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Resumo 
 

Os fundamentos do imposto sobre vendas de mercadorias e serviços e do valor 

adicionado, são evidenciados juntamente com as reformas tributárias que proporcionaram a 

evolução do padrão de tributação estadual no Brasil, sob a teoria do federalismo fiscal. Bem 

como as ocorrências que provocaram alterações na arrecadação tributária, como a crise de 

financiamento dos Estados, o Plano Real, a Lei Kandir, a guerra fiscal e a globalização da 

economia. Fatos que constataram a necessidade de ajuste fiscal dos Estados brasileiros. Como 

parte deste ajuste, o programa de modernização da gestão tributária sob a ótica do esforço 

fiscal de arrecadação de ICMS, empreendido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, é 

apresentado como recurso necessário para a manutenção dos níveis crescentes de receitas e de 

prestação de serviços públicos, garantindo a disponibilidade de recursos e a infra-estrutura 

básica para o desenvolvimento econômico do Estado. O período de análise é de 1985 a 2002 e 

os resultados da estimação do modelo econométrico desenvolvido e aplicado mostra a 

correlação existente entre a manutenção dos níveis crescentes de arrecadação de ICMS no 

período estudado e a modernização da administração tributária no Estado do Pará, entendida 

como esforço fiscal, de acordo com a hipótese levantada no trabalho. 
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Abstract 
 

The foundations for taxation on sales of merchandise and services and added values 

have emerged simultaneously with tax reforms that resulted in an elevation of state taxation 

levels in Brazil, according to the theory of tax federalism. This is in addition to other events 

that resulted in alterations in tax collection, such as the financing crisis of the States, the Real 

(economic) Plan, the Kandir Law, fiscal competition amongst states and economic 

globalization. These events demonstrated the need for fiscal adjustments of the Brazilian 

states. As part of this adjustment, the tax management modernization program, from the 

standpoint of ICMS tax collection, conducted by the Finance Department of the State of Pará, 

is presented as a resource necessary for maintaining increasing levels of income and rendering 

of public services, thus ensuring availability of funding and basic infrastructure for the 

economic development of the State. The period analyzed is from 1985 to 2002 and the results 

of the developed and applied econometric model estimates demonstrate the existing 

correlation between maintenance of increasing ICMS collection levels during the period under 

study and the modernization of tax management in the State of Pará, in the sense of tax 

collection efforts, according to the hypothesis raised in the study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação apresenta os resultados obtidos diante do esforço fiscal de arrecadação do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços de transporte 

interestaduais, intermunicipais e de comunicação (ICMS) incrementado pelo Estado do 

Pará, a partir de meados da década de 90, através do programa de modernização do seu 

sistema tributário, levado a cabo pela Secretaria Executiva da Fazenda (SEFA-PA.). 

Define-se o tema pela necessidade de modernização do sistema de tributação, arrecadação 

e fiscalização dos impostos estaduais, advindo das reformas monetárias, financeiras e 

tributárias verificadas na economia brasileira a partir de 1965, quando é firmado o alicerce 

para a criação de um moderno padrão de financiamento para os Estados. 

Entretanto, em meados dos anos 70, esse modelo começa a sofrer um processo de 

esgotamento provocado por fatores políticos e econômico externos, entrando em colapso 

em 1982 e causando a maior crise de financiamento na economia brasileira, principalmente 

no setor público. 

Na década de 80 e parte dos anos 90, a federação brasileira deparou-se com uma 

conturbada situação em relação ao funcionamento do setor público nos três níveis de 

governo. Tanto pela crise que se instalou nos Estados brasileiros, provocada pelo 

esgotamento do modelo de financiamento externo, como pelo ultrapassado padrão de 

relações federativas existentes na época. 

A deficiência estrutural dos governos sub-nacionais fez com que a federação buscasse 

novos caminhos para solucionar a crise, tendo em vista a necessidade de financiamento dos 

gastos públicos. Neste sentido, foram lançados vários pacotes tributários na tentativa de 

recuperar a capacidade fiscal das economias dos Estados, controlar a inflação e estabilizar a 

economia do país. 



  

A inflação foi controlada, mas a situação de déficit das contas públicas continuou. No caso 

dos governos estaduais, acentuou-se pela perda de receitas tributárias com a desoneração 

das exportações de bens e serviços da economia do pagamento do ICMS via Lei 

Complementar, apesar da compensação contemplada na própria Lei. Além disso, os 

Estados intensificam a concorrência interestadual para aumentar o valor de arrecadação do 

seu mais importante imposto. Isso fez com que se desencadeasse uma guerra fiscal entre os 

entes federados e a união começou a enfrentar dificuldades para elaborar e colocar em 

prática mecanismos legais para deter essa disputa onde o principal instrumento utilizado é 

o ICMS. 

Do ponto de vista da receita tributária, apesar de que todos os Estados tiveram perdas, 

aqueles considerados menos favorecidos economicamente sofreram um maior impacto, 

devido não possuírem uma base tributária alternativa para suprir a desoneração das 

exportações. Além disso, no caso do Pará, essa situação foi agravada devido à larga base 

exportadora do Estado. 

Assim como o Pará, outros estados também sofreram com a desoneração. Entretanto, a 

União não poderia agir de forma diferenciada para com os seus entes federados, pois a 

globalização da economia em curso, impediria a adoção de políticas macroeconômicas 

independentes e que não estivessem de acordo com o consenso econômico internacional. 

Neste sentido, dentre as medidas adotadas pela União para melhorar os resultados fiscais, a 

renegociação das dívidas dos estados e a aprovação da reforma administrativa são as mais 

importantes para a questão em que se apresenta. A primeira por cessar a pressão pela 

dívida, reduzindo a necessidade de financiamento, e a segunda por limitar as despesas e 

assegurar as fontes de recursos para fazer frente aos gastos públicos. 

Além disso, com o avanço do processo de globalização, e tendo em vista a mau situação 

econômica dos estados brasileiros, tornou-se iminente a necessidade de promover um 



  

ajuste fiscal. Esse processo teve início em 1998 com o programa de privatização, através 

do qual o governo brasileiro se compromete a gerar um superávit primário no setor público 

e a recuperação do país diante da crise financeira instalada, além de assegurar a 

preservação de sua política cambial, para restabelecer a credibilidade do país 

internacionalmente. 

Os ajustes posteriores feitos na economia brasileira, propiciaram a negociação da dívida 

dos Estados. Para isso, a União foi obrigada a buscar recursos externos e em contrapartida 

comprometeu-se em promover o ajuste fiscal e implantar em um determinado período de 

tempo, um sistema de modernização da máquina administrativa tributária dos Estados e da 

própria União. 

Dessa forma, a atenção volta-se para o comportamento da receita tributária dos Estados, 

em vista do esforço fiscal desenvolvido para a manutenção dos níveis de arrecadação, em 

relação ao principal imposto estadual. Por isso, o ICMS passa a ser o foco central para 

mensurar o impacto da modernização e, portanto, é o objeto de estudo proposto neste 

trabalho. 

 Neste sentido, como o esforço fiscal é implementado através da modernização das 

Secretarias de Fazenda, órgãos responsáveis pela gestão tributária do ICMS nos Estados 

brasileiros. O uso da tecnologia da informação e o desenvolvimento de programas de controle, 

bem como capacitação do quadro funcional, são as principais ações do programa de 

modernização da fiscalização na área tributária. 

 Assim, entendendo-se o avanço tecnológico como o principal motor do crescimento 

econômico, neste trabalho verifica-se o impacto do incremento da tecnologia manifestada em 

esforço fiscal de arrecadação, através da modernização da gestão tributária do ICMS pela 

SEFA-PA., além da implementação de outros mecanismos de busca de informação sobre o 

movimento econômico das empresas, bem como a manutenção dos níveis de arrecadação de 

ICMS, no período compreendido entre 1985 a 2002. 

No Estado do Pará, esse processo foi iniciado em 1997 através do Programa Nacional 

de Modernização das Administrações Fiscais dos Estados Brasileiros (PNAFE), contando 



  

com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de contrapartida do 

governo estadual. Através deste programa foram realizados investimentos nas áreas de gestão, 

capacitação e tecnologia da informação, para a modernização do sistema de tributação, 

arrecadação e fiscalização do ICMS realizado pela SEFA. 

A análise da modernização da máquina administrativa tributária é um trabalho que 

pretende fornecer uma grande contribuição para o governo, no que diz respeito à otimização 

da gestão tributária estadual e a excelência no tratamento e atendimento das questões de 

interesse comum dos agentes econômicos envolvidos no processo de desenvolvimento deste 

Estado, justificando-se, assim, sua escolha. 

A perspectiva da contribuição e a importância que este trabalho poderá oferecer à 

academia, também, foi determinante para a escolha do tema. Além, é claro, da motivação e 

facilidade de seu desenvolvimento, pelo vínculo funcional com a instituição responsável pela 

implantação do programa de modernização e ao mesmo tempo a própria gestora da 

arrecadação de ICMS no Pará. 

A SEFA, através de suas unidades fazendárias, tem conseguido cumprir e até 

ultrapassar as metas de arrecadação de ICMS previstas. Destaca-se, portanto, que é fato 

evidente a manutenção dos níveis de crescimento da arrecadação do ICMS no Estado do Pará 

nos últimos anos. Portanto, a questão que se coloca é: quais os fatores determinantes do 

aumento da receita tributária do ICMS, mesmo com situações adversas, como é o caso da Lei 

Kandir e da guerra fiscal através de isenções e diferimentos? 

Esses fatores são analisados através dos resultados da estimação do modelo de 

regressão múltipla com variável dummy desenvolvido para medir o grau de esforço fiscal de 

arrecadação de ICMS no Estado do Pará, com a finalidade de obter a resposta para a questão 

levantada. 

Portanto, no período estudado, tendo o advento do PNAFE como o início do programa 

de modernização da SEFA-PA, a hipótese a ser testada é que, o esforço fiscal através da 

modernização da gestão tributária do ICMS no Estado do Pará, constitui-se num fator 

determinante do aumento e manutenção do nível de receita tributária deste Estado nos últimos 

anos. 

Dessa maneira, apresenta-se como objetivo geral, a análise dos fatores que 

influenciaram no comportamento da arrecadação tributária do ICMS no Estado do Pará, os 

efeitos da modernização da gestão tributária na evolução da arrecadação do ICMS no Estado 

do Pará, identificando as principais variáveis que contribuíram para a manutenção dos níveis 



  

crescentes de arrecadação. E para seguir as regras metodológicas, e identificar com clareza os 

efeitos do programa de modernização sobre a arrecadação tributária do ICMS no Estado do 

Pará, o período de análise compreende o ano de 1985 até 2002. 

De forma específica, abordam-se os produtos e processos resultantes da implantação 

do programa de modernização da SEFA-PA e sua importância para a gestão tributária do 

ICMS, para o acompanhamento on line da arrecadação de impostos e para a melhoria da 

fiscalização de tributos estaduais, e a prestação de serviços públicos. Compreendidos como 

instrumentos, etapas e processos intermediários para atingir-se o objetivo geral. 

 O trabalho está distribuído e organizado sistematicamente em seis capítulos. Após a 

introdução, apresenta-se a parte teórica com o desenvolvimento dos paradigmas que dão 

suporte ao trabalho científico e desenvolvimento da pesquisa sobre o imposto de vendas de 

mercadorias e serviços. No terceiro capítulo, apresenta-se a evolução do padrão da tributação 

estadual no Brasil, passando pelos diversos sistemas tributários vigentes, fazendo-se uma 

comparação com o modelo econômico de cada época, as reformas constitucionais e 

tributárias, ligando-se ao Federalismo Fiscal e a criação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICM) e do ICMS. 

 No capítulo quatro mostra-se os fatores determinantes do ajuste fiscal dos Estados 

brasileiros, como a crise fiscal e a negociação das dívidas estaduais, a globalização como fator 

preponderante do ajuste, a Lei Kandir e a guerra fiscal, e o próprio PNAFE com as devidas 

explicações sobre o programa e os produtos desenvolvidos para a modernização da gestão 

tributária do ICMS implementado pelas Secretarias de Fazenda dos estados, em particular do 

Estado do Pará. 

 No capítulo cinco, é apresentada e desenvolvida a metodologia utilizada para a análise 

do comportamento da receita tributária do ICMS, via esforço fiscal de arrecadação 

implementado pelo fisco estadual do Pará, através do programa de modernização de sua 

máquina arrecadadora, onde se encontra a base de dados, o desenvolvimento e especificação 

do modelo de análise de regressão múltipla com variável dummy, com as respectivas 

interpretações dos resultados obtidos. Utilizando-se o método hipotético dedutivo de 

abordagem e o procedimento histórico comparativo estatístico, através da técnica de 

observação direta intensiva sistemática. 

