os casos . 
consideraç6es de eqüidade estão envolvidas, mas em distintos níveis. 

No último aspecto, o problema consiste, como explicado na seçao an 

terior, em estabelecer o nível "justo" de distribuição da parcela 

'do imposto nas transações interestaduais, tendo em vista que a inci 

'd'êhci~ efetiva do imposto recai sobre os consumidores do Estado ae 

destino, através de sua integração ao preço das merc'adorias para lá 

, exportad~s (56). , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 

Poder-se-ia porém argumentar que a distribuição "ju~ 

ta" nao seria ainda aquela em que o total do rCM naquelas operações 

fosse absorvido pelo Estado de destino, como' no caso de um 

de consumo final, mas em que uma parte fosse absorvida pelo 

imposto 

Estado 

de origem, como compensaçao por suas despesas em insumos e serviços 

públicos que são absorvidos no processo produtivo das mercadorias e~ 

(55) Sobre este ponto ver REZ~E, Fernando, op. ci ti ,GUERRARD ,Michele, , op. ci t. 
RErou;AS, Osmundo, op. Clt. ' 

(56) Considerando-se a hipôtcse de que haja total transferência do irrp:lsto aos 
preços nas vendas interestaduais, 

..... 

e 
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portadas, mas cujos custos nao sao internalizados pelo produtor e 

portanto não integram o preço dos produtos vendidos(57). Neste caso, 

qualquer mecanismo de compensação pelas "p~rdas tributárias",'defin.!. 

das em relação a um imposto de consumo final, não precisaria: esta 

belecer uma compensação integral ao Estado de destino, embora certa 

mente a distribuição hoje existente, com o mecanismo da alíquota in 

terestadual, seja prejudicial aos Estados consumidores. 

No entanto, ainda que o reM nas operaçoes interesta -

duais fosse cobrado pelo princípio de destino (ou que se concebe cem 

mecanismos de compensação que levassem à uma repartição equivalente 

de receitas, tal como uma alíquota interestadual nula, um Fundo com 

distribuição baseada nos saldos do comércio interestadual, ou outros 

mecanismos semelhantes), persistiriam os problemas de desigualdades 

de base tributária decorrentes dos desníveis produtivos regionais . 

Ou seja, mesmo que a base tributária do imposto, em cada Estado,fo~ 

se seu consumo final e não sua produção ou valor adicionado, ainda 
~ 

assim seria de se esperar uma forte c~:mcentração do imposto nos Es 

tados mais industrializados, j á que o' consumo será dependente da 
I 

renda e portanto, da capacidade produ~iva do Estado. A transfer~n 
, 

cia federal, portanto, se justifica com fins de eqüidade, para g~ 

rantir um nível mínimo de serviços pfrblicos aos residentees dos Es 

tados mais pobres. 

O ideal é então que os dois problemas sejam tratados 

através de mecanismos diferenciados. A distribuição das receitas do 

rCM nas operações interestaduais, por qualquer mecanismo que se con 

ceba, deverá ser calcada no pr6prio sistema, provendo uma transfer~~ 

cia do rCM dos estados de origem para os de destino ,na proporcão con 
, >-

siderada "justa", e tendo como base o fluxo de comércio interestadLlal. 

A comparação que aqui se fará, das perdas ou ganhos tributários no 

, comércio interestadual com os recebimentos do Fundo de Participação 

, tem, portanto, apenas como prop6sito, verificar em que medida estas 

, transferências estariam, pelo menos, compensando a redução de base 

, tributária JJS Estados consumidores eln f~nção dos saltlos negativos 

, do comércio interestadual (se aquela Lase fosse efetivamente seu con 

, sumo finnl). 
, 
, 
, 
, 
, 
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.As estimativas de ganhos ou perdas tributárias, a par 

tir das GIA's, sofrem porém de sérias limitações. Na verdape, estes 

, documentos , embora pudessem de fato significar um valioso instrumen 

, to para administração do imposto e para orientação da polític~ tribu 

, tária, da forma como vêm sendo tratados deixam a desejar tanto em 

, termos de confiabilidade dos dados" deles extraídos, quanto em termos 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
It , 
It , , 
• , 
, 
, 
, 
, , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

da amostra utilizada como representativa do universo de contrlbuin 

tes do imposto, quanto, ainda, das om~ssões de informações que seriam 

essenciais para permitir inferências econômicas e fiscais de rele 

vância. Isto é verdé:lde mesmo que se. ccnsidére apenas o propósi to irr~ 

diato da instituição das GIA's modelo 3, que foi o de obter os sal 

dos no balanco interestadual de mercadorias, que pudessem crientar 

uma decisão para reformulação da sistemática do inlfX>sto. Um aperfeiçoamento 

rrento no procedimento de apuração dos dados das GIl'. 1 S reformulações 

em sua estrutura seriam necessárias para aumentar os benefícios ger~ 

dos, a nível de informações econômico-fisca.is. No momento, porém, i~ 

teressa apresentar as principais limitações das GIA's para as estim~ 
tivas que serão apresentadas nos Quadros XXVII, XXVIII e XXIX, e os 

ajustes que foram procedidos para efE:ü t.O dos cálculos: 

19) A coleta de dados das GIA's atinge apena? o setor 

secundário e terciário, por não haver ainda cadastramento dos con 

tribuintes do IeM no setor primário, na maioria dos Estados. A ex 

clusão do setor primário, porém, afeta pouco a representatividade 

da amostra, de vez que, pelas peculiaridades deste setor (regimes 

especiais de pagamento, grande expectativa de evasão, isenções e 

não incidência, etc), contribui muito pouç6. p ara a base tributária 

do IeM, enquanto setor isolado. Por outro lado, pelo sistema de 

crédito fiscal utilizado no IeM, a exclusão de produtos agrícolas 

do campo de incid~ncia do imposto ou as isenções concedidas serao 

recuperadas em termos de arrecadação, nos estágios posteriores da 

produção e comercialização. Seu efeito é, portanto, o de fazer com 

que a contribuição dos setores secundários e terciários na base tri 

, butária do imposto seja, de fato, maior do que sua contribuiç'?o ao 

, total da produção do Estado, ou, visto de o"utro an"sulo ~ éi. carga tri 

• butária nestes setores deverá ser maior que as alíquotas legais do 

, imposto. 
, 
, 
, 
, •• 0'-
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, 29} As GIA's se compocm de 4 páginas (ver Anexo) . So 

, mente as informações da página 4, que detalha as operações interes-

, taduais do contribuinte (saIdas e entradas) por Estado remetente e 

destinatário, são obrigatoriamente remetidas por todos os Estados , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

da Federação, através de convênio estabelecido em 74, que instituiu 

o novo modelo das GIA's. Neste caso, em 1976, para cada Estado, os 

dados, em princIpio devem corresponder aos contribuintes que repr~ 

sentavam eO% da arrecadação ou que' apresentaram movimentação inter 

estadual de mercadorias. Através dest~E informações, se tem desagr~ 

gadamente o valor das entradas e saIdas discriminadas em operaçoes 

tributadas,: (isto é, aquelas que geram crédi tos ou débitos do impo~ 

to) e em operações isentas, nao tributadas e outras. 

, 39) As páginas 2 e 3 apresentam informações mais deta 

, lhadas de entradas e saIdas de mercadorias, tanto de (para) o pr~ 

, prio Estado, quanto de (para) os demais Estados da Federação,quanto 

, de (para) o Exterior, permitindo, tarnbém, teoricamente, conhecer a 

, composição da base tributária do Estado por setores e por tipos de 
, operações, bem como o valor das operações isentas ou não tributadas 

, e outras operações sem crédito (ou débito) do imposto. , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
" , 
, 
, 
, 

., 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

Em princípio, todos os Estados deveriam remeter ao 1>1i 

nistério da Fazenda tais informações, ou através da GIA modelo 3, 

processada pelo Serpro, ou usando suas próprias GIA's ou outros do 

cumentos estaduais, desde que remetendo ~ União, através de fita 

magnética, os dados a serem computados, ou os resultados apurados 

por computação própria. Na verdade, 90rém, o Ministério da Fazen 

da só vem tratando as informações recolhidas através da GIA modelo 

3, que lhes são remetidas diretamente para conferência e posterior 

processamento. Desta forma, para 1976, não estão disponIveis os 

dados das páginas 2 e 2, para 4 Estados: Bahia, Rio de Janêiro, são 

Paulo e Par·a.ná ,e para os Territórios. Para os demais Estados, nao . 
se procede também a um cruzamento entre as GIA's modelo 3, de perí~ 

dicidade anual, EC as GIA's ou outros documentos (como os Declam's ) 

estaduais, de periodicidade mensal ou trimest,r'al, encontrando-se I a~ 

sim, muitas vezes, disparidades entre os da~os fornecidos para o 

mesmo Estado, segundo se utilize uma nu outra fonte . 

49) Para os Estados para os qu~is se dispõe de informa 

çoes completas tanto das páginas 2 e 3, qua,nto da página 4, teorica 

mente, as saIdas tributadas para outros Estados (códigos 6.01 a 6.99 
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da coluna 3 - base de cálculo - pág 3) e as entradas tributad~~ de 

outros Estados· (códigos 2.01 a 2.99 da colo 3 - base de cálculo-pag 

2) deveriam coincidir.respectivamente ~om o valor declarado·de saí 

das e entradas tributadas da página 4, o mesmo d~veria ocorrer com 

as operações sem débito do imposto e sem crédito do imposto(colunas 

5 e 6 das páginas 3 e 2, para os m~smos códigos) ,em relação ao va 

lor declarado de saídas e entradas não tributadas, isentas e outras. 

(colunas 4 e 2 da página 4), por se tratar da mesma amostra de con 

tribuintes em ambos os casos . 

Através do manuseio de relatórios de saídas destes da 

, dos, constatou-se porém disparidades entre as informações, conforme 

se utilize urna 'ou outra fonte, o que indica a falta de um programa 

, de crítica das informações recebidas. As disparidades observadas 

, , 
" ., 
, 
, 
, 
,. 
, 

são porém irrelevantes na maioria dos casos, com exceçao de 
G2rais, Rio Grande do Norte e Acre.· 

Minas 

59) Outro proble..'lB. com que se defronta nestas informações 
é o da falta de um parâmetro que permita a extrapolação.dos dados 

da amostra para o universo de contribuintes do Estado. Nas páginas 

2 e 3 das GIA's são efetivamente fornecidos os valores do imposto 

debitado e creditado, o mesmo não ocorrendo na página 4. Ocorre,p~ 
rém, que mesmo quando há 

, 
informações sobre o imposto creditado e 

debitado nas operações declaradas pelos contribuintes, para se che 

gar ao imposto efetivamente recolhido (permitindo, portanto, a com 

paração com o total arrecadado no Estado) é necessário proceder a 

, uma série de ajustes corno os que são apresen~ados na página 1 da 

~ GIA, a fim de se considerar os fluxos efetivos de caixa do imposto 

, (saldo de exercícios anteriores, débitos e créditos presumidos, tran~ 
, ferências de débitos e créditos entre estabelecimentos, estorno de 

, débitos e créditos, créditos recebidos como incentivos fiscais,etc). , 

, 
, 

, 

, 
, 
, 
, 

A melhor aproximação para este·~alor seria o fornecido 

·no item 25 da página 1 - imposto recolhido no período - embora este 

conceito, conforme explicado no manual de· preenchim~nto das GIA's, 

só deva .envolver o imposto que tenha tido corno fatp gerador opera 

ções do próprio exercício de referência da GIA, e que,portanto, nao 

correspondcria ao conceit9 de arre~dação.do exercício. 
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Como nao nos foi possível obter, para o conjunto dos 

contribuintes da amostra, os valores de IMPOSTO EFETIVAMENTE RECO 

LHIDO para 1976, uma vez que os relat6rios de ~aída disponíveis p~ 

ra este ano não o discriminavam, tivemos que trabalhar com a dife 

rença entre o imposto debitado e creditado declarados nas páginas 2 

e 3, como uma aproximação para o imposto recolhido pelos contribui~ 

tes da amostra, a fim de permitir a extrapolação para o universo, o 

que leva, em alguns casos, a grandes distorções nos dados . 

69) Finalmente, outra limitação dos dados é de que,me~ 

mo para a amostra de contribuintes considerada em cada Estado ,o saldo 

da balança comercial, e em conseqüência os ganhos e perdas tributá 

rios estimados, podem nao corresponder ã realidade, uma vez que se 

baseiam nas saídas declaradas pelos contribuintes, que podem estar 
bastante subestimadas caso haja grandes indícios de evasão no Esta 

do. 

I 

, Tendo em vista tais limiéações nos dados, alguns aju~ 
I 

, tes foram procedidos, para efeito das E.stimativas dos Quadros XXVII, 

• XXVIII e XXIX. 
, t 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, , 

Para o cãlculo do ganho du perda tributária no comer 

cio interestadual em relação a um Imposto cobrado pelo princípio de 

destino (Quadro XXVII, coluna B), e em relação a um imposto cobrado 

pelo principio de origem (Quadro XXVIII, coluna B), utilizamos o sal 

do da Balança Comercial referente às Operações' Tributadas, extraídos 

de diferentes fontes: 

, a) Para os Estados que apresentavam informações nas p~ 

, ginas 2 e 3 das GIA's, sobre operações tributadas no comércio inter 

, estadual - coluna 3 - de\.1-se preferçnêia a esta fonte, por permitir 

, o confronto (com as limitaç:es jã apontadas) com o imposto arrecada , 
, 
, 

, 
, 
.. 
, 
, 
, 

" 

do no Estado. Como já se observou anteriormente, não se verificam 

grandes diferenças no uso destas informações extraídas da página 4 
, 

para operações interestaduais tributàdas, a não ser no caso do Acre, 

Rio Grande do Norte e Minas. De qualquer forma, o uso das informa 

ções de operações interestaduais das páginas 2 e 3 parece serrpre nBis 

consistente, tendo em vista a relação entre o imposto e a base de 
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, c'ã1cu10 declarados pelo contribuinte. , 