Por fim, as conclusões sobre o trabalho, e as sugestões apresentadas como 

contribuição para a comunidade acadêmica, para os gestores da administração tributária dos 

Estados brasileiros e para a população em geral. Além disso, o trabalho deixa subsídios para 

que no futuro, através de uma análise de tendência e taxa de crescimento da arrecadação de 



  

ICMS no Estado do Pará, permita que se estabeleça uma previsão do comportamento desta 

receita, sua projeção a médio e longo prazo, possibilitando o planejamento de futuras políticas 

públicas para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2 A TEORIA DO IMPOSTO SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 

 

 Um sistema fiscal descentralizado, em geral, é constituído por um conjunto de tributos 

que são constitucionalmente partilhados entre os entes federados de um Estado nacional 

federativo. Portanto, o estudo da eficiência da capacidade de arrecadação fiscal do ICMS do 

governo do Pará pressupõe situar esse imposto indireto no âmbito do federalismo fiscal 

brasileiro. Onde os problemas tornaram-se complexos em decorrência da restrição tributária 

necessária para financiar o crescente aumento da demanda por bens públicos por parte 

população.  

 Embora os problemas tributários concretos do federalismo fiscal brasileiro estejam 

ligados à sua evolução histórica, o tratamento teórico aqui assumido admite que as fronteiras 

nacionais sejam dados do problema e que a sub-divisão geopolítica (União, Estados e 

Municípios), definida pela Constituição de 1988, foram desenhadas para assegurar o melhor 

desempenho possível das funções fiscais (alocativa, distributiva e estabilizadora) dos 

governos federal, estadual e municipal.1  

Numa economia nacional como a brasileira, federativamente descentralizada, as 

funções fiscais estabilizadoras e distributivas são exercidas pelo governo federal; enquanto as 

funções alocativas ficam ao encargo dos governos estaduais e municipais. Isto ocorre tanto 

porque os benefícios provenientes do fornecimento dos bens públicos, enquanto bens não-

rivais, são limitados no espaço – por exemplo, a iluminação de uma dada rua, cujos efeitos 

diretos são limitados ao seu traçado – quanto porque as preferências com relação aos bens 

públicos variam de comunidade para comunidade. 

Num Estado nacional federativo, a descentralização fiscal é adequada por permitir que 

o orçamento seja organizado de acordo com as preferências dos residentes de cada jurisdição. 

Além disso, a escolha individual do local do estabelecimento da residência de cada cidadão 

pode ser influenciada pela dotação dos bens e serviços públicos oferecidos no âmbito de cada 

jurisdição governamental. Por fim, pode-se pressumir, ainda, que a existência de vários tipos 

de economias de escala participa na determinação do tamanho mais eficiente de uma 

comunidade. 

                                                
1 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p. 3-17); BUCHANAN.(1959, p. 334-343). 



  

No federalismo fiscal brasileiro, as instituições fiscais responsáveis pelo provimento 

de recursos públicos para fazer face aos gastos públicos na esfera dos governos estaduais são 

as Secretarias de Fazendas. No caso da SEFA-PA a instituição fiscal responsável pela 

arrecadação dos tributos estaduais, em particular do ICMS enquanto um imposto sobre 

vendas. É neste contexto que iremos desenvolver o marco referencial teórico, o qual servirá 

de base para a análise dos efeitos da melhoria da arrecadação tributária deste imposto pela 

SEFA. 

 

 

 
2.1 FUNDAMENTOS DOS IMPOSTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS E 

SERVIÇOS 
 

 A moderna teoria da tributação repousa em dois princípios básicos à sua construção: o 

da neutralidade e o da eqüidade. O princípio da neutralidade refere-se à não-intereferência 

sobre as decisões de alocação de recursos tomadas no Mercado. Como as decisões dos agentes 

baseiam-se nos preços relativos determinados pelo mecanismo de preços do mercado, a 

neutralidade do sistema tributário seria sempre obtida quando a forma de captação de recursos 

pelo governo, via impostos, não modificasse esses preços relativos. Assim, qualquer mudança 

nos preços relativos, provocada por alterações no sistema tributário, pode contribuir para 

tornar menos eficiente as decisões econômicas no sentido de uma redução no nível geral de 

bem-estar que poderia ser atingido com os recursos disponíveis antes dos impostos.2  

 O princípio da neutralidade, na visão da alocação de recursos, deveria ser coadjuvado 

pelo princípio da eqüidade quanto a distribuição da carga tributária.Neste sentido, além de 

neutro na alocação dos recursos, o imposto ideal deveria ser justo socialmente, no sentido de 

assegurar uma repartição eqüitativa da carga tributária sobre os indíviduos.3 Neste sentido, o 

princípio da eqüidade pode ser avaliado sob duas abordagens: 

a) a abordagem baseada no princípio do benefício propõe que o onus tributário seja repartido 

entre os indivíduos da sociedade, segundo o benefício que cada um obtem da produção de 

bens e serviços públicos do governo;  

                                                
2 MUSGRAVE.(1959); RESENDE.(2001, p. 158-163). 
3 REZENDE.(2001, p. 164-170). 



  

b) a abordagem baseada no princípio da capacidade de pagamento que sugere que o onus 

tributário seja repartido com base na capacidade de contribuição de cada indivíduo. 

Do ponto de vista do critério da capacidade de pagamento ou capacidade de 

contribuição, se o aumento na contribuição dos impostos for menos proporcional ao ocorrido 

na renda, a relação imposto-renda decresce, com o aumento no nível de renda, configurando 

assim uma distribuição regressiva da carga tributária. Se o aumento na contribuição do 

imposto pago é proporcional ao aumento da renda, então a relação imposto-renda se manterá 

constante, para qualquer nível de renda, caso em que se tem uma distribuição proporcional da 

carga tributária. Por fim, se o aumento na contribuição do impostos for mais que proporcional 

ao aumento da renda, a relação imposto-renda aumenta com o nível de renda, caracterizando 

uma distribuição progressiva da carga tributária, tal como se pode observa na figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Tipos de tributos quanto a carga tributária com relação à renda 

Além desses, outros critérios importantes devem ser fazer parte de uma moderna teoria 

da tributação. Um deles é a eficiência do tributo que se refere a produtividade de sua 

contribução para a receita fiscal. A eficiência dos tributos pode ser calculado com base nos 

coeficientes de elasticidades da receita fiscal em relação à renda para distintas alternativas de 

tributação. A eficiência de um tributo torna-se importante na medida em que os gastos 

públicos crescem num ritmo mais acentuado do que as receitas tributarias necessarias para 

financiá-los. 

Embora não caiba aqui uma apresentação formal, pode-se dizer que tributos com baixa 

produtividade de receita tributária não são compatíveis com os requisitos da necessidade de 

financiamento dos encargos públicos. 4 Ademais, o princípio da neutralidade supõe que a 

                                                
4 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, cap. 3 e 4); REZENDE.(2001, cap. 8). 
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situação do contribuinte, antes da imposição do imposto, configure uma solução eficiente do 

ponto de vista do “otimo de Pareto”. Por fim, há ainda as chamadas “falhas de mercado” que 

sujeita a necessidade da intervenção do governo para corrigir as distorções causadas pelas 

imperfeições do mercado, principalmente quanto aos objetivo de promoção do crescimento e 

da manutenção da estabilidade econômica. 

Diferentemente dos impostos sobre a renda, os impostos sobre as vendas são aplicados 

não sobre os fluxos da remuneração dos fatores de produção, mas sim aplicados sobre os 

fluxos gerados na produção dos bens e servicos correntes.Assim, enquanto os impostos sobre 

a renda são aplicados sobre os vendedores dos fatores de produção (sobre a renda líquida 

recebida pelas famílias); os impostos sobre as vendas são aplicados sobre os vendedores dos 

bens e serviços (isto é, sobre as receitas brutas das empresas). 

Os impostos sobre vendas por pertencerem a categoria geral dos impostos “in rem” – 

que não incidem diretamente sobre as pessoas, mas sim sobre sobre as coisas que essas 

pessoas possuem – são denominados de impostos indiretos.5 

A expressão imposto indireto, em geral, é empregada para três categorias de tributos, 

saber: impostos aduaneiros, impostos de consumo e impostos sobre vendas. Essa expresão 

não é ideal, devido ser empregada de várias maneiras, porém ainda assim é preferível usá-la a 

cunhar uma nova para o ambiente dos tributaristas. É comum o uso de imposto sobre o 

produto para as três categorias dos impostos indiretos. Contudo, tal expressão refere-se tanto 

aos impostos indiretos sobre as vendas de bens quanto a venda de serviços.6 

Admite-se que os impostos indiretos sejam criados, principalmente, para os 

consumidores no sentido de que uma redução da renda real do setor privado, resultante da 

cobrança do imposto indireto e do emprego do recurso arrecadado pela autoridade 

governamental, diz respeito aos gastos de consumo para com os bens tributados. Além disso, 

supõe-se também que o resultado seja alcançado através da majoração dos preços dos 

produtos de consumo, correspondentes aos fatores-preço (fator-renda), com o necessário 

reajuste monetário destinado a compensar as variações do nível geral de preços num ambiente 

inflacionário.  

O mesmo modelo distributivo poderia ser obtido, caso o fator-renda caísse em relação 

aos preços dos produtos. Contudo, as típicas considerações institucionais impõem um reajuste 

                                                
5 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p.192-193); 
6 DUE.(1970, p.14-16); MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p.193-195). 



  

superior para os bens de consumo. De certo modo, os efeitos distributivos dos impostos 

indiretos podem ser comparados aos impostos de renda proporcionais.7 Há exceções 

reconhecidas que compensam o exagero nas transferências; consequentemente parte da 

redução na renda real pode ser distribuída, sobretudo através da redução nas rendas 

disponíveis de determinados grupos, pela queda nos fatores-preço.8 

É claro que a cobrança de impostos indiretos, quando exagerada, pode provocar 

distorções na alocação dos recursos e também afetar a estabilidade dos preços. Em princípio, 

qualquer tributo pode afetar a alocação dos recursos devido às diferenças nas elasticidades-

renda. Mesmo um imposto de renda uniforme reduzirá os gastos pessoais de consumo e, por 

conseguinte, a produção de determinados bens e serviços mais do que a de outros. Tributos 

que alteram os custos de produção de certos produtos, provavelmente, irão afetar os 

respectivos preços e a alocação dos recursos para a produção dos bens públicos.  

O sistema de mercado só funciona adequadamente quando o princípio da exclusão 

pode ser aplicado para os bens privados que são transacionados no mercado, isto é, quando o 

consumo de um agente A de um determinado bem implica em que ele tenha pago o preço do 

referido bem, enquanto que o agente B, que não pagou por este bem, é excluído do consumo 

do mesmo. O comércio de bens e servicos não pode existir sem que haja o direito de 

propriedade e tal direito depende da possibilidade de aplicação do princípio da exclusão. Os 

consumidores devem realizar lances na forma de preços pelo produto desejado, revelando, 

desta maneira, suas preferências ao produtor que, pressionado pela concorrência, será levado a 

produzir o bem que o consumidor deseja comprar. 

Tal processo é adequado para o mercado de bens privados comercializáveis porque os 

benefícios derivados do consumo dos bens e serviços fluem para àqueles consumidores que 

pagarem por eles. Nestas condições, os benefícios são internalizados pelo comprador e o 

consumo do bem é rival no sentido de que o agente A que consumiu o bem não permite que o 

mesmo bem seja consumido pelo agente B, ao mesmo tempo, pois a natureza dos bens 

privados  é tal que o princípio da exclusão se aplica adequadamente.9 Além disso, os bens não 

                                                
7 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p. 381-382); DUE.(1974, p. 14). 
8 DUE.(1974, p. 30-34). 
9 Embora o princípio da não-exclusão no consumo implique também que o mesmo bem é consumido 
coletivamente, a recíproca não necessariamente é verdadeira. Isto é, existem bens de consumo coletivo em que o 
princípio da não-exclusão so se aplica até o ponto em que o consumo adicional fica prejudicado pelo fenômeno 
da congestão, a exemplo da maioria dos logradouros públicos (ruas, parques e praiais) cuja utilização por parte 
dos indivíduos não é independente do grau de utilização por outros indivíduos da mesma comunidade. 



  

são passados ao consumidor pelo produtor ou comerciante até que o preço dos mesmos seja 

pago. No entanto, a intervenção do governo torna-se necessário quando o consumo é não-rival 

e/ou quando se pode aplicar o princípio da exclusão.10  

Neste caso, têm-se os bens públicos. A principal característica dos bens públicos, e 

que serve como referência para distinguí-los dos bens privados, refere-se à impossibilidade da 

exclusão de determinados indivíduos ou grupos sociais da população de seu consumo, a partir 

da definição do volume de produção dos mesmos. A não-exclusão implica que o consumo de 

bens públicos é exercido coletivamente e não individualmente.  

Assim, o fato de um indivíduo se utilizar, num dado momento, de um bem ou um 

serviço público que lhe é oferecido não quer dizer que haja uma redução física da oferta 

disponível para o consumo dos demais indíviduos dessa sociedade. 11 Ou seja, os benefícios 

estão ao alcance de toda coletividade e não ocorre uma interferência mútua entre os 

indíviduos quando eles usufruem desses benefícios. Já no caso dos bens privados, o consumo 

do bem por parte de um indivíduo reduz, imediatamente, a quantidade disponível para 

consumo dos demais indivíduos. 

Essa diferença entre os bens públicos e os bens privados pode ser vista na figura 2.2 

Por exemplo, suponhamos que a oferta total de um bem público seja igual a T, e que o 

consumo desse bem por dois grupos de indivíduos, A e B, seja representado por Ta e Tb, 

respectivamente. Nesse caso, a indivisibilidade no consumo desse bem público resulta em que 

tanto o consumo de A, quanto o de B são iguais ao total da produção, isto é: 

Ta = T 

Tb = T 

Para o caso dos bens privados, representados na figura 2.2, suponhamos que S 

represente a oferta total de um bem privado e que Sa e Sb representem as quantidades 

consumidas por A e B, respectivamente. Se admitirmos que A consome uma parcela de S, ou 

seja, Sa, então o restante de S ficaria limitado a B de uma quantidade igual a Sb = S- Sa. 

No caso dos bens privados, a curva da demanda total é obtida pela soma das 

quantidades que cada indivíduo deseja consumir a diferentes níveis de preço, e corresponde à 

soma horizontal das curvas individuais de demanda para cada consumidor. Já no caso dos 

                                                
10 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p. 41-42); REZENDE.(2001, p. 84-85). 
11 MANCUR JR.(1965, Cap.1 e 2); MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p. 43). 



  

bens públicos, supondo-se que se possa também determinar as curvas de demandas 

individuais à semelhança às obtidas para os bens privados, a demanda total, diferente da 

demanda total dos bens privados, é obtida pela soma vertical das demandas individuais devido 

à indivisibilidade no consumo por parte dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Derivação das curvas de demanda total a partir das curvas de demandas 

individuais. 

Neste caso, vários indivíduos estariam dispostos a pagar preços diferentes pela mesma 

quantidade do produto consumido, desde que a soma desses “preços individuais” corresponda 

ao “preço coletivo” do produto.12 

Além da falha do mercado devido a condição do consumo não-rival, tem-se uma 

segunda possibilidade de falha do sistema de preços do mercado quando o consumo é não-

rival, porém a exclusão é impraticável. A maioria dos bens e serviços cujo consumo é rival se 

presta á utilização do princípio da exclusão. Entretanto, há também exceções. Este é o caso do 

uso dos espaços disponíveis de uma avenida movimentada na hora do rush. A utilização do 

espaço disponível é claramente rival e o princípio exclusão seria eficiente, portanto devendo 

ser aplicada, já que dessa forma os espaços disponíveis e disputados entre pedestres e 

motoristas seriam utilizados por àqueles que mais valorizam e estão dipostos a pagar o maior 

preço.13 

Na prática, entretanto, essa exclusão seria inviável quando não muito onerosa. Esta é 

uma situação na qual a exclusão deve mas não pode ser aplicada. Neste caso, a intervenção do 

                                                
12 REZENDE.(2001, p. 84-86); MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p. 44-45). 
13 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p. 43-44). 
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governo torna-se necessária pelo menos até que sejam descobertas novas técnicas para a 

aplicação do princípio da exclusão. Por fim, pode ocorrer situação de consumo não-rival e de 

não-exclusão, embora isso não seja uma regra geral, a exemplo dos casos de medidas 

antipoluição e de iluminação de ruas. Nesses casos, a exclusão não pode e não deve ser 

aplicada. Torna-se, então, desnecessário indagar qual é a causa da falha do sistema de 

mercado já que ambas se superpõem. Mesmo assim, pode-se considerar a característica não-

rival como sendo a causa básica, pois torna indesejável (ineficiente) a exclusão mesmo 

quando esta é tecnicamente exequível.14 

O consumo dos bens e serviços públicos é não-rival. Sendo assim, os bens públicos 

não podem ser fornecidos, de forma compatível com as necessidades da sociedade, através do 

mecanismo do sistema preços do mercado. O fato dos bens públicos estarem sujeitos ao 

princípio da não-exclusão os tornam bens não-rivais, pois os benefícios gerados para todos os 

consumidores desses bens faz com que não haja pagamento voluntário aos fornecedores pelo 

consumo deles. Por isso, o governo deve: a) determinar o tipo e a quantidade de bens públicos 

a serem ofertados; e b) calcular o nível de contribuição social de cada consumidor dos bens 

públicos.15  

A oferta de bens públicos numa economia não depende do mercado, mas sim do 

processo politico que funciona como um substituto do mecanismo do sistema de preços. A 

decisão de um determinado governante de ofertar um bem público se dá pelo processo 

eleitoral que funciona como uma espécie de mecanismo revelador das preferências dos 

membros da sociedade. Assim, de forma indireta, um eleição mostra não apenas quais os bens 

públicos devem ser considerados essenciais para a sociedade, como quanto os indíviduos 

estão dispostos a contribuir sob a forma de impostos para o financiamento da oferta de bens 

públicos. Por exemplo, uma sociedade que esteja buscando segurança tenderá a eleger o 

candidato que tenha como prioridade o aumento do policiamento nas ruas. Deste modo, de 

forma indireta, a preferência pelo bem público, segurança, seria revelada. 16 

Contudo, revelada a preferência dos consumidores pelo bem público, uma outra 

questão é posta: quem pagará a conta ? Dada a dificuldade que têm os consumidores para 

fixar o valor justo dos bens públicos, e para evitar a presence dos usuários “caronas”, o 

financiamento da produção dos bens públicos numa sociedade moderna não é um ato de 
                                                
14 Ibid.(1980, 44-45). 
15 LOTZ,  MORSS.(1967, p. 478-499). 
16 GIAMBIAGI,  ALÉM.(2000, p. 32). 



  

decisão voluntária por parte dos seus membros. De fato, o financiamento da produção dos 

bens públicos para atender a demanda da sociedade depende da obtenção compulsória de 

recursos pela via da cobrança de impostos. Além disso, o processo do voto para a provisão de 

bens públicos e a atribuição de impostos pressupõe como pré-determinada a distribuição de 

renda. Assim, a solução prática para prover os recursos públicos, via cobrança de impostos, 

envolve duas etapas: 1) a determinação da distribuição de renda apropriada; e 2) a obtenção 

da alocação eficiente de recursos a partir dessa distribuição de renda.  

Cabe acrescentar, neste ponto, a diferença entre produção e provisão. A oferta de bens 

públicos, de forma direta ou indireta, sempre presupõe a presença do Estado. No caso do 

serviço público ser produzido por uma empresa estatal, a quantidade e qualidade do serviços 

prestados ao público é de responsabilidade do governo, inclusive quanto aos preços das tarifas 

cobradas. No caso das concessões ao setor privado, ainda assim o governo é o responsável 

pela regulação das normas que obrigam a concessionária a prestar bons serviços à sociedade.  

Em outras palavras, existem atividades prestadoras de serviços públicos que, mesmo 

que o governo não seja responsável diretamente pela produção de um bem ou de um serviço 

público, ainda assim ele é intrinsicamente responsável pela sua provisão, ou seja, cabe ao 

governo zelar – diretamente ou através de agências reguladoras – pelos serviços públicos 

fornecidos à população em termos da quantidade e qualidade, bem como regulador dos preços 

no sentido de evitar abusos contra os consumidores.17 

Num dado momento do tempo, a distribuição de renda resultante das dotações dos 

fatores de produção – capital, trabalho e terra – e da venda dos serviços desses fatores no 

mercado pode não ser a mais equitativa do ponto de vista da justiça social. Sendo assim, cabe 

alguns ajustes distributivos pelo governo visando promover uma distribuição considerada 

socialmente justa pela sociedade. Para tal, o governo faz uso dos seus principais instrumentos 

de política fiscal:  

a) as tranferência governamentais; 

b) os impostos; e 

c) os subsídios. 

                                                
17 No caso dos bens meritórios ou semi-públicos, que constituem um caso intermediário entre os bens privados e 
os bens públicos, apesar de estarem submetidos ao princípio da exclusão, e portanto poderem ser produzidos 
pelo setor privado, o fato de gerarem altos benefícios sociais e externalidades positivas justifica a produção total 
ou parcial pelo setor público, a exemplo da educação e saúde. 



  

De fato, esses instrumentos são manipulados pelo governo com vistas a promover uma 

melhoria na distribuição da renda. Mais do que os impostos diretos, os indiretos têm maiores 

possibilidades de influenciar a distribuição dos recursos de emprego prioritário. Portanto, os 

impostos indiretos, se não forem adequadamente instituídos, podem tornar a alocação 

produtiva dos fatores menos eficiente.18  

De fato, supondo-se que a procura não seja perfeitamente inelástica, as altas alíquotas 

dos impostos de consumo e de vendas podem ser utilizadas para reduzir a produção dos bens 

não considerados esssenciais para o desenvolvimento, canalizando assim os recursos para a 

produção de bens prioritários para a sociedade. Por outro lado, caso a procura seja 

perfeitamente inelástica, a produção de bens não tributáveis poderá cair, como a dos que são 

tributáveis.19  

Os impostos sobre vendas de mercadorias e serviços comuns, sem isenções e alíquotas 

uniformes, podem produzir muito pouco ou nenhum efeito divergente, assemelhando-se aos 

impostos de renda proporcionais quanto à sua influência sobre a alocação dos recursos.20 

A crescente importância da função estabilizadora do Estado é hoje um fato 

incontestável em todas as economias. A politica fiscal pode ser usada para agir de forma anti-

cíclica contra as pertubações causadas pela recessão, pelo desemprego e pela inflação.  

Neste particular, os impostos indiretos podem ser acionados pelo governo no sentido 

de contrarrestar os efeitos negativos dessas pertubações. No caso da estabilidade dos preços, 

os impostos indiretos podem exercer influência sobre os preço vigentes e, portanto, afetar a 

dinâmica da inflação. 

O aumento dos impostos indiretos ao majorarem os preços podem contribuir para o 

aumento da inflação e ao mesmo tempo reduzir o consumo de bens. Por sua vez, a majoração 

dos preços dos bens de consumo pode gerar a busca pela elevação dos salarios dos 

trabalhadores que, por seu turno, irá fortalecer os elementos de pressão da “espiral 

inflacionária”. 

                                                
18 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p. 6-12). 
19 GIAMBIAGI & ALÉM.(2000, p. 34). 
20 BUCHANAN.(1968, cap. 2). 

 

 

 



  

 

Por fim, com o progresso econômico, a principal contribuição dos impostos indiretos 

está na realização de uma receita tributária total superior, diminuindo o risco de que os gastos 

escapem à receita, produzindo pressões inflacionárias.21 

 

 

2.2 VARIEDADES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS 

 

Os impostos sobre vendas de mercadorias e serviços podem tomar uma variedade de 

formas dependendo dos objetivos da política econômica e dos mecanismos administrativos 

necessários para atingir certos objetivos do fisco. Os impostos sobre as vendas de mercadorias 

e serviços podem ser classificados quanto: 

a) a amplitude da sua base de incidência; 

b) ao estágio do processo de produção e comercialização sobre o qual incide; e 

c) à forma de apuração da base para o cálculo do imposto. 

Quanto a primeira classificação, os impostos sobre vendas de mercadorias e serviços 

podem ser gerais e especiais. Os impostos gerais são àqueles que incidem sobre um conjunto 

amplo de transações de bens de produção e bens de consumo; e os especiais incidem sobre as 

transações de determinados bens de consumo específicos. Os impostos gerais, do ponto de 

vista da estrutura das alíquotas, podem ser uniformes quando têm uma alíquota única; e não 

uniformes quando têm mais de uma alíquota, Os impostos seletivos podem ter várias alíquotas 

diferenciadas, segundo a natureza do produto taxado, a exemplo dos impostos sobre 

combustíveis, bebidas alcoólicas e fumo.22 

Quanto a segunda classificação, os impostos sobre vendas podem ser monofásicos, se 

cobrados na esfera do produtor, do comércio atacadista; e do comércio varejista; ou 

polifásicos se cobrados em todas as etapas do processo produtivo. Quanto a forma de 

apuração, os impostos sobre vendas podem ser calculados sobre o valor total das transações 

ou apenas sobre o valor adicionado pelo contribuinte, em cada estágio da produção e da 

                                                
21 MUSGRAVE.(1969, Cap.5-6). 
22 DUE.(1974, p. 83-98). 



  

distribuição do produto. Os impostos sobre vendas podem também diferir quanto à amplitude 

da cobertura ou base tributária, quanto aos pontos de coleta e quanto à determinação do valor 

tributável em bases unitárias ou ad valorem.  

Em qualquer caso, a apuração da base de cálculo para determinação do imposto devido 

pode ser realizada comparando-se o valor total da transação ou somente o valor adicionado 

pelo contribuinte. Uma outra alternativa de apuração do imposto devido em função das 

quantidades transacionadas (imposto específico) ao invés do valor transação (imposto ad 

valorem) é cada vez menos usado em virtude da deterioração da base tributável de cálculo 

num regime de inflação. O quadro 2.1 resume o esquema geral de classificação das 

modalidades de impostos sobre vendas de mercadorias e serviços. 