, 
; 
, 

, 
, 
, 
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Entre os Estados que possuiam tais informações (todos, 

exceto Bahia, Rio de Janeiro, são Paulo, Paraná e Territórios) elas 

foram usadas para o cálculo da coluna 'B dos Quadros XXVII e XXVIII ,~ 

extrapolando-se o saldo das operações tributadas da amostra para o 

universo, através da relação entre o imposto oriundo destas operaçoes 

(débito-crédito) na amostra, e o total do imposto arrecadado no Esta 

do, em 1976. Este procedimento tem duas 'limit,ações importantes,: 

1) a já de'stacada divergência entre ,o imposto calculado 

sobre a base tributária efetiva ~ o imposto recolhi 

do pelo contribuinte; 

,2) o fato de que, ao se proceder à extrapo1ação acima" 

se está admitindo que o saldo da balança comercia~ 

interestadual ma~tenha a mesm~ proporçao da base tri 

butãria total na amostra e no universo . 

b) O procedimento acima nao foi adotado no caso dos Ter 

rit5rios, e o dos Estados da Bahia, são Paulo; Rio de Janeiro e Para 

ná" por não apresentarem as informações das páginas 2 e 3 das GIA's. 

Além desses, 'também não se adotou o mesmo procedimento nos casos, de 

Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 'Mato Grosso, para os 
" quais se verificaram grandes disparidades entre os dados de entradas 

declaradas pelo próprio Estado e os dados de saída para o Estado, de 

, clarados pelos Estados remetentes. Para estes Estados, no que se re 
, 
., 

, 
, 
, 

, 
.. 
\ , 
, 
, 
, 
, 

fere às operações tributadas, tomadas como base para o cálculo dos 

ganhos e perdas interestaduais (coluna B, QuádiOs XXVII e XXVIII) uti 

1izou-se as informações dÇi página 4 das GIA' s, ',mas tomando-se corno 

entradas do Estado as saídas declaradas pelos Estados remetentes.Este 

procedimento tem as seguintes limitações: 

1) as saídas tributadas de Estados remetentes podem nao 

corresponder ã entradas trib~tadas nos Estados desti 
~ ! -

natários, quando fo"rem para ,uso ou consumo pl.'óprio . " 

do estabelecimento importador, caso em que não geram 

direito a crédito. Nestes casos, se estará supere~

timando as entradas tributadas no Estado. , 

.. -.-
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2) 'como não se trata com o úniverso dos. contribuintes, 

,nos diferentes Estados, as saídas declaradas pelos 

Estados remetentes podem não corresponder a ,entra 

das para o conjunto de contribuintes considerados 

no Estado destinatário. Neste caso, tanto pod~ ha 

ver uma superestimativa como uma subestimativa das 

entradas tributadas 'no Estado; sendo porém mais 

provável que ocorra uma superestimativa, desde que 

todos os contribuintes que vendam para outros Esta 

dos efetivamente preencham asGIA's. 

Desta forma ao se utilizar tais dados, os ganhos e per 

das tributárias no comércio interestadual, em relação a um imposto 

sobre consumo final (coluna B, Quadro XXVII) estarão respectivamen 

te subestimados (caso de são Paulo) e superestimadas (caso de Per, 

nambuco ,Bahia, Minas, Rio Grande do, $ul, Mato Grosso e Paraná). Em, 

relação a um imposto sobre valor ~dicionado,P?Io (princípio de ori 

gem nas transações interestaduais), por sua vez, os ganhos e perdas 

(coluna B, Quadro XXVIII) estarão respectivamente superestimados(pa 

ra PE, BA, MG, RS, MT e PR) e subestimadas (São Paulo) • 

Apesar de todas as limitações dos dados utilizados, e 

da fragilidade dos ajustes procedidos, os resultados obtidQs nas es 

,timativas dos'Quadros XXVII, XxVIII e XIX, a'seguir, podem servir 

dé orientação para análise e, sobretudo, servem para apontar a ne 

cessidade de melhorar a qualidade de um instrumento de administra 

ção tributária como a GIA, que poderia, efetivamente, caso bem geri 

do,. contribuir para uma série de outros estudós econômicos e fiscais 

de relevância (58). 

, 
, ,As p'rincipais observações que podem ser feitas das es 

, timativas realizadas são as seguintes: , 

, 
, 

, 
, 
, 

19) Caso a distribuição de receitas no comércio inter 

,estadual fosse feita pelo princípio de destino (isto é, coubesse ao 
... c •• . ~'. 

, , 

(58) caro, por exenplo, conhecer a Conposição da base, tributária efetiva do IOi 
'por setores e subsetores de atividade econ5mica; pennitir a estimativa do 
prcx:1uto ou valor adicionado gerado,' por atividade eoonêmica, por Estado, e 
por município; oferecer indÍcios à fiscalização estadual visando diminuir 
o grau de evasoo do iITposto; orientar as poli ticas, de isenção ou reduçã:::> de 
alíquotas do irrp:>sto para produtos ou setores específicos, permitindo conhe 
cer seus efeitos nas arrecadações estaduais, etc. -

.-."" --
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" " ., ~ 'êW E GAM-DS DO IOl N) ~IO lNrEREsTAroJlL EM J3EIhÇ!p Â DI~Iç!p DE RECEITl'S PElO PRThCIPIO r:E DEST • 

Cr$ milbÕes 1976 
" .,' --.. 

GANlD(+) ou PERDA(-) IOi PElO 
.. E::>'i'ADOS ICM % 00 TRIBJ'IAAIA 'TOTAL 00 PRINCIPIO DE % 00 : 

~ IN'lliRESTADU/U DES'I'IN:> ~ W 'TOTAL rorAL ., 
=ti (X--iIl) (B) C= (A) - (B) " ... 

64,0 1 133,0 1,4 N:RIE 1 06~(,O 1(3 -,,-
38,2 0,0 - 48,0 (1) 86,2 0,1 leRE -AMAZCNA'3 479,5 0,6 + 241,0 (l) 238,5 0,3 .' pl\AA 498,6 0,6 - 274,0 (1) 772,6 1,0 

" 
~ 52,7 0,1 + 17,0 (2.) 35,7 0,0 

" NRlESTE 
7 978(8. 9,8 - 4 484,0 12 462(8 15(3 

, , • 

" 
MARJI.NHi'io 369 r 7 0,4 - ~93,0 (1) 562,7 0,7 

246,0 0,3 - 243,0 (1) 489,0 0,6 pIAUl 

" CE'.AR1t 914,0 1,1 - 451,0 (1) 1 365,0" 1,7 " 
, . .. -. 

" 370,5 0,5 - 164,0 (1) 534,5 0,7 '-R.G.NCRlE .. pARA!BA 545,3 0,7 - 506,0 (1) 1 051,3 1,3, 
, - " ., PmW-!WCO 2 095,8 2,6 - 1 325,0 (2) 3 420,8 . 4,2 

~ 545;~ 0,7 - 275,0 (1) 820,2 1,0 . '. 