 

Quadro 2.1 Tipos de impostos sobre vendas de mercadorias e serviços 
 

Amplitude da base 
de cálculo 

Tipos de 
alíquotas 

Estágio da cobrança do imposto Apuração da base de cálculo 

Específica Quantidade 
Valor de venda 

Gerais 
 
 
Parciais 

Uniformes 
 
 
Seletivos 

Produção 
Atacadista 
Varejista 
Todos os estágios 

Ad valorem 
  Valor adicionado 

 
 

 
 
 

Quando a forma de apuração do imposto sobre vendas ocorre em termos de um 

Imposto sobre o Valor Adicionado (IVA), então este imposto é obedece o princípio da 

neutralidade, em termos da eficiência econômica, porque não provoca distorções na alocação 

dos recursos da economia.23 Pode-se dizer que, em termos teóricos, a incidência de um 

imposto sobre geral e uniforme sobre o valor adicionado na venda de bens de consumo 

corresponde à cobrança de imposto geral e uniforme sobre as vendas ao consumidor final, 

tendo em conta a igualdade contábil entre os fluxos de valor adicionado e a venda de bens 

finais de uma economia.  

Como os Impostos sobre Vendas (IV) são aplicados, em geral, sobre a maioria dos 

bens de consumo, também são conhecidos por impostos sobre o consumo. Os IV são 

considerados equivalentes aos impostos aplicados nas compras dos itens de consumo pela 

famílias. Assim, os IV se baseiam do lado dos usos, ao invés das fontes, das contas das 

famílias. Sendo impostos do tipo “in rem”, os impostos sobre vendas não devem levar em 
                                                
23 GIAMBIAGI & ALÉM.(2000, p. 47-48); SULAMIS.(1995, p.29-31). 



  

consideração as características sociais dos consumidores em contraste com os impostos sobre 

a renda das pessoas (físícas ou jurídicas) com suas isenções, deduções e aliquotas 

progressivas.  

Mais ainda, os impostos sobre vendas de mercadorias e serviços, quando cobrado em 

regime de “cascata”, são regressivos e, portanto inferiores na perspectiva do princípio da 

equidade social tanto horizontal quanto vertical. Não obstante, é possível formular um 

imposto sobre vendas, mais precisamente um imposto sobre o consumo, incidindo sobre o 

valor agregado ao longo da cadeia produtiva dos bens transacionados, capaz de evitar tais 

restrições. No caso do imposto geral sobre consumo das famílias, a renda desviada para a 

poupança não entra no cálculo da base do imposto. 

Os impostos sobre vendas de mercadorias e serviços podem ser aplicados sobre todos 

os setores industriais e agroindustriais produtores de bens intermediários e bens de consumo 

finais. Entretanto, quando os impostos sobre vendas incidem sobre as mercadorias e serviços 

correntes, em todas as etapas do processo de produção e comercialização, esta forma de 

cobrança caracteriza os impostos em cascatas. Também chamados impostos cumulativos, são 

prejudiciais à eficiência econômica, pois provocam distorções nos preços relativos e 

estimulam, quando eles se generalizam, a integração vertical da produção, como forma das 

empresas fugirem ao pagamento dos impostos em cascatas, que resulta em aumento de custos. 

A competitividade dos produtos nacionais, frente aos produtos estrangeiros, se reduz 

pelo aumento dos custos e pelo fato de que esses tributos implicam a adoção do princípio da 

origem no comércio internacional, uma vez que incidem sobre as exportações e não sobre as 

importações. Para as economias nacionais, inseridas num contexto de globalização, isto é 

problemático porque fere o princípio da harmonização internacional dos sistemas tributários 

nacionais da maioria dos parceiros comerciais que adotam o princípio do destino. Por fim, 

pode-se concluir que os impostos e contribuições cumulativos prejudicam, principalmente, os 

produtos que passam por um maior número de etapas de produção e distribuição, e isso traz, 

sem dúvida, importantes distorções ao setor produtivo. 

Essa diversidade de impostos sobre as vendas de mercadorias e serviços significa que 

eles podem ser aplicados, dependendo do arranjo constitucional estabelecido, pelos governos 

federal e estadual.24 Em geral, nos sistemas tributários de federalismo fiscal descentralizado, 

                                                
24 No federalismo fiscal brasileiro, tem-se o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sendo 
aplicado pelos governos estaduais e o Imposto sobre produtos industriais (IPI) pelo governo federal. 



  

os IV podem ser aplicados pelas instuições fiscais tanto dos governos federais quanto 

estaduais. No caso brasileiro o imposto sobre vendas de mercadorias e serviços, conhecido 

como imposto de circulação de mercadorias e serviços (ICMS), é aplicado pelos estados da 

federação e se constitui hoje num dos principais impostos do ponto de vista da arrecadação 

tributária.  

Um imposto geral sobre vendas pode ser aplicado no varejo, no atacado, na indústria e 

na agropecuária. Dependendo da escolha da base tributária, a tributação no varejo pode 

ocorrer no destino do produto; enquanto a tributação no produtor pode envolver tributação na 

origem do produto. Ambas as situações têm importância sobre a base do imposto disponível 

para uma dada jurisdição, bem como sobre a distribuição do graveme tributário entre 

jurisdições. As diferentes alternativas de impostos sobre vendas podem ser resumidas na 

forma apresentadas no quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2 Tipos de impostos sobre vendas de mercadorias e serviços 

Base do Imposto 
Bens de Consumo Bens de consumo e de produção  

Estágio 

Geral 
(I) 

Seletivo 
(II) 

Bens de Consumo e de Capital  
(III) 

Transações Totais 
(IV) 

I.Único 
Varejo 
Atacado 
Produtor 
II.Múltiplo 
Valor adicionado 
Transações 

 
(1) 
(2) 
(3) 

 
(4) 
- 

 
(5) 
(6) 
(7) 

 
(8) 
- 

 
(9) 

(10) 
(11) 

 
(12) 

- 

 
- 
- 
- 
 
- 

(13) 
 

 

Na horizontal do quadro 2.2, nota-se a distinção entre as várias bases do imposto sobre 

vendas que incluem os bens de consumo e os bens de consumo e produção. Na base de 

imposto de bens de consumo, tem-se uma base de consumo geral (coluna I) e uma base de 

consumo seletivo (coluna II). Na base de impostos sobre bens de consumo e produção, tem-se 

a base de bens de consumo e de capital (coluna III) e a de transações totais (coluna IV). 

Enquanto a base coberta na coluna I iguala o componente do consumo do PIB, a que é coberta 

na coluna III iguala o PIB total.  

Na coluna IV do quadro 2.2, a base de imposto não está definida em termos do 

produto final, como ocorre com as demais, mas inclui todas as vendas, por conseguinte, 



  

cobrindo uma unidade do produto que se desloca através dos sucessivos estágios da produção 

e comercialização. Na vertical do mesmo quadro, oberva-se os vários estágios em que os 

impostos podem ser coletados. No grupo dos impostos de estágio único, tem-se os impostos 

sobre vendas no varejo, no atacado e sobre os produtores. No grupo dos impostos sobre 

vendas de estágios múltiplos, tem-se os impostos sobre o valor adicionado (que difere dos 

impostos de estágio único pelos aspectos administrativos) e os impostos sobre transações que 

apresenta uma natureza diferente porque baseado no valor da produção.25 

Com essas especificações, os impostos sobre vendas podem ser assim classificados de 

pronto: Por exemplo, os impostos sobre vendas no varejo aplicados a nível estadual 

correspodem aos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços (1), ainda que não 

possam ser impostos verdadeiramente gerais; os impostos seletivos ilustram os impostos 

sobre combustíveis, bebidas alcoólicas e fumo (5) e (7).Os impostos sobre valor adicionado, 

atualmente aplicados no Brasil e na Europa, correspondem a (4) e os impostos sobre 

transações, que estão sendo substituídos pelos impostos sobre valor adicionado, correspondem 

a (13). 

 

 

2.3 ESCOLHA DA BASE E DOS ESTÁGIOS DE IMPOSIÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE 

VENDAS 

 

A escolha da base é a questão básica na formulação dos impostos sobre vendas de 

bens e serviços. Na hipótese dos impostos sobre vendas ser geral, a questão se resume em 

saber se ele deve incluir apenas o consumo (tipo I), o consumo mais o investimento ou 

produto interno bruto (tipo III) ou todas as transações (tipo IV). Em princípio os impostos 

sobre transações, que tomam como base o valor bruta da produção, é o menos desejável pelas 

distorções que geram. Sob esse imposto um produto é tributado repetidas vezes na medida em 

que ele se move através dos vários estágios da produção. Como resultado, a base do imposto é 

um múltiplo do produto interno bruto e rendimentos elevados podem ser obtidos com 

alíquotas baixas.26  

                                                
25 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p.278). 
26 BISHOP, Robert L.(1968).  



  

Embora seja atrativo a adoção dos impostos de transações, sob o ponto de vista da 

política tributária, ele deve ser descartado porque impõe uma descriminação contra aqueles 

produtos que envolvem muitos estágios de produção e distribuição. Além do mais, com a 

intenção de evitar a cobrança do imposto sobre suas vendas, as empresas podem ser induzidas 

a se unir ou absorver as empresas fornecedoras, encorajando assim um processo de integração 

vertical que reduzirá a competição. Os impostos de transações sobre vendas de bens e serviços 

geram desigualdades adicionais na medida em que a cobrança desse imposto acumula-se de 

estágio para estágio, ao longo da cadeia produtiva, já que ele participa da base de cada estágio 

sucessivo. Por essas razões, os impostos sobre transações são considerados uma forma 

inferior de tributação indireta, e a sua recente substituição pelos impostos sobre valor 

adicionados, na maioria os países, vem refletindo o reconhecimento tardio desse fato.27 

Admitindo-se que a dupla contagem possa ser evitada, e também que os impostos 

sobre as transações tendo como base o Valor Bruto da Produção (VBP) devem ser evitados, 

resta escolher um imposto sobre vendas baseado no Produto Nacional Bruto (PNB), no 

Produto Nacional Líquido (PNL) ou no Consumo (C).28 O tipo de impostos sobre vendas 

baseado no PNB impõe um tributo sobre as vendas tanto nos bens de consumo quanto de bens 

de capital. Por cosnseguinte, sua base seria equivalente à de imposto sobre a renda bruta, ou 

seja, um imposto de renda que não levasse em conta a depreciação. Nestas circuntâncias, tal 

imposto seria alvo de objeções porque infringiria a regra básica eqüidade, que diz que a renda 

de todas fontes deve ser tributada plenamente, porém em termos líquidos, e de eficiência na 

medida que essa base aumentaria a discriminação contra o investimento em capital 

produtivo.29 

É claro que essas objeções não podem ser aplicadas no caso da base ser o PIL, ou seja, 

o PIB menos a depreciação. Um imposto sobre vendas com essa base, poderia ser 

implementado via um imposto sobre o valor adicionado que iremos abordar a seguir. De 

qualquer maneira, desde que se tenha a renda disponível, para o cálculo do imposto de renda, 

isso permite que se tenha a base de consumo na qual apenas os bens de consumo ficam 

sujeitos à tributação dos impostos sobre vendas. O imposto sobre consumo pode ter uma base 

abrangente ou restrita. 

                                                
27 BROWN.(1939). 
28 Pode-se adotar como substitutos do PNB e PNL, o PIB e o PIL respectivamente. 
29 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980,p. 279). 



  

O imposto geral sobre vendas ou imposto sobre vendas no varejo pretende definir uma 

cobertura abrangente sobre o consumo. Contudo, como todos os impostos excluem certos 

itens, a base desse imposto acabará sendo reduzida. É evidente, potanto, que a adoção de uma 

base mais restrita requer uma alíquota de imposto substancialmente mais elevada caso o fisco 

deseje obter pelo menos a mesma receita tributária. Esse requisito não é, por si só, alvo de 

críticas desde que se melhore a base com a exclusão seletiva de determinados itens, mas a 

menos que existam razões específicas para essa exclusão – razões de natureza administrativa 

e/ou de política fiscal – a tendência geral dos tributaristas é a favor de um imposto de base 

abrangente.30 

Agora pode-se adicionar, à teoria dos impostos sobre vendas de mercadorias e 

serviços, a questão do estágio de imposição que deve ser aplicado o imposto sobre vendas, ou 

seja, qual o estágio da produção que deve ser tributado. Essa decisão envolve a escolha entre a 

abordagem baseada num estágio único e a abordagem baseada em estágios múltiplos. De fato, 

em se tratando de impostos de estágio único, a questão básica é saber se o imposto deve ser 

aplicado a nível da produção, da venda no atacado ou da venda no varejo. 