" 
.. 

SER:;IPE 274,,3 0,3 - l67,0 (1) 441,3 0,5 
.-

" 1 160,0 (2) 
.. 

- 3 778,0, 4,6 BAHIA 2 618,0 3,2 - . 

., - - .. . - -- ~ ., 

" SlJDES'lE 
54 152(8 66(7 + 10 121,0 -- ~ . 44 031,8 54(0,_ 

" MIN1\S GERAIS 6 757,9 8i 3 - 472,0 (2) 7 229,9 8,9. 

" 
E.SANlO 950,7 1,2 - . 342,0 (1) 1 292,7 1,6 

R.JANEIro 10 269,1 12,7 - 1 676,0 (2) 11 945,1 14,6 

" 36 175,1 ~4i5 + 12 611,0 (2) 23 564,1 28,9 ' S.PJ\lJID 

'" ' ' 
. -

18,3 
. 

3 754(0 18 656,2 23,0 • SUL 14 902~2 ' -.- 6 065,6 7,4 - 3 779,0 (2) 9 844,6 12,1 : pAAAN1\ 
, ... S. CATARlN1\ 2 255,3 2,8 . + 1 066,0 (1) 1 Ul9,3 1,5 

R.G.SUL 6 581,3 8,1 - 1 041,0 (2) 1 622,3 9~~ .. 
CENIro-CESIE -:~ 139,5 3,9 - 1 985(0 5 124,5 hl • 1-1\'10 GKSOO 1 028,9 1,3 - 587,0 (2) 1 615,9 2,0 ., 
OO~ 1 321,0 1,6 - 574,0 (1) 1 895,0 2,3 

824,0 (1) 1 613,6 
.. , 2,U---' .. , '-... D.FEDERAL 789,6 1,0 -

., BRASlL 81 242(3 100,0 (...: 166i:0) 81 408,3 100,0 
.. - --- . .. ' 
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F.hs: '(A) lWJ'\N;;C6 ESTAIlJ,..rS - Secretaria de Eccnania e F'inanç<!s L 

~
(B) - GUDS IE lNFO~ E ~ LO lO! - Secre~1a de F.cx:nania e Fin~ 

OBS : 

:- .' <;> .~A coluna (B) foi çalculada aplicando-se a alíquota interestadual (ti) de 11% sebI'e o salcb da baIarça ., .. .
• 
• -. 
-. .., 
., 
., 

canercial (x-m). Os nÚlreros entre parênteses ~_a:rTI-~ferentes fcn~. para esu:. ~alà?, eXtra!das" das 
próprias GIA' 5 (ver explicação no texto): - '. , 

(1) CAroS DE a:ME:Ioo INreRES'I7\DUAL I?AS P1'GlNAS 2 E(j DAS GIA's~cbs para o ~Veisc> ,~~ 
representatiVidade da am::stra na arrecadação toÍ:.al do Esta~. _,=.7~,~,_ 

(2) IW:OS DE a:MEX:lO ~ DA P1G!NA 4 DAS 'CIA's ~se é:aro entradãSdO Estàdo as~das 
declaradas pela; Estados renetentes. - .".:;:.. - - . 

- ---- ....... - ---~"-~ - __ o _...;.~_~""._.~ 

29)-0 total da coluna (B) não se anula pelas diferen~ nas fontes ~ dacbs e pelo fato de noo se. estar 

trabalharrlo CXJIl o lmiverso'de-:oontribunitêsdõ~perôsrresnOs IlOtlvti3!i'OO sê-i9Uãiãinõ~ .~ , 
das colunas W e (C) • 

------------~---------------------~~~~~-~~:~~~~~~~~-.., 
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ESTADOS 

N:JRTE 

ACRE 
A"1AZCNAS 
PARÁ 
TERRI'I'CRIOS 

OORDESTE 

Ml\RI\NHÃO 
PIAlJI 
CFJ\RÂ 
R.G.N:lRTE 
pARAIBA 
pERNAMBtJ<X) 

l.J..N:I:J!S 
SERGIPE 
BAHIA 

SUDESTE 

. MINAS GEPAIS 
E.SN.-..ro 

·R.JANErno 
S.PAULO 

SUL 

PARANÂ 
S.CATARINA 
R.G.SUL 

CEN'IRO-OESTE 

M.GROSSJ \ 
GOrJ.s 
D. FEDERAL \. 

~ • QUADRO XXVIÍI· . 

f •• f." ••••••• ••• !,&'L.;"'LL.~·.t.~ •• •.•••• •• ~ ~. 
PEroN? E Gl\NtDS 00 IeM W ç;pr.QclO INI'ERES'I'1IIXIAL EM D BtH ~ P PRIlÇ lO DE RI<»t Cr$ milhões 197Ç : 

IeM 
ARRECAD1\OO (A) 

1 069,0 

38,2 
479,5 
498,6 
.52,7 

7 978(8 

369,7 
246,0 
914,0 
370,5 
545,3 

2 095,8 
545,2 
274;3 

2 618,0 

54 152,8 

6 757,9 
950,7 

10 269,1 
i' ~ l' I : ." .' 11 I., ' , .----~-r· . ..," .... -·· .. 36 175,1 ~'-"W'r""T""'" 
i.:' !1, : . i; ':, 14 902 (2 

6 065,6 
2 255,3 
6 581,3 

3 139,5 

1 028,9 . 
~ 321,0 

789,6 

81 242,3 

% W 
'IDrAL 

!d 
0,0 
0,6 
0,6 
0,1 

~ 
0,4 
0,3 
1,1' 
0,5 
0,7 
2,6 
0,7 
0,3 
3,2 

66( 7. 
8,3 
1,2 

12,7 
, ... ",.,. 44,5 "I""""''''I'I''''~' 

,"i' ':11. ;'.' ',. 
I ,i 18 (3 I. ~I;;'" ~ 

7,4 
2,8 
8,1 

hl 
1,3 
1,6 
1,0 

10( 

. GANOO(+) OU PERDA(-) I' ICM TRIBUTÂRIA 'IDT1<L NO . PELO PIUN:IPlO DE ORI<»t % 
CXMeOCIO lNIERESTADtJllL (C) = (A) - (B) = (m - x) (t - ti) (B) 

+ 2hl_ 1 044,8 !d 
17,5 (1) 20,7 0,0 
88,0 (1) 567,5 0,7 

+ 100,8 (1) 397,8 0,5 
6,1 (2) 58,8 0,1 

+ 1 680(4 6 298,4 1.& 
+ 69,8 (1) 299,9 0,4 
+ 88,8 (1) 157,2 0,2 
+ 163,9 (1) 750,1 0,9 
+ 59,8 (1) 310,7 0,4 
+ 184,0 (1) 361,3 0,4 
+ 531,0 (2) 1 564,8 1,9 
+ 99,8 (1) 445,4 0,6 
+ 61,3 (1) 213,0 0,3 
+ 422,0 (2) 2 196,0 2,7 , 

" I' 
" - '2 761,0 56 913(8 70(7 i ~ I 

- . (,i .' I 



f f\ f~'f\' f' f ( t' t' f' •• f •• fi .... •• J,«0r. ...... C'., ••••• t' •• '. f t' f ., • f ~' • 
COMPARAC"O ENTRE' 'AS' PEImAS' E}~l@!O~' 1;>9' l~ N~:ÇOM$RÇIOINTERESTADUAL EM RELACM Jt DISTRIBUICKo DE RECEITAS PELO PRINCtPIO DE DESTlN) 

'E OS RECEBIMENTOS LtQurDOS DO FUNDo DE PARTÍCIPAÇt\O E' FUNDO', ESPEÇ'IAL 

--

GN.'lO(+) OU PERDA(-) 
zm::EBlMENlO OONl'RIBUIçJr.o zm::EBIMENIO 

ES'I'ADC5 TOrALNO ~IO LtC\lIOO (E)=(P)+(A) 
, JN1'ERFSl7\DUN. (AI FPE + .m +REEmE (B) FUNJX)S te) (D) = (B) ~ (C) 

NORTE - 64,0 '1 254,7 74,6' 1 '180!1 +1 116,1 

ACRE . - 48,0 213,8, 0,6 213 ,2 + 165,2 
AMl,ZONAS + 241,0 304,8 8,6 296,2 + 537,2 
PARÂ - 274,0 . 418,0 62,1 355,9 + 81,9 
TERRITORIOS + 17,0 318,1 ' 3,3 314,8 + 331,8 

NORDESTE - 4 484 ,0 3 423!5 445!1 2 978!4 '-1 505!6 

~:j\RANHJ\O - 193,0 560,8 5,1 555,7 + 362,7 
PIAUI - 243,0 338,1 4,3 333,8 + 90,8 
CEARÁ - 451,0 427,4 23,3 404,1 - 46,9 

R.G.NORTE - 164,0 213,1 e,l 205,0 + 41,0 
PARAIBA - 506,0 290,0 11,3 278,7 - 227,3 
PERNA,\lBUCO - 1 325,0 397,5 227,1 170,4 -1 154,6 
i'.L;',GOAS - 275,0 ~ 220,1 11,0 209,1 - ,65,9 

SERGIPE - 167,0 229,9 6,0 223,9 + 56,9 
BAHIA - 1 160,0 746,6 148,e 597,8 - 562,2 

SUDESTE +Tü 121'!0 ,1 115!1 5 262!0 -4146,9 "5'974 1 1 
\ 

MINAS GERAIS - 472,0 53~,2 399,6 139,6 - 332,4 

E. SA.'lTO - 342,0 241,1 27,1 214,0 - 128,0 
R.JANEIRO - 1 676,0 164,3 1 463,0 -1 298,7 -2 974,7 

S.PAULO +12 611,0 170,5 3 372,3 -3 201,8 +9 40~,2 

SUL - 3' 754! 9 602 1 5 784 1 7 - 182 1 2 -3 936!2 

p1<RANA - 3 779,0 267,3 ' 175,4 91.,9 -3 687,1 , 
SANTA CATAR~~A + 1 066,0 144,8 94,9 49,9 +1 115,9 

R.G.SUL - 1 041,0 190,4 514,4 - '324,0 -1 365,9 

CENTRO-OESTE - 1 985!0 396!4 225,8 170!6 -1 814!4 

MATO GROSSO - 587,0 123,4 18,4 105,0 - 482, ° 
GOlAs - 574,0 213,9 28,6 185,3 - 388,7 

D.FEDERAL - 824,0 59,1 178,8 - 119,7 - 943,7 

BP.ASIL (- 166!0) 6 792 1 2 6 792!2 ° (- 166!0) 

FONTES: COLUNA (A) -TABELA I 
COLUNA (B) -FUNDO DE PARl'ICIP~ + FUNDO ESPD:IAL + RESERVA ESPECIAL 00 EUJOO DE PARl'ICIP~ -~ ES'mXlAIS 

SEX:REI7\RIA DE :ro:::N:MIA E FlNI\N';AS 
COLUNA (C) -Calculada aplicanclo-se o per:centual representativo da participação do Estado no total de arrecadação éb IPI e IR 

(excluída a Retenção do IR na Fente que fica can o Estado), ao total ébs Fundos (ooluna (B) - Dados de IPI e IR 
extraídos do Balal\ço Geral da União - Ihspetoria Geral de Finanças. 

Cr$mi1hões 1976 

(F) = (Ê)/ 

lO! ARREX:J\D1IOO (%) 

+104!4 

+432,5 

+112,0 

+ 16,4 

+630,6 

- 18,9 

+' 98,1 

+ 36,9 

- 5,1 

+ 11,1 

- 41,7 

- 55,1 

- 12,1 
+ 20,7 

- 21,5 
" 

- 11!0 

I 
- 4,9 

- 13,5 

- 29,0 

+ 26,0 

- 26 1 4 

- 60,8 

+ 49,5 

- 20,7 

- 57!8 

- 46,8 

- 29,4 

'-119,5 

(- ~) 

~ 
IV 
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Estado de desti~o o imposto sobre as importações consumidas por seus 

residentes) ,.seria .consideravelmente reduzida a concentração da ar 

recadação do ICM. O N)rdeste passaria, por exemplo, de uma partic.!. 

pação de 10% para 15%, enquanto são Paulo teria sua participação no 

total de receitas reduzido de 44,5% para menos de 30%(Quadro ~I). 

29) Caso o ICM fosse um imposto sobre o valor adiciona 

, do, cobrado integralmente pelo princípio de origem nas operações ··in' 

, terestaduais, a concentração de receitas seria ~uito maior que a 

, atual. O Nordeste passaria a responder por menos de 8% do total da 

, arrecadação 'e o sudeste por mais de 70%. são Paulo passaria de uma 

- participação de 45% para quase 50% do total do ICM. (Quadro XXVIII). , 
, 
, 
.. , , 
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39) Considerando-se o recebimento líquido do Fundo de 

Participação e dos Fundos Especiais e Reserva Especial (para os Est~ 

dos do Norte e Nordeste), isto é, descontando-se. do efetivamente re 

cebido o que os residentes de cada Estado contribuiram para sua for 

mação (através do IPI e I.Renda) I e comparando~se com os ganhos e 

perdas do ICM no comércio interestadual de mercadorias, verifica-se 

5 situaçõe~ distintas (Quadro XXIX) : 

a) Para alguns Estados, os recebimentos líquidos 

Fundo ma~s do que compensam suas perdas de ICM 

do 

no 

comércio interestadual. ~ o caso do Acre,Maranhão( 

Piauí, Sergipe, Pará e R.G.Norte, 'nesta ordem. 

b) Para alguns Estados, os recebimentos líquidoS do 

Fundo não chegam sequer a compensar suas perdas no 

comércio interestadual. ~ o caso do Ceará,Alagoas, 

Espírito Santo, Paraíba, Bahia,' Goiás, Minas Gerais, 

Mato-Grosso, Pernambuco e Paraná, em ordem crescen 

te de per9as no balanço entre recebimento dos Fun 

dos Federais e transferência de ICM para outros Es 

tados, através do comércio interestadual. 

c) são Paulo ganha bastante mais de transferência do 

ICM de outros Estados, através do comércio interes 
I 

tadual, do que contribui, em termos líquidos,ern trans 

;,:- .:. 
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ferências federais para os demais Estados. 

d) Os Estados do Amazonas e de Santa Catarina e os 

Territórios (em conjunto), além de ganharem no 

fluxo interestadual do ICM, ganham também no Fundo 

de Participação. 

e) Por outro lado: alguns Estados, transferem ICM no 

comércio interestadual" e ainda transferem recursos 

para outros :Estados, através dos Fundos Federais. 