Sob certas circunstâncias, se o imposto sobre vendas é geral, a base do varejo é 

prefirível porque ela permite a imposição de uma alíquota ad valorem uniforme. Neste caso, 

os impostos ad valorem de alíquotas iguais, quando aplicados aos vários produtos na esfera da 

produção, resultam em alíquotas diferentes no varejo. Isto acontece porque a razão entre os 

preços no varejo e na fábrica diferem entre os produtos. A aplicação de alíquotas 

diferenciadas com a intenção de considerer essa diversidade configura um método difícil e 

não habilitado para aproximar um resultado que pode ser obtido, com vantagem, através de 

um imposto uniforme a no varejo. Se o imposto deve ser seletivo, então a diferenciação pode 

estar relacionada com a natureza do produto final no varejo. Contudo, a aceitação geral 

favorável a tributação no varejo, e que pode ser aplicado no caso da tribução geral, pode não 

ser válida no caso de um imposto seletivo.31 

No caso dos países em desenvolvimento, existem bons argumentos favoráveis à 

tributação a nível do produtor. Tal abordagem afirma que a cobrança do imposto no produtor 

reduz o número de contribuintes, relativamente aos contribuintes do varejo, de quem o 

imposto deve ser coletado e, por conseguinte, facilita a sua adminsitração e rebaixa os custos 

                                                
30 STIGLITZ.(1986). 
31 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, P. 280-281). 



  

da fiscalização. Além disso, os estabelecimentos dos produtores tendem a ser maiores do que 

os estabeleciemento de venda no varejo, mais permanentes quanto a vida útil, e conduzidos 

em bases mais sofisticados por usarem essas características qualificam melhor a cobrança dos 

impostos do produtor no tocante ao valor tributável. Os países em desenvolvimento, portanto, 

podem obter melhores resultados, nessa perspectiva, através de um conjunto de impostos 

sobre os produtores, com um menor número de pontos de coleta, ainda que esse método possa 

gerar diferenças no que tange às alíquotas implícitas sobre vendas no varejo.32 

Um outro aspecto do problema do estágio de imposição aparece nos casos em que os 

bens são comercializados entre jurisdição. A tributação no varejo, conhecido como tributação 

baseada no princípio do destino, permite a inclusão de bens importados, e conseqüentemente 

torna possível aos estados da federação tributarem determinados produtos, a exemplo da 

gasolina e de automóveis, mesmo que eles não produzam esses itens. Por sua vez, a tributação 

na produção, conhecida como tributação baseada no princípio da origem, permite a inclusão 

dos bens exportados que são consumidos no exterior. Porém, às vezes, isso pode não ser 

desejável de um ponto de vista interestadual ou mesmo internacional, pois, além da 

possibilidade de desencadear uma “guerra fiscal” entre os estados federados, os efeitos 

resultantes entre os governos devem, por conseguinte, ser levados em consideração. No 

contexto internacional, talvez seja necessário criar os impostos regulatórios sobre as 

importações e exportações dado os seus efeitos sobre a balança de pagamentos.33 

Uma outra questão a considerar, na teoria dos impostos sobre vendas, é se o imposto 

deve ser coletado de uma só vez, apenas no ponto da venda, ou se ele deve ser coletado nas 

partes como ocorre com o imposto sobre o valor adicionado. Nesta abordagem, o valor do 

produto é dividido em parcelas – o valor adicionado em cada estágio – aos quais o imposto é 

aplicado ao longo dos sucessivos estágios do processo produtivo. O imposto sobre valor 

adicionado do tipo consumo é bem semelhante ao imposto sobre vendas no varejo. A 

diferença entre eles reside apenas no método de coleta e na escolha que depende da 

conveniência administrativa. 

Por fim, resta analisar a forma que o imposto sobre vendas é aplicado. Na ótica da 

forma, o imposto sobre vendas é determinado como uma percentagem sobre o preço de venda, 

denominado de imposto ad valorem; ou então ele é determinado como um certo montante por 

                                                
32 Ibid.(1980, p.281). 
33 Ibid.(1980, p. 282). 



  

unidade de produto, caso em que é conhecido como imposto específico.34 Numa perspectiva 

analítica, há uma importante distinção entre essas duas modalidade de cobrança de impostos: 

a) primeira reduz a receita da empresa por unidade vendida; b) a segunda aumenta os custos 

unitários variáveis. O primeiro método define um imposto sobre o valor das vendas; enquanto 

o segundo caracteriza um imposto sobre a quantidade das vendas. 

Embora um imposto específico possa ser transformado numa alíquota equivalente do 

imposto ad valorem, a partir do preço dos produtos, as duas técnicas não são facilmente 

possíveis de ser intecambiáveis. De fato, um imposto sobre um produto pode ser aplicado sob 

a forma de um imposto específico ou sob a forma de um imposto ad valorem, porém um 

imposto geral sobre vendas – que deve apresentar uma alíquota uniforme do preço de todos os 

produtos – requer uma abordagem ad valorem. 

Os impostos sobre vendas ad valorem apresentam determinadas vantagens em termos 

de eficiência. Ademais, o uso de um imposto específico pode induzir o produtor a modificar 

as unidades de venda do seu produto. Por fim, um imposto específico pode reduzir a 

flexibilidade automática da receita tributária face à inflação, gerando o efeito Tanzi, caso o 

imposto permaneça constante quando o nível geral de preço sobe. Por essas razões, há uma 

forte tendência favorável à transformação dos impostos específicos em impostos ad 

valorem.35  

É preciso observar que o gravame de imposto sobre vendas aplicado aos bens de 

consumo tende a cair sobre o consumidor. Um imposto geral sobre vendas no varejo de bens 

de consumo, é equivalente em princípio a um imposto de alíquota única sobre os dispêndios 

de consumo. De fato, do ponto de vista da eqüidade horizontal, tal imposto é eqüitativo se o 

índice de igualdade for definido em termos de consumo. Pela mesma razão, esse imposto não 

é eqüitativo caso esse índice seja definido em termos de renda. Isto porque famílias com 

rendas semelhantes podem apresentar diferentes padrões de consumo em função da idade, 

sexo ou outras diferenças. Neste caso, tais famílias pagarão diferentes montantes de impostos, 

violando, portanto, o princípio da eqüidade horizontal.  

Quanto a eqüidade vertical, o imposto geral sobre vendas é proporcional em relação à 

base, porém regressivo em relação à renda. Isso ocorre porque o consumo como uma 

percentagem da renda declina – enquanto a poupança como percentagem da renda se eleva – à 

                                                
34 Ibid.(1980, p. 282). 
35 Ibid.(1980, p.282). 



  

medida em que as pessoas ascendem na escala da renda.36 Além do mais, o gravame do 

imposto sobre vendas, para um determinado nível de renda, tende a crescer com o aumento do 

tamanho da família. Para compensar esse efeito regressivo do imposto geral sobre as vendas, 

por vezes, é recomendável a isenção dos alimentos da cesta básica. Uma outra forma de 

compensação, é conceder um crédito aos indivíduos via deduções por dependentes no imposto 

de renda dos contribuintes.  

 

 

2.4 A TEORIA DO IMPOSTO DE VENDAS SOBRE O VALOR ADICIONADO 

 

Os impostos sobre vendas de mercadorias e serviços são aplicados às receitas brutas 

das empresas. Não obstante, os impostos sobre vendas aplicam-se tanto sob a forma de um 

imposto de estágio único quanto na forma de um imposto de estágios múltiplos. Além disso, 

mesmo os impostos gerais podem ser aplicados às vendas de toda a produção corrente, 

incluindo tanto os bens de consumo quanto os bens de capital, ou então exclusivamente sobre 

à venda dos bens de consumo. Em qualquer dos casos, o imposto pode ser aplicado ao estágio 

final (vendas no varejo) ou sob a forma de um imposto sobre o valor adicionado nos vários 

estágios de produção. 

Em certas condições, qualquer que seja a forma do imposto sobre vendas de 

mercadorias e serviços, a incidência tributária sobre o produto vendido pode ser semelhante. 

Por exemplo, numa economia onde só exista um imposto geral sobre vendas seria semelhante 

a um imposto sobre a renda.37 Neste caso, sendo os dispêndios dos consumidores iguais às 

receitas das vendas das firmas por sua vez iguais aos pagamentos dos fatores de produção que 

são iguais a renda, não faz qualquer diferença para a incidência final escolher uma dessas 

quatro bases para a aplicação do imposto. Tampouco importa se o imposto, atuando como 

“cunha” entre as receitas brutas das firmas e os gastos líquidos dos consumidores, aumenta os 

preços absolutos ou reduz o nível absoluto das rendas dos fatores. Em ambos os casos as 

rendas reais são reduzidas. 

                                                
36 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p.282-283). 
37 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p.382). 



  

No entanto, se existe poupança e formação bruta de capital numa economia, estes 

rompem com a equivalência entre as quarto modalidades de base de impostos. Nesse caso, a 

base de um imposto sobre vendas (ou sobre compras) de bens de consumo será inferior à base 

do imposto de renda de um valor igual ao da poupança. Assim, como a poupança é igual ao 

investimento, no sentido de que a poupança financia ou se traduz em compras de bens de 

capital, neste caso um imposto sobre renda será equivalente a um imposto sobre as vendas de 

bens de consumo mais um imposto sobre as vendas de bens de capital. Um imposto sobre 

bens de consumo é um imposto seletivo na medida em que exclui a tributação sobre as vendas 

de bens de capital.  

O imposto de vendas geral, aplicado a estágios ou setores múltiplos, correspondentes 

às vendas de todos os estágios de produção e distribuição, é conhecido como imposto sobre o 

movimento de transações ou imposto cumulativo ou ainda como imposto em cascata. Vimos 

que os impostos de transações sobre vendas gerais estendidos para além de um único setor, 

apesar de atraente pela sua simplicidade e, a uma determinada alíquota, maximizar a receita 

tributária das autoridades fiscais, eles geram uma tributação cumulativa prejudicial aos 

agentes, pois, uma vez lançado, é difícil evitar o imposto já qualquer transferência para um 

único setor requer alíquotas mais elevadas, medida difícil de ser posta em prática política e 

talvez administrativamente.38  

 O desenvolvimento do imposto sobre o valor adicionado fornece uma saída que, 

mesmo não tendo eliminado o problema das altas alíquotas, evita a necessidade da 

concentração do ônus tributário total num dado estágio da produção e distribuição.39 

Atualmente, o imposto sobre o valor adicionado (IVA) é considerado a forma moderna de 

tributação das vendas de mercadorias e serviços.40 O IVA tributa apenas o valor adicionado 

do produto em cada estágio da produção e da distribuição. Tal valor adicionado pode ser 

definido pela diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição de determinado bem, em 

qualquer estágio. 

                                                
38 DUE.(1974, p. 157-158); 
39  A idéia do imposto sobre o valor adicionado data de 1918, quando foi sugerido por Von Siemens ao governo 
alemão para substituir o imposto sobre transações. Ver DUE.(1974, p. 168-169). 
40  No Brasil, o antigo imposto de consumo, posteriormente substituído pelo imposto sobre produtos industriais 
(IPI) em 1967, já era um imposto sobre valor adicionado pela indústria. Com a adoção do ICM, em 1965, o 
Brasil foi o primeiro país da América Latina a estender a aplicação do imposto sobre valor adicionado à etapa 
das vendas ao consumidor. Ver SILVA.(2001, p. 209). 



  

 Para se entender na prática a aplicação do IVA, considere um produto acabado e 

pronto para o consumidor final, a exemplo do sapato. A trajetória desse produto, através de 

seus vários estágios de produção, inicia-se com o fazendeiro vendendo o boi para o marchante 

que tira as peles e as vende para o curtume, este beneficia as peles e as vendem na forma de 

couros ao fabricante de sapatos, este fabrica os sapatos e os vendem ao atacadista, o atacadista 

vende os sapatos para o varejista que, finalmente, os vendem para o consumidor final.  

 Em cada estágio, o valor do produto é aumentado e, portanto, o preço de venda 

também é aumentado de valor equivalente ao incremento em termos de valor adicionado. 

Cada incremento no preço reflete o valor adicionado naquele estágio da produção, sendo que 

o valor ou preço do produto final é igual a soma dos incrementos ou valores adicionados em 

cada estágio do processo produtivo e distribuição. Um imposto aplicado sobre os incrementos 

é, portanto, igual em sua base a um imposto aplicado sobre o valor final do produto. 

 

 

2.4.1 Características e vantagens teóricas do IVA 

 

 É recomendável que o governo escolha impostos que respeitem o máximo possível os 

princípios da eqüidade, da neutralidade, da progressividade e da simplicidade. Não obstante, 

há de se reconhecer que a busca de um desses princípios pode acabar sacrificando os outros. 

O IVA é visto como uma forma de imposto mais eficiente de tributação sobre vendas de 

mercadorias e serviços, sobretudo por ser um imposto neutro. A necessidade da harmonização 

fiscal, combinada com a eficiência econômica sobre o valor adicionado, acabaram 

justificando a substituição dos impostos sobre vendas em cascatas pelos impostos sobre o 

valor adicionado. 

A principal característica do IVA, enquanto uma inovação tributária, consiste no fato 

de que ele tributa cada contribuinte na proporção do valor que é adicionado ao produto. Disso 

decorre a vantagem do IVA ser um imposto neutro sobre as vendas de bens e serviços em 

relação à estrutura organizacional das empresas, tendo em vista que o valor total do imposto 

incidente sobre um determinado produto não depende do número de transações realizadas ao 

longo dos vários estágios de produção e comercialização, até o consumidor final, ao contrário 

do que ocorre com os impostos em cascatas ou impostos cumulativos. 