:E o caso do Rio de Janeiro" Rio Grande do Sul e 

Distrito Federal. 

49)Considerando a soma das transferências interestaduais 

do ICM, através dos saldos comerciais internos, e das transferên 

cias interestaduais do IPI e IR, através dos Fundos de Participação 

e Especial, os Estados ganhadores são, além dos Territórios, os se 

guintes: ~cre,. Amazonas, Maranhão, Santa Catarina, Piauí, são Paulo, 

", 'Se"r"g"ipe,' Pará e' Rio Grande do Norte, por ordem decrescente de ga 

nhos no total de transferências, em proporção à sua receita de ICM. 

Os Estados perdedores no total de transferências interestaduais são: 

'Min"as Gerais, Ceará, Alagoas, Espírito Santo, R.G.Sul, Bahia,Rio de 

, Jane"iro, GOiás, Paráíba, M. Grosso, Pernambuco< " Paraná e Distrito 

'Federal, em drdem crescent~ de perdas em relação ã suas receitas de 

ICM (ver coluna F do Quadro XXIX). 
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v - SUMÁRIO e CONCLUSOES 

O propósito deste trabalho foi o de ,apresentar as prig-

cipais características e deficiências do Sistema Tributário Nacio 

nal e o de analisar, com maior esp.ecificidad,e, as bases de funcion~ 

mento do principal tributo estadual - O Imposto de Circulação d~ 

, Mercadorias - apontando suas distorções e seus efeitos na distribui 

, çao regional de recursos. , 

, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 

A consulta às teorias de tributação, em busca de par~ 

metros para a avaliação de sistemas tributários específicos,revelou 

uma insuficiência dos modelos tradicionais de análise. No capítulo 

II-A se mostrou, por exemplo, que princípios corno "eficiência" e 

"eqüidade", considerados "desejáveis" de serem observados pelos tii 

butos em geral, são plasmáveis aos sistemas de valores vigentes em 

determinado sistema políticc, e dificilm~n~e P?der~o se converter 

em critérios objetivos para imputação de cargas tributárias a dife 

rentes setores econômicos ou classes de renda. Além disso, no caso 

de países em desenvolvimento, em que a economia apresenta inumeras 

distorções, e "em que os tributos são mais amplamente utilizados co 

mo~,instrumentos de política econômica, expectat~vas quanto à sup~ 

rioridade de determinada espécie de tributo, baseadas no~ modelos 

• te6ricos com os quais são usualmente tratadas ~s características de 

eqüidade e eficiência, podem ser inteiramente contrariadas pelos re 

sultados da análise de seu funcionamento real e da distribuição efe 

tiva de sua carga tributária. 

Resta, então, corno contribuição dos modelos teóricos, a 

orientação, mais ou menos óbvia, de que a tributação deve procurar 

interferir o menos possível nos preços relativos de fatores e de 

produtos, na organização e nos métodos de produção, bem corno nos 

fluxos reais da economia~ a não ser quando "tais interferências se 

jam intenciona'lmente buscadas pela polfica governamental, como modo 

de atingir determinados objetivo~ econ6~i6os e sociaisA 

Da mesma forma, quándo se considera o problema da comp~ 

tibilização da ação entre vários níveis de governo, com relativa au 

." 
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" 

tonomia política e administrativa, os critérios teóricos para re 

partição de encargos têm pouco a oferecer como orientação para uma 

prática política e administrativa; na verdade, como se mostra no 

Capítulo II-B, a mudança do papel do Estado na expansão das econo 

mias capitalistas contemporâneas têm sido o principal fator à base 

de uma generalizada tendência ã centralização e fortalecimento da 

União nos modelos federalistas de governo. O principal problema 

do federalismo fiscal portanto é o de c~mo compatibilizar a neces

sidade de uma certa centralização em matéria de política fiscal,com 

as vantagens políticas e econômicas de uma maior descentralização 

executiva dos encargos públicos. A avaliação. das possibilidades de 

alteração das estruturas tributárias vigentes. e do sistema de trillill 

ferências intergovernamentais devem portanto ser feitas com o obj~ 

tivo de prover aos níveis inferiores de governo os recuros 

ceiros e a flexibilidade administrativa necessária para a 

eficácia da ação governamental. 

finan 

maior. 

,. No Capítulo III analisou-se a evolução do Sistema Tri 

, butário Brasileiro, identificando-se quatro fases distintas, nas 

, quais a tributação desempenhou diferentes funções, de acordo com 

as imposições do sistema econômico e político dominantes. 

De 1891 a 1934, no context() de uma economia' de base 

primário - exportadora, os tributos dominantes seriam aqueles que 

k tinham como base os fluxos internacionais de comércio, os impostos 

de importação e de exportação, estes últimos representando as prin 

cipais fontes de receitas estaduais. A instabilidade inerente do 

sistema, os grandes desníveis regionais de base tributária e a cor 

relação de forças políticas vigentes, qUé dava pouca margem a urna 

atuação coordenadora e equi1ibradora do s~stema por parte do gove~ 

no centr'a1, sujei to aos interesses dos latifúndios dos Estados mais 

ricos, acabariam fazendo com que a tributação acarretasse distorções e 

ineficiências econômicas, e levasse ã falência financeira da maio 

ria dos Estados e Municípios. 

gas e 

A segunda fase (1934/1946) corrésponde'ao períod~ Var 

é marcada por urna profunda reformu1ação do sistema'tributário, 

visando apoiá-lo na base produtiva interna, em rápida expansão, e 

por urna tendência nitidamente centra1izadora nas decisões de po11-

tica fiscal. Na área federal, o Imposto de Importação perde gradativa 
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mente posição para os Impostos de Renda e de Consumoi nas finanças 

estaduais, o IVC rapidamente se consolida como principal fonte tri 

butária. Dadas suas características, porém, leva à forte .concen 

tração regional de receitas e enseja, desde logo, ao início das 

disputas entre os Estados pela competência tributária nas opera 

çoes interestaduais, que até hoje permaneceriam no sistema do ICM. 