  

Uma segunda característica do IVA é que a sua carga tributária não se concentra num 

só estágio da atividade econômica, como ocorre com os impostos sobre vendas de 

mercadorias e serviços de um único estágio.Em função disso, o IVA apresenta uma segunda 

vantagem que é a de ser um imposto indireto que não afeta a competitividade de uma 

indústria, pois a incidência da alíquota do imposto é uma proporção constante do valor 

adicionado total, o que facilita a sua identificação. Como resultado, os bens exportados podem 

ser totalmente isentos de imposto e os bens importados tributados da mesma forma que os 

bens de produção doméstica.41 

Uma terceira característica do IVA é de que a maior parte da sua receita é arrecadada 

nos estágios pré-varejistas. Portanto, devido à maior dificuldade de evasão nos estágios de 

produção e no atacado, mesmo que haja evasão fiscal na etapa varejista, onde a fiscalização é 

mais difícil, o IVA tem a vantagem de assegurar ao governo uma significativa parcela da 

arrecadação antes do produto alcançar o estágio varejista. Por conseguinte, a fiscalização do 

IVA pode ser simples e mais eficiente, bastando, para isso, o controle sobre as vendas das 

grandes empresas domésticas, das empresas importadoras e das empresas atacadistas.42 

Uma quarta característica do IVA é dele ser um imposto auto-fiscalizador.Isso 

acontece sempre que o fisco adotar o método do crédito fiscal em que o imposto pago pela 

empresa vendedora do produdo só se converte em crédito para a empresa compradora se o 

montante do tributo recolhido estiver registrado na contabilidade da empresa com o devido 

comprovante da nota fiscal. Disso decorre uma outra vantagem do IVA de não incentivar a 

prática abusiva do subfaturamento muito comuns nos demais impostos sobre transações. Isso 

é possível porque o risco seria grande demais para a empresa vendedora, que poderia ser 

descoberta pelo fisco, e desvantajoso para a empresa compradora que seria obrigada a 

recolher um valor maior de imposto nas suas vendas.  

 Uma quinta característica do IVA é seu caráter multiestágio de tributação indireta que, 

ao não permitir a concentração da carga tributária sobre o contribuinte num único estágio, 

como ocorre com as demais formas de tributação uniestágio, não oferece estímulos à 

                                                
41 GIAMBIAGI & ALÉM.(2000, p.49). 
42 Por exemplo, se supusermos que a margem de agregação no varejo seja de 25 % do preço de venda final, de 
saída 75% da arrecadação pode ser antecipada pelo governo a um menor custo de fiscalização a partir do 
controle apenas das etapas pré-varejistas da atividade econômica. 



  

transferência de funções do estágio tributado para os estágios não-tributados, com as 

conseqüentes pertubações na atividade econômica.43 

Uma sexta característica do IVA é que os bens de capital podem ser fácil e plenamente 

isentos, evitando assim a bitributação.44 Com isso, o IVA tem a vantagem da isenção poder 

ser limitada apenas às aquisições de materiais e de componentes usados diretamente na 

produção, ou ainda envolver todas as compras de bens de produção para uso próprio da 

empresa. Neste caso, o controle dessas deduções é simplificado e realizado somente nas 

empresas compradoras, já que apenas nestas o uso final do bem é determinado.45 

Por fim, uma sétima característica do IVA é a propriedade que tem de possuir uma 

ampla base tributária potencial. De fato, por se tratar de um imposto possível de ser aplicado 

aos bens tangíveis e intangíveis, o IVA pode ser aplicado também a certos serviços, a 

exemplo dos serviços prestados por profissionais liberais. Além do mais, o IVA tem a 

vantagem de excluir do seu campo de ação certos serviços, sem grandes percalços, devido a 

natureza da especialização dos estabelecimentos prestadores de serviços.46 

Contudo, como toda forma de tributação indireta, o IVA também apresenta 

determinadas desvantagens. Em primeiro lugar, o IVA é um imposto complexo e de 

assimilação díficil pelos contribuintes menos informados. Por isso, o governo que opta pelo 

IVA tem que utilizar uma parte de sua receita para implantar o cadastramento das empresas e 

o manual de instrução para os contribuintes. Outra desvantagem do IVA encontra-se na 

dificuldade de promover isenções e diferenciações de alíquotas, se é que o governo que 

preservar a boa eficiência tributária desse imposto. Neste caso, apesar da possibilidade do 

governo conceder isenções parciais ou totais, a opinião geral dos financistas e tributaristas é 

de que se o IVA for adotado, a universalidade do escopo e a uniformidade de alíquotas são 

fatores essenciais para o seu bom desempenho. Por fim uma outra desvantagem do IVA está 

relacionada ao seu grau de regressividade , pois os impostos pagos por cada contribuinte não 

guardam uma relação direta com a capacidade de pagamento dos mesmos.47 

                                                
43 Tratando-se de um imposto sobre vendas no atacado, por exemplo, poderia haver estímulos à empresa 
adicionar um valor mínimo possível ao produto até nesse estágio tributado com o objetivo de minimizar as 
necessidades de capital de giro da empresa, o que resultaria em perda de receita tributária para o fisco.Ver 
SILVA.(2001, p. 214). 
44 GIAMBIAGI & ALÉM.(2000, p. 50); LONGO.(1984, P.241-260). 

45 REZENDE.(2001, p. 214). 
46 DUE.(1974, p. 175, 182-183); ATKINSON & STIGLITZ.(1980). 
47 REZENDE.(2001,p. 214-217); DUE.(1974, p.176-179). 



  

O fato do IVA possuir a vantagem de poder ser aplicado em todos os estágios da 

atividade produtiva a uma determinada alíquota, ele teoricamente é equivalente a um imposto 

sobre vendas de produtos aplicado somente no estágio final da distribuição, isto é, um 

imposto sobre vendas no varejo (IVV) diretamente ao consumidor final áquela alíquota. A 

equivalência entre esses impostos pode ser demonstrada a partir dos exemplos constantes no 

quadro 2.3. Para tal, supõe-se as seguintes situações: 1) a empresa “A” vende um produto 

semi-acabado à empresa “B”; esta adiciona mais valor ao produto no se beneficiamento e 

vende o produto acabado ao consumidor final “C“. A alíquota é de 10%, tanto para o IVA 

como para o impostos sobre vendas a varejo uniestágio (IVV). 

 

Quadro 2.3 Critérios de cálculo do IVA e do IVV 
 

Hipótese I: O imposto é calculado “por fora”, isto é, o valor do imposto não é computado na base do cálculol 
Impostos Estágios 

IVA IVV 
Estágio I   
“A”adiciona 100,00 100,00 
“A”vende a “B”por 110,00 100,00 
“A”recolhe o imposto de  10,00 - 
Estágio II   
“B”adiciona  50,00 50,00 
“B”vende a “C”por 165,00 165,00 
“B”recolhe o imposto de 5,00 15,00 
Total do imposto recolhido 15,00 15,00 
Preço de venda final 165,00 165,00 
Hipótese II: O imposto é calculado “por dentro”, isto é, o valor do imposto é computado na base do cálculo. 

Imposto Estágios  
IVA IVV 

Estágio I   
“A”adiciona 100,00 100,00 
“A”vende a “B”por 111,11 100,00 
“A”recolhe o imposto de  11,11 - 
Estágio II   
“B”adiciona  50,00 50,00 
“B”vende a “C”por 166,66 166,66 
“B”recolhe o imposto de 5,55 16,66 
Total do imposto recolhido 16,66 16,66 
Preço de venda final 166,66 166,66 

Fonte: adaptado de Resende. (1985, p.232). 
Os resultados do quadro 2.3 confirmam que o IVA e o IVV são equivalentes, isto é, à 

mesma alíquota são obtidos a mesma receita tributária e, além disso, os preços finais de venda 

junto ao consumidor são majorados na mesma proporção dos impostos. Nota-se, examinando 

o quadro 2.3, que a base de cálculo na hipótese I é de 100,00 e na hipótese II é de 111,11, a 

uma alíquota nominal de 10%. Enquanto isso, no estágio II, a base de cálculo é de 50,00 na 



  

hipótese I e de 55,55 na hipótese II, gerando, por conseguinte, um imposto total recolhido de 

15,00 na hipótese I e de 16,66 na hipótese II, valores estes obtidos de um mesmo valor 

adicionado. A diferença entre os dois critérios de cálculo está na hipótese de exclusão 

(hipótese I) ou de inclusão (hipótese II) do imposto na base de cálculo. Finalmente, observa-

se que o preço de venda final é maior quando o imposto é calculado “por dentro” do que 

quando calculado “por fora”. 

Pode-se agora generalizar o cálculo do imposto “por dentro”e do imposto “por fora”. 

No caso do cálculo do imposto “por dentro” , a alíquota (t) incide sobre o preço (P) do 

produto e o valor do imposto (T), conforme vimos, é computado na base da tributação (B) 

referente ao valor unitário do tributo, na ausência de impostos, tal que: 

P = B + T         (1) 

Sendo T, a receita do imposto por unidade de produto, igual a: 

T = t.P            (2) 

Substituindo (2) em (1), tem-se: 

P = B + t.P  

P –t.P = B 

P(1-t) = B 

Logo, a expressão do valor do preço, a partir dos valores de B e t, é obtido pela 

equação: 

)1( t
BP
−

=      (3) 

No caso do cálculo do imposto “por fora”, alíquota (t) não mais incide sobre o preço 

(P) e o valor do imposto (T) não é computado na base de cálculo (B) do valor do tributo. O 

que significa que a alíquota t é aplicada apenas a B e não a (B + T). Assim, dado a equação 

(1), tem-se: 

P = B + T           (1) 

Sendo que: 

T = t. B              (4) 

  



  

 Substituindo (3) em (1), tem-se: 

P = B + t.B  

P = (1 + t).B     (5) 

 Comparando  as equações (3) e (5) de P, percebe-se que, para um dado t, o preço P é 

maior quando o tributo é calculado “por dentro”do que quando é calculado “por fora”. Cabe 

adicionar que, se o imposto é “por dentro”, então por definição t < 1, pois não faz sentido ter 

um preço em que o tributo é 100% do mesmo. Em contrapartida, nada impede que, se o 

imposto é “por fora”, se possa ter t > 1, isto é, uma alíquota maior que 100% que, aplicada a 

uma certa base e somada a esta gere o preço final do produto.48 

Isto posto, passa-se a classificar o impostosobre valor adicionado sob várias óticas, 

como veremos a seguir.  

 

 

2.4.2 Modalidades do IVA 

 

O IVA pode ser classificado sobre várias óticas: quanto ao número de coberturas, o 

IVA pode ser aplicado em todas as etapas de produção e distribuição ou limitar-se a apenas 

algumas etapas. Um imposto sobre vendas, apesar de inspirado nos princípios do valor 

adicionado, porém aplicado numa única etapa, geralmente, não é denominado IVA e sim 

imposto sobre a produção industrial ou imposto sobre vendas ao atacado, ou ainda imposto 

sobre vendas a varejo, conforme cada situação. Quanto a incidência do imposto sobre valor 

adicionado sobre bens de capital, apesar da objeção, o IVA pode ser classificado em quarto 

modalidades: IVA-Produto Nacional Bruto (IVA-PNB); IVA-Renda Nacional Líquida (IVA-

RNL); IVS-Salário (IVA-S) e IVA-Consumo (IVA-C), conforme o caso.49  

O IVA-PNB incide sobre os bens de consumo e bens de capital, sendo incluídos na 

categoria de bens de capital as máquinas e equipamentos, os prédios, os movéis e os veículos, 

ou seja, qualquer ativo imobilizado não consumido totalmente durante o ano de sua aquisição. 

Do mesmo modo que os bens de capital não isentos no ano de compra, os valores de sua 

                                                
48 GIAMBIAGI & ALÉM.(2000, p.50-51). 
49 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p. 278-280). 



  

depreciação nos anos subsequentes também não são isentos de impostos. Este tipo de IVA 

discrimina contra as empresas cujas técnicas de produção sofrem constantes variações nos 

seus estoques de capital, por serem tributadas nas variações. Numa economia fechada, em o 

PNB (Y) é igual ao consumo (C) mais o investimento (I) pelo lado dos dispêndios; ou igual as 

salaries (W) mais os lucros líquidos (L) da depreciação (D), a base agregada do IVA-PNB é 

simplesmente o próprio PNB, ou seja: 

Y = C+I = W + L + D 

Quanto ao IVA-RNL este não isenta a cobrança de imposto sobre os bens de capital no 

momento da sua aquisição. Neste caso, é permitido uma dedução, nos anos posteriores de uso 

dos bens de capital adquiridos, correspondente ao da valor da depreciação anual. Portanto, o 

IVA-RNL, igualmente ao IVA-PNB, tributa as variações dos estoques, porém dá incentivos 

ao uso de métodos de produção que não envolvem variações nos seus ativos. Logo todos 

impostos que incidem sobre renda são classificados como imposto de consumo e a base 

agregada do IVA-RNL é igual a própria renda nacional líquida(YL), ou seja: 

C = W + L + D- I 

Sendo C = a base do imposto. 

No caso do IVA-P, não há isenção na compra de bens de capital. Neste caso, o 

imposto não é deduzido de forma nenhuma. Um imposto como este é classificado como do 

tipo produto e a base agregada do IV-P e dada por: 

P = W + L + D = C + I 

Sendo P = a base do imposto 

Por fim, no IVA-R a isenção é concedida no ano da compra do bem de capital, 

permitindo á empresa que adquiriu tal bem de capital a dedução de seu valor total da base do 

imposto. Neste caso, a base agregada do IVA-R é igual ao consumo agregado, ou seja, igual 

ao PNB menos a compra de bens de capital, tal que: 

R = W + L = C + I – D 

Sendo R = a base do imposto. 