De 1946 a 1966 verifica-se um abradamento na tendência 

centralizadora verificada no período do Estado Novo. Apesar de se 

manter praticamente inalterada a estrutura tributária anterior, as 

pressoes para o fortalecimento das esferas sub-nacionais de goveE 

no, sobretudo os Municípios, são respondidas através de um sistema 

de transferências federais e estaduais, que, no entanto, acaba se 

revelando ineficaz e introduzindo profundas distorções no sistema 

político e administrativo brasileiro. A nível estadual, o IVC au 

menta sua representatividade. nas receitas, ao mesmo tempo em que 

se verifica um agravamento na tendência ·concentradora verificadano , 
período anterior. Os crescentes hiatos entre as necessidades de 

gastos e os recursos financeiros est~duais são, porém, em parte 

contornados pela margem de manobra q;e o sistema lhes perrnite,atr~ 

vês da manipulação de alíquotas e instituição de novos tributos e 

adicionais. i~ 

Os primeiros anos da década de 60 sao marcados por for 

tes pressoes para o fortalecimento das finanças dos governos esta 

duais e municipais. O reforço do sistema de transferências aos M~ 

nicípios em 61 e a vitória parcial dos Estados consumidores, com a 

passagem no Congresso de lei que lhes beneficiaria quanto ao IVC 

arrecadado no comércio interestadual, marcavam uma nova composição 

política de forças e novas tendências para o sistema tributário,que 

seriam abortadas pelo movimento de março de·1964. 

A reforma tributária de 1966, introduz profundas muda~ 

ças no sistema anteriormente vigente. A principal característica 

do novo sistema foi de um lado, a maior racionalidade impressa a 

tributação, como forma de adequá-la às diretrizes de política eco 

nômicai de outro lado,_ uma tendência crescente à centralização das 

decis6es em matéria de pol;tica fiscal e de concentração de recei 
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tas na União, estreitando grandemente a faixa de autonomia políti 

ca e financeira dos Estados e Municípios. 

o contínuo crescimento da participação da União no bo 

lo tributário nacional se deveu mais a manipulação de alíquotas, a 

criação de novos impostos. e ao aumento do campo de incidência dos 

, tributos federais do que propriamente a um maior dinamism.o ineren 
, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 

te a seus tributos ou a uma maior eficiência de sua máquina arreca 

dadora; paralelamente, os Estados e Municípios tiveram eliminadas 

suas possibilidades de criação de impostqs ou adicionais e mesmo 

de fixação de suas pr6prias alíquotas, alãm de, no caso dos Esta 

dos, terem tido que arcar com parte dos ônus das políticas de in 

centivos fiscais determinadas pela União. 

Por outro lado, o sistema de transferências intergove~ 

namentais introduzido pela Reforma, com o objetivo explícito de 

compensar os Estados e Municípios pela redução de sua competência 
-. 

tributária e de atenuar as desigualdades regionais de base tributá 

ria, foi sendo gradativamente enfraquecido, em termos de volumes 

de receitas, com as reduções das participações nas receitas fede 
. t . 

rais. Alãm disso, a contínua mudança nas "regras do jogo", ao ar 

bítrio do poder central, e as cresce'ntes exigências de vinculações 

em sua aplicação, reduziram ainda mais ·a autonomia dos Estados e 

Municípios. 

o contínuo empobrecimento dos Estados e Municípios, a 

incapacidade do sistema tributário vigente em lhes prover um míni 

mo de recursos próprios compatív~l com um sistema federativo de go 

verno, e a desaceleração da economia brasileira a partir de 1974, 

levariam a um ainda tímido, mas nítido processo ,de reversão das 

tendências atã então verificadas, atravãs de decisões visando a 

atenuar a difícil situação financeira com que se defrontam aquelas 

esferas de Governo. 

No Capítulo IV procurou-se analisar mais 'detidamente o 

funcionamento do Imposto de Circulação de Mercadorias, tributo que 

responde por mais de -95% das receitas estaduais. Na seção A pr~ 

cedeu~se a urna análise dós aspectos mais importante: da tributação 
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sobre vendas e, em especial, dos tributos sobre valor adicionado, 

que permite lançar luz sobre as principais deficiências do ICM. 

Mostra-se, por exemplo, que as mais importantes dife 

renças entre os métodos de tributação de vendas não cumulativos se 

revelam nas relações entre diferentes jurisdições fiscais. Quando 

se implementa um 'princípio de destino nas vendas entre Estados de 

uma Federação, qualquer método de cobrança, mesmo havendo diferen 

ciação de alíquotas entre os Estados, leva a uma tributação pes 

soaI indireta sobre o consumo final, é neutro quanto aos fluxos 

de comércio entre as jurisdições, e acarreta a mesma distribuição 

de receitas entre os Estados envolvidos, bapeada em seu consumo 

final. 

Para implementar um princípio de origem na tributação 

interestadual, porém, os impostos sobre valor adicionado são os 

mais apropriados; neste caso, ainda, diferenças relevantes se ve 

rificam caso se use o método de sub"tração ou de crédito fiscal. 

Com o método de subtração, a uniformização de alíquotas entre os 

diferentes Estados é recomendada para evitar interferência nos 

fluxos interestaduais de "comércio e para garantir um imposto fi 

nal, a nível da Federação, semelhante aquele que seria obtido por 

Um imposto sobre consumo final. Com o métOdo do crédito, porém , 

a uniformização de alíquotas não é necessária para garantir que

não haja deflexão de comércio entre" os Estados, desde que as im 

portações passem por ao menos um estágio tributado no Estado de 

destino. Na verdade, neste caso, um Imposto sobre valor adiciona 

-do, baseado· no método do crédito, funciona tal como um imposto 

baseado no princípio de destino, tanto em termos de carga final 

do imposto ( a "nível: de Federação), quanto em termos de seus efei 

tos nos fluxos interestaduais de comérci~; apenas no que se refe 

re à repartição de receitas entre os Estados envolvidos,seus efei 

tos são diferentes tanto de um imposto de origem puro quanto de 

um imposto de destino . 

Na seçao B mostrou-se q-te o ICM, da forma como imple 

mentado, afasta-se" bastante de um imposto sobre valor adicionado 

puro, devendo-se portanto tomar cautelas ~uando se propoe sua ar 

.~ . ., . 
. --~ 
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recadação teórica ou sua carga tributária a partir de estimativa's 

de produto ou de consumo regionais ou setoriais. 

Por outro lado, mostrou-se que: 

19) a uniformização de alIquotas internas entre os Es 

tados, imposta pelo governo central, além de ret~ 

rar autonomia dos Estados, não se justifica econo 

micamente, uma vez que just,amente se impôs dife 

renciações entre alIquotas internas e interesta 

duais; 

29) Estas diferenciações, instituIdas por consider~ -

ções de eqüidade na distribuição regional de ren 

da, devem, de fato, levar ã distorções no fluxos

de comércio entre' os Estados da Federação,sobret~ 

do consideranqo-se que grande parte das importa 

ções não passam po~ setores .sujeitos à tributação 

em regime normal, que permitiriam equalizar os 
. . 

preços dos produtos domésticos aos importados; 

39) Por outro lado, a difernciação hoje existente en 

tre alIquotas internas e iritere~taduais ~stá lon 
. . 

. ge de promover uma distribuição satisfatória de 

receitas do ICM nas transa~ões interestaduais. 