Nos casos das empresas em rápido crescimento, quando a base tributária do IVA-R, 

num determinado ano, for negativa, então o governo poderá compensar essa empresa 

reembolsando-a diretamente ou transferindo o crédito fiscal correspondente para outro tributo.  



  

 

 

2.4.3 Métodos de cálculo do IVA 

 

Analisando-se o IVA, quanto ao método de cálculo desse imposto, é comum 

classificá-lo em três categorias: pelo método da adição, pelo método da subtração, e pelo 

método do crédito fiscal. 

O IVA pelo método da adição computa o valor adicionado, somando a remuneração 

de todos os fatores de produção, inclusive o lucro realizado pela empresa num determinado 

período de tempo. Em seguida, a este valor adicionado, que é base tributária, é aplicado a 

alíquota devida, obtendo-se, assim, o imposto a pagar.50 Cabe observar, contudo, que este 

método é mais indicado para o IVA que tem como base o RNL, pois o IVA-RNL inclui em 

sua base tributária todos os rendimentos dos fatores de produção, inclusive os lucros e juros. 

Neste caso, supondo-se, para tornar mais claro, que o processo de produção e 

distribuição de um produto seja realizado em três estágios, e que o valor adicionado em cada 

um deles se constitua apenas de pagamentos aos fatores de produção capital e trabalho, na 

forma de salários e lucros, então pode-se exemplificar o método de adição, conforme o quadro 

2.4. 

Analisando-se o imposto sobre o valor adicionado do tipo consumo, ou seja o IVA-C, 

cada empresa calcula a sua base de tributação como sendo igual às vendas menos a aquisição 

dos bens intermediários e de capital. Quando isso é feito desta maneira, há dois métodos para 

a coleta do imposto: o da subtração e o de crédito fiscal. O método de subtração consiste em 

calcular o valor adicionado subtraindo do valor total das vendas o valor total das compras dos 

bens intermedários e de capital.  

A essa diferença aplica-se a alíquota devida para com isso obter o imposto a pagar. O 

método de crédito fiscal, enquanto uma variante do método de subtração, consiste na 

obrigação da empresa em calcular o seu imposto bruto aplicando a alíquota devida sobre as 

vendas totais. Logo em seguida, a empresa tributada deve creditar contra esse imposto um 

                                                
50 DUE.(1974, p.169); REZENDE.(2001, p. 212). 



  

montante igual ao do imposto já pago pelos fornecedores de quem a empresa adquriu os bens 

intermediários e de capital.51  

 

Quadro 2.4: Método de adição do cálculo do IVA 

Exemplo I: Cálculo do IVA pelo método de adição (Alíquota de 10% “por fora”) 
Estágio I Valor da Produção Valor adicionado IVA 
Valor da produção  
     Produto intermediário 
     Salários 
     Lucros 
Valor adicionado no estágio I 
Imposto sobre o valor adicionado 

100 
0 
80 
20 

100 

 
 

70 
30 
100 

 
 
 
 
 

10 
Estágio II Valor da Produção Valor adicionado IVA 
Valor da produção 
     Produto intermediário 
     Salários 
     Lucros 
Valor adicionado no estágio II 
Imposto sobre o valor adicionado 

130 
100 
20 
10 

 
 

20 
10 
30 

 
 
 
 
 
3 

Estágio III Valor da Produção Valor adicionado IVA 
Valor da produção 
     Produto intermediário 
     Salários 
     Lucros 
Valor adicionado no estágio III 
Imposto sobre valor adicionado  
Valor adicionado total 
Imposto total 
Preço de venda final 

200 
130 
50 
20 

 
 
 
 

220 

 
 

50 
20 
70 

 
200 

 
 
 
 
 
7 
 

20 

Fonte: Adaptado de SILVA.(2001) e MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980). 
 

Essa forma de registro faz com que o crédito fiscal de cada empresa esteja 

condicionado à apresentação da nota fiscal do imposto pago pelo fornecedor precedente, o 

que dota esse método da vantagem da autofiscalização na medida em que cada comprador 

exigirá uma segunda via da nota fiscal para a sua segurança junto ao fisco. O quadro 2.5 

mostra os cálculos dos dois métodos. 

2.4.4 Incidência tributária do IVA e os problemas de transferências fiscais 

O Art. 155 da Constituição de 1988 instituiu a devida competência aos Estados e ao 

Distrito Federal sobre o imposto incidente sobre as todas as operações relatives à circulação 

de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Esse imposto 

passou a ser denominada no jargão fiscalista por ICMS. Pela Constituição de 1988, em seu 
                                                
51 MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980, p. 289-290); DUE.(1974, p. 169-170); REZENDE. (2001, p. 212-213). 



  

paragráfo 2 e inciso I, o ICMS deveria ser um imposto não-cumulativo, compensando-se o 

que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestações de 

serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 

Federal.52 

 Quadro 2.5: Cálculo do IVA pelo método da subtração e do crédito fiscal 
Exemplo II: Cálculo do IVA pelo método de subtração (Alíquota de 10% “por fora”) 

Estágio  Valor de compras* Valor de vendas Valor adicionado IVA 
I 
II 
III 
Valor adicionado total 
Imposto total 
Preço de venda final 

0 
100 
130 

 
 
 

220 

100 
130 
200 

100 
30 
70 

200 

10 
3 
7 
 
 

20 

Exemplo III: Cálculo do IVA pelo método do crédito fiscal (Alíquota de 10% “por fora”) 
Estágio Valor de compras** Valor de vendas** Valor adicionado IVA**** 
I 
II 
III 
Valor adicionado total 
Imposto total 
Preço de venda final*** 

0 
100 
150 

 
 

 

100 
150 
180 

 
 

198 

100 
50 
30 

180 
18 

10 
5 
3 

    Fonte: adaptado de SILVA.(2001) e MUSGRAVE & MUSGRAVE.(1980) 
    * Para simplificar, não se incluiu as transações dos bens de capital; 
     ** Não inclui o valor do imposto; 
     *** Inclui o imposto 
     **** Os valores do IVA é calculado da seguinte forma: 10(=10% de 100 – crédito 0); 5(=10% de 150 – 
crédito de 10); e 3(=10% de 180 – crédito de 15). 
 

No caso de isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, 

esta não implicará em crédito para compensação com o montante devido nas operações ou 

prestações seguintes, e poderá acarretar a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 

Cabe ao Senado Federal a fixação das alíquotas internas e interestaduais. O fato gerador do 

ICMS incide sobre o produtor, o industrial e o comerciante, em três situações: 1) à saída da 

mercadoria do estabelecimento; 2) à entrada no estabelecimento quando a mercadoria é 

importada do exterior; e 3) pelo fornecimento de alimentos, bebidas e outros produtos em 

restaurantes, bares, cafés e estabelecimentos similares.53 

A análise da incidência de impostos sobre vendas preocupa-se em examinar as 

condições da transferência do ônus do pagamento do tributo para terceiros. Essa transferência 

pode se dá de duas formas: 1) a transferência “para frente”, quando o ônus do imposto 

incorporado ao preço do produto é transferido para o consumidor final; e 2) a transferência 

                                                
52 BRASIL. Constituição (1988). 
53 BALEEIRO.(1978, ‘380-388). 



  

“para trás”, quando o ônus do imposto é transferido para os fornecedores dos principais 

insumos utilizados pela empresa, via redução da remuneração da mão-de-obra e/ou no preço 

pago pelas matérias-primas usadas no processo de produção.54 Em qualquer dos casos, 

entretanto, a transferência do ônus do imposto depended a forma pela qual o poder de 

influenciar os preços dos produtos se distribui entre os produtores, fornecedores e 

consumidores.  

É possível imaginar que o IVA seja transferido no seu exato valor, produzindo assim 

um modelo de distribuição global semelhante ao da transferência absoluta do IVV desde que 

inclua o setor varejista. Supor que o IVA permaneça isolado do preço do produto, em face das 

características do crédito fiscal, simplificar demais a transferência futura e fragiliza o efeito 

piramidização ou efeito cascata. De fato, ao estabelecer o IVA com a intenção de transferí-lo 

posteriormente a outro agente, é natural que o governo admita que a política monetária 

permitirá uma majoração no nível geral de preços de maneira a refletir o imposto. Por outro 

lado, ignorando os problemas de transferências de impostos, decorrentes do aumento nos 

custos de vida e do declínio líquido nas vendas dos produtos, a política das firmas 

relacionadas ao imposto irá impactar sua tranferência real num mercado de concorrência 

imperfeita.55 

Por hipótese, se todas as empresas majorarem seus preços, pelo valor calculado através 

da aplicação das alíquotas sobre o preço de venda, então o ônus do imposto poderia ser 

corretamente transferido. Contudo, tal suposição subentende que as todas as empresas deixam 

de considerar outras deduções de impostos sobre as vendas, além daquelas realizadas para a 

revenda. No caso do crédito fiscal sobre as compras de bens de produção, num determinado 

período, se igualasse aos devidos impostos sobre as vendas, as obrigações tributárias líquidas 

de uma empresa seriam anuladas. Quando tal empresa considera a sua posição fiscal, na 

indústria a que pertence, não majorando de todo os seus preços de venda para as demais 

firmas concorrentes, a transferência torna-se complexa e mesmo inviável.56 Os desvios de 

transferência poderão ser mais graves no setor varejista onde as exigências de uma cotação 

isolada de preços podem ser relaxadas.57 

                                                
54 SHOUP.(1969, cap. 8 e 9). 
55 DUE.(1974,p. 180). 
56 DUE. (1974, p. 180). 
57 DUE. (1965, p. 165-171). 



  

Na microeconomia convencional, a distribuição do poder de transferência depende das 

condições do mercado e das elasticidades das curvas de oferta e demanda dos bens e serviços 

sujeitos à tributação. Num mercado de concorrência perfeita, nenhuma empresa ou 

consumidor isoladamente tem poder de influenciar nos preços dos produtos, já que estes são 

fixados pelo Mercado que busca o equilíbrio entre a oferta e a demanda. As possibilidades de 

transferências do ônus do tributo, portanto, dependem das elasticidades das curvas da oferta e 

da demanda.  

Por exemplo, supondo que as curvas de oferta e demanda de um bem X sejam aquelas 

representadas na figura 2.3, e que o governo institua um imposto específico sobre esse bem, 

então tal imposto corresponde a um aumento equivalente, no custo marginal de produção, e 

isso gera um deslocamento da curva da oferta (de SS para S`S`), numa distância vertical igual 

ao valor unitário do tributo. Assim, dada a curva da demanda DD, o preço de equilíbrio sobe 

de Po e P1, e as quantidades negociadas são reduzidas de Qo para Q1. Nesse caso, o valor total 

da arrecadação é representada pela área do retângulo RE1,E1P1,P1P2,P2R, e a parcela do 

imposto que é transferida para o consumidor é representada pelo retângulo R1E1,E1P1,P1Po, 

R1E1.58 

É fácil demonstrar que, mantidas as mesmas hipóteses anteriores, as possibilidades de 

transferência de impostos dessa modalidade variam inversamente quanto à elasticidade-preço 

da demanda e diretamente quanto à elasticidade-preço da oferta. Para tal, as figuras 2.4, 2.5 e 

1.6 mostram o efeito de um imposto específico para diferentes condições que, como se 

observa, é mais elevado quanto menor for a elasticidade-preço da demanda e maior a 

elasticidade-preço da oferta. Nos casos-limite, o ônus do tribute deverá ser totalmente 

trasnferido para o consumidor final quando a demanda for perfeitamente inelástica e 

totalmente suportado pelo produtor quando essa rigidez for percebida. 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 REZENDE. (2001, p. 217-219). 



  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3: Grau de transferência de um imposto específico sobre o bem X 

Nos mercados de concorrência perfeita, as empresas por não possuir controle sobre os 

preços dos produtos, não podem adicionar tributo a eles. Assim, os preços, quando o imposto 

é  incluído, só irão subir caso a oferta seja reduzida, o que pode levar um bom tempo. 

Portanto, nos mercados de concorrência perfeita, pode-se afirmar que tal imposto – seja o 

IVV ou o IVA – gere os mesmos efeitos distributivos correspondentes ao imposto de renda 

proporcional, sendo o imposto sobre bens de capital equivalente ao imposto sobre 

poupanças.59  

No caso dos mercados de concorrência imperfeita, tal conclusão não é 

necessariamente válida. De fato, é provável que as empresas tomem o imposto pago sobre as 

compras de bens de capital como elementos pertencentes ao custo de produção do produto, 

tratando os mesmos como despesas correntes ou incluindo-os no montante do valor relativo 

ao custo do capital que servirá de base para a depreciação.60 

Como conseqüência, o valor total do imposto sobre bens de capital recairá sobre os 

preços dos bens de consumo produzidos pelas empresas, e assim será distribuído o ônus dos 

impostos, de acordo com os gastos dos consumidores, através de uma certa desigualdade 

devido à intensidade variável do capital no processo produtivo.Por isso, é de se supor que a 

transferência do ônus do imposto seja facilitada quando as decisões dos produtores obedecem 

as regras de mark-up e são tomadas sob condições de risco e incerteza.61  

                                                
 
59 DUE. (1974, p.181). 
60 Ibid. (1974, p.181). 
61 REZENDE. (2001, p.219). 

    Preços                                                                            S` 
 



  

No plano macroeconômico, se o consumo agregado é uma percentagem decrescente da 

renda nacional e a taxa do imposto for uniforme, a relação imposto-renda agregada será 

também decrescente, e isso implica numa distribuição regressiva da carga tributária.  