Na seção C procede-se a algumas estimativas das pe~ 

das e ganhos' tributários acarretados pela transferência do ICM 

nas operações interestaduais, baseadas em dados das Guias de In 

formação e Apuração do ICM. Âs principai~limitações e deficiên 

cias destes documentos para as estimativas realizadas sao aprese~ 

tadas, permitindo a conclusão de que algumas reformulações essen 

ciais nestes documentos, na forma de obtenção dos dados e em seu 

sistema de processamento são necessárias para torná-los úteis a 

orientação da polItica e da administ~ação. do impos,to. Com as li 

mi tações apresentadas, as estimativas obt.;idas pe;-mi tiram, porém , 

algumas conclusões preliminares import~ntes. 

Assim 6 que; para 1976, so~~nte são Paulo, Amazonas e 

. .. _0 
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Santa Catarina foram superavitários no comércio interno, o que 

significa que todos os demais Estados transferiram, em maior ou 

menor volume, receitas de ICM produzidas em seu território, atra 

vés do consumo das mercadorias importadas. 

. -A comparaçao entre as perdas e. ganhos tributários no 

comércio interestadual com os recebimentos líquidos dos Fundos de . 

Participação e Fundo Especial (recebimentos menos contribuição p~ 

ra o Fundo), para 1976, mostrou ainda que; de modo geral, estas 

transferências federais não têm sido sequ~r capazes de compensar 

transfe o que os Estados importadores no comércio interestadual 

rem de ICM para os Es~ados exportadores líquidos, de maior 

cialidade produtiva. Cabe observar que, desde que uma das 

ções explícitas do Fundo de Participação seria a de prover 

poten 

fun 

recur 

sos adicionais aos Estados de menor base tributária, e portanto, 
"' de menor capacidade de geração de receitas., a simples compensaçao 

pela redução da base tributária decorrenee dos saldos negativos 

do comércio interestadual não esgotaria seus propósitos. Mesmo 

que se aplicasse um princípio de destino nas operaçoes interesta 

duais, haveria ainda uma forte concentração de receitas do impos 

to, para cuja atenuação se justificaria um sistema eficaz de trans 

ferências federais (1). 

Parece, portanto, que o problema da repartição de re 

ceitas do ICM no comércio interestadual deveria ser equacionado a 

través de mecanismos baseados na própria sistemática do imposto , 

enquanto tanto o volume das transferênciqs federais quanto seu 

efei to redistribuidor deveriam ser aumen·t?-dos, se é que de fato 

se pretende atingir uma maior eqüidade na distribuição regional 

de recursos. 

A comparaçao foi feita para 1976, quando o Fundo de 

Participação dos Estados e Fundo Especiai representavam respecti 

vamente 6% e 2% da receita do IPI e I.Renda. A partir de 79,esta 

"participação aumentou para 11% .. (9.% para'o FPE e 2% para FE) e,por 

. (1) Não foram consideradas na carparação as demais tranSferêricias federais, já 
que estas, por suas características, não têm OOITO objetivo prirrordial uma 
redistribuição de receitas, mas currprem objetivos alocativos, de provisão 
de un detenninado nível mínino de serviços públioos específioos. (ver ca 
pítulo II~B e capítulo III-D). 

.. 
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outro lado, foi aumentada a parcela do Fundo de Participação que 

constitui a Reserva Especial para os Estados do Norte de Nordeste, 

o que corresponde, na prática, a um aumento do caráter redis'tribu 

tivo daquele Fundo. No entanto, dado que não foram equacionados 

os problemas das transferências do rCM no comércio interestadual , 

é provável que a situação verificada em 1976 'não se tenha alterado 

substancialmente. 

No que tange ao Fundo de Participação observou-se ain 

da que seria vantajoso: 19) a substituiçãq dos atuais esquemas do 

Fundo Especial e da Reserva Especial por uma acentuação do caráter 

redistributivo do Fundo de Participação, através da própria redefi 

nição dos parâmetros e critérios utilizados. (A vantagem princ~ 

paI é a de diminuir o arbítrio e a burocratização no atual esquema 

de administração daqueles Fundos, e aumentar a capacidade de pre 

visão dos Estados quanto ao fluxo de recursos com que efetivamente 

contarão) i 29) a contabilização dos incentivos fiscais concedidos .. 
a nível federal para efeito de cálcu19 do Fundo de Participação aos 

Estados, a fim de que os custos desta,~ política fossem integralmen

te absorvidos pelo Governo Central. 
" 

I 

t 
Quanto ao rCM, o retorno 'da liberdade dos Estados para 

fixação de suas próprias alíquotas (com eliminação das diferenças 

entre alíquotas internas e interestaduais) seria um importante re . 
forço à sua autonomia política e financeira. ° efeito de uma tal 

medida s~ria nulo em termos de interferência nos fluxos interesta

duais de'comércio, caso os setores importadores nos diferentes Es 

tados fossem efetivamente submetiqos ao regime normal de pagamento 

do rCM. Como isto parece não corresponder ã realidade brasileira 

na maioria dos casos (sobretudo no que se refere 'ao comércio vare 

j ista) , algum aj uste deveria ser feito, sej a' através de fiscaliza 

ção de fronteira, seja através de uma transferência às firmas reme 

tentes em outros Estados, da obrigação de'recolhimento da parcela 

do rCM nas operações interestaduais correspondente ã diferença en 

tre as aplicações das alíquotas dos Estados de orige~ e de destino 

das mercadorias (2). 

(2) Ver sugestão de VARSANO, op. cito ° Estado de origem aplicaria às suas e~ 
p::>rtaçê)es interestaduais a alíqllta robrc:ida no Estado de &;stino. A dis~i 
buição de receitas entre os dois Estados seria' feita atraves de ~ ITecanlSITO 

de carpensação autrnlática, usando-se os ~rcentuais de clistribuiçao que fos 
sem de.tenninados PJli ticarrente. 

_ ..... -,# 
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o problema específico da repartição de receitas no co 

mércio interestadual poderia então ser equacionado através de qual 

quer instrumento - como um Fundo de rCM base~do nos saldos da ba 

lança comercial ou um sistema de compensação automática a nível de 

cada transação interestadual. Esta distribuição certamente nao 

deveria ser baseada num princípio de destino puro (100% aos Esta 

dos consumidores), a fim de que fossem considerados os ônus dos Es 

tados produtores nas transferências de serviços públicos embutidos 

nas mercadorias exportadas, mas não absorvidos em seus preços. No 

entanto, os percentuais de distribuição da receita interestadual~ 

tre os Estados de origem e de destino dependem de opções políticas, 

mulJ.to mais que de considerações econômicas. A própria definiçao do 

que deva ser o rCM, se· um imposto sobre o Consumo ou sobre a Produ 

ção, de que princípios de tributação se pretende com ele atingir, 

são essenciais para que se alcance um melhor funcionamento do tri 

buto, hoje deformado e distorcido, em função exatamente da falta 

de uma definição filosófica clara, o ,que"faz com que seja uma mis .. 
tura entre várias orientações incompatíveis entre sí. 

1" 
". 
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