Apesar disso, essa regressividade do imposto indireto poderá ser atenuada se a taxa do 

imposto variar no sentido inverso ao grau de essencialidade dos produtos, desde que se admita 

que o consumo dos bens menos essenciais se concentre nas classes sociais de renda mais 

elevada. Em função disso, foi aberta uma porta pela Constituição de 1988, para que 

assegurada pela recente reforma fiscal, possa-se introduzir esse benefício para os bens da 

cesta básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 Mudanças no grau de transferência de um imposto específico sobre a produção 
para diferentes condições de elasticidade da oferta e da demanda. 
 

 
De qualquer maneira, as restrições a uma adequação de impostos sobre vendas sujeitos 

a critérios de equidade mediante a seletividade de alíquotas dos impostos são de duas 

modalidades: 1) na perspectiva dos efeitos negativos sobre a arrecadação; e 2) na perspectiva 
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da concentração regional dessa arrecadação. Em qualquer das duas situações, os efeitos 

negativos dos impostos serão mais intensos quanto maior for a diferenciação das alíquotas e 

menor e mais concentrado for o consumo de produtos de luxos.62 

 

 

2.5 MODELO TEÓRICO DO IMPOSTO DE VENDAS SOBRE VALOR ADICIONADO 

 

O IVA, como qualquer imposto específico, deve observar as quatro máximas de 

tributo ideal. Entretanto, como vimos, dada a impossibilidade da perfeição institucional desse 

imposto, a adoção da nossa perspectiva teórica é de que o IVA é um imposto do tipo second-

best. Adam Smith antecipou as suas quarto máximas, válidas até hoje aos impostos em geral: 

1) A capacidade contributiva de pagamento dos cidadãos: “Os súditos de cada Estado 

devem contribuir o máximo possível para a manutenção do governo, em proporção a suas 

respectivas capacidades, isto é, em proporção ao rendimento que cada um desfruta, sob a 

proteção do Estado”.63 Esta máxima qualifica o princípio da eqüidade, pois inclui a 

característica do da justiça social que todo imposto deveria possuir e divide a eqüidade em 

equidada vertical e eqüidade horizontal. A primeira diz respeito ao maior pagamento pelos 

contribuintes que estão em melhores condições de pagar; e a segunda refere-se ao tratamento 

igual aos contribuientes que estão em idênticas condições.64  

Em geral a legislação tributária, costuma se referir a maxima smithiana, porém as 

provisões especiais, criadas pelas brechas das leis, alteram a efetiva progressividade do 

sistema tributário e com isso prejudicam o fundamento do princípio da eqüidade. Atkinson & 

Siglitz.(1980) afirmam que: “Desde que o acesso a várias formas de ativos, ou a atratividade 

relativa deles, pode depender criticamente da renda de uma pessoa, eles têm um efeito 

importante na eqüidade do sistema tributário e no seu verdadeiro grau de progressividade”.65 

                                                
62 REZENDE.(2001 ,p.219-220); DUE.(1974, p.181-182). 
63 SMITH.(1983, p. 247). 
64 STIGLITX.(1986);  
65  ATKINSON & STIGLITZ.(1980). 



  

2) A certeza do contribuinte quanto o imposto a pagar sem arbitrariedade:”O imposto 

que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser fixo e não arbitrário”.66 A data e a forma de 

recolhimento, a soma a pagar, devem ser transparentes e evidentes para o contribuinte e para 

qualquer pessoa. Se não for assim, qualquer contribuinte sujeito ao imposto está mais ou 

menos sujeito ao arbítrio do coletor, o qual pode aumentar o imposto para qualquer 

contribuinte que lhe é odioso ou então extorquir, mediante a ameaça de aumentar a cobrança 

do imposto, algum presente ou gorjeta em benefício próprio. Portanto, a certeza sobre quanto 

cada indivíduo deve pagar é de tal relevância que um grau muito elevado de ausência de 

eqüidade nem de longe é tão prejudicial quanto a um grau muito pequeno de incerteza ou 

indefinição do fisco. 

3) Conveniência para o pagamento de impostos pelo contribuinte: ”Todo imposto 

deve ser recolhido no momento e da maneira que, com maior probabilidade, forem mais 

convenientes para o contribuinte”.67 Os impostos devem ser cobrados no momento em que o 

indivíduo efetivamente dispor dos recursos necessários para honrar seu compromisso com o 

fisco. Assim, o imposto sobre a renda deve ser cobrado quando do recebimento do salário do 

trabalhador e não no período anterior ou posterior a este. No caso dos impostos sobre bens de 

consumo, pagos pelo consumidor, este paga pouco a pouco o seu imposto sobre vendas na 

medida em que compra suas mercadorias. Além disso, já que a opção de comprar ou não é 

inteiramente sua, ele deve arcar com as dificuldades junto fisco pelo excesso de compras que 

realiza. 

4) O baixo custo do recolhimento pelo governo: “Todo imposto deve ser planejado de 

tal modo, que retire e conserve fora do bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma 

que ele carreia para os cofres do Estado”.68 Há várias maneiras de fazer com que um imposto 

subtraia ou conserve fora do bolso do contribuinte muito mais do que lhe é devido aos cofres 

públicos. Por isso, os tributos recolhidos pelo fisco não podem ter um custo elevado de 

arrecadação; não podem desestimular a entrada de investidores na atividade econômica; não 

devem submeter o contribuinte a fiscalizações desnecessárias que implique em perda de 

tempo. A necessidade de baixo custo da arrecadação de impostos remete a necessidade da 

simplifidade da administração fiscal relativa tanto aos custos diretos (que envolvem o 

pagamento dos funcionários e a máquina arrecadadora) quanto aos custos indiretos referentes 

                                                
66 SMITH.(1983, p.248). 
67 SMITH.(1983, p. 248). 
68 Ibid.(1983, p. 248). 



  

à organização das empresas, em termos da sua contabilidade e responsabilidade jurídica, para 

atender as exigencias tributarias do fisco.69 

5) A eficiência econômica no sentido de que os tributos não devem gravar em demasia 

a atividade econômica sob pena de prejudicar o desempenho, e nem deve intervir sobre a 

alocação dos recursos no Mercado.70 

6) Por fim, nos Estados federados, há que se buscar a harmonização do federalismo 

fiscal entre as esferas dos governos federal, estadual e municipal. Isto porque a ausência de 

sintonia entre estes entes federados pode provocar uma desorganização no sistema tributário, 

passível de competição tributária excessiva quando não uma “guerra fiscal”, que se manifesta 

numa erosão da base tributária dos estados e dos municípos, além de reduzir a fonte de 

financiamento dos bens públicos fornecidos pelo setor público.71 Em geral, as reformas 

tributarias são sustentadas nessas máximas smithianas.72 

Com essas considerações acima, que servem de referência para qualquer imposto, 

pode-se agora avançar num esforço de formalizar um modelo teórico para determinar o valor 

arrecadação total de um setor econômico sujeito a um imposto de vendas sobre valor 

adicionado, a exemplo do ICMS. Para fins deste modelo teórico tributário, define-se 

capacidade tributária, em analogia com capacidade de produção na fronteira de produção, 

como a arrecadação máxima que um setor poderia auferir a partir da base e da estrutura 

tributária vigente numa dada economia em pleno emprego.73 

Pelo exposto até aqui, vimos que ICMS é um imposto de vendas cuja base tributária é 

o valor adicionado em cada estágio da produção e distribuição dos bens e serviços. Sendo 

assim, a somatória dos valores adicionais em cada estágio da produção e comercialização 

corresponde a base tributária total para a aplicação da alíquota sobre o total do valor 

adicionado gerado pela mercadoria vendida ao consumidor final.Admitindo-se que a receita 

tributária do ICMS, gerada num dado setor específico, seja calculada pelo método de crédito 

fiscal, pode-se estabelecer as seguintes variáveis: 

                                                
69 STIGLITZ.(1988). 
70 SMITH.(1983, p.248-249). 
71 LIMA.(1999, p. 15-18). 
72 LIMA.(1999, p.18-25); AUERBACH.(1997). 
73 BATESSE.(1992, p.185-208). 



  

Supondo que uma economia esteja em pleno emprego, então seu produto 

potencial(Yp) é igual ao produto efetivo(Ye), o que significa ausência de pressões 

inflacionárias e de taxas de desemprego. Nestas condições, pode-se admitir que a capacidade 

tributária potencial (Tp) dessa economia seja uma função da sua base tributária máxima (B), 

tal que: 

Tp
  = f(B);         se Yp = Ye; 

Neste caso, a arrecadação tributária potencial (Tp) será igual a arrecadação efetiva (Te ) 

se a estrutura tributária utilizada obedecer as máximas de Adam Smith, ou seja, desde que a 

estrututa tributária existente seja usada com a maior eficácia possível em todos os setores 

dessa economia hipotética. Sendo assim, pode-se estabelecer a existência de uma relação 

entre a arrecadação tributária potencial (T*
 ) e efetiva (Ts) dada pelo esforço de arrecadação do 

fisco num determinado setor A, tal que: 

u
s

eT
T 1

*
= ; onde u

u
e

e
−=

1  capta o grau do esforço de arrecadação tributária do fisco para 

o setor econômico considerado. Logo, pode-se deduzir que *TTs =  . e-u. Portanto, se o esforço 

de arrecadação tributária do fisco é máximo, em termos de melhoria da administração fiscal, 

então: 

Se u = 0 , então Ts = T*, porque 111
0

===−

ee
e

u
u , e tem-se uma carga tributária normal 

de pleno emprego; 

Se u > 0, então Ts > T* , e tem-se uma sobre carga tributária para além do pleno 

emprego; 

Se u < 0, então Ts < T*, e tem-se uma baixa carga tributária aquém do pleno emprego. 

Resta agora definir as variáveis endógenas determinantes do valor total da arrecadação 

tributária setorial de um dado produto V. Para isso, o valor total efetivo da arrecadação 

tributária (Ts) do setor A, no tempo t, será calculado pelo método do crédito fiscal. Neste 

caso, o valor da arrecadação tributária do produto V desse setor (Tsv) é dado pelo valor da 

soma da arrecadação tributária desse imposto no setor A (Ts1) mais a arrecadação tributária 

do produto V desse setor A nos diversos estágios da produção e comercialização (Ts2), tal 

que: 

Tsv= Ts1 + Ts2                            (1) 



  

Considerando que o total da arrecadação tributária do setor A (Ts1= IVAt), no tempo t, 

é dado pelo produto da alíquota média (t1) vezes o total do valor adicionado (VAt) nesse setor 

A, então pode-se escrever que: 

Ts1 = t1.VAt                              (2) 

Como a arrecadação tributária do setor A depende do valor adicionado (VAv) que é 

gerado nos vários estágios do processo de produção e distribuição do produto V, então pode-

se escrever que: 

Ts2 =  t2 .VAv, sendo t2 alíquota média do setor.            (3)  

Cabe agora decompor o VAv de acordo com os vários estágios de produção e 

distribuição percorrido pelo produto V da origem da produção ao destino da comercialização 

ao consumidor final. Pelo método do crédito fiscal, o cálculo do valor adicionado (VAv) do 

produto V é dado pela diferença entre o valor das vendas desse produto (VVv) menos o valor 

de compra (VCv), tal que: 

VAv = VVv – VCv,                                                           (4) 

Admitindo-se que o produto V seja produzido e distribuído em três estágios, i, j, k, 

com os respectivos valores adicionados VAi, VAj VAk, tem-se que: 

VAv = VAi + VAj + VAk                                                 (5) 

Ou ainda, para os respectivos estágios i, j, k:  

VAi = VVvi – VCvi;                                                       (6) 

VAj = VVvj – VCvj;                                                        (7) 

VAk = VVvk – VCvk.                                                      (8) 

Supondo-se ainda que a alíquota t do impostos sobre o valor adicionado (VAv), 

calculado pelo método do crédito fiscal, é uniforme entre os três estágios, então pode-se 

escrever: 

IVAi = t2.VAi,                                                                     (9) 

IVAj = t2.VAj,                                                                     (10) 

IVAk = t2.VAk .                                                                  (11) 



  

Sendo o total da arrecadação do imposto de vendas sobre o valor adicionado do 

produto V (IVAv) igual a soma dos impostos de vendas sobre o valor adicionado em cada 

estágio, i, j , k, tem-se que: 

IVAv = IVAi + IVAj + IVAk                                              (12) 

Substituindo as equações (9), (10) e (11) na equação (12), tem-se: 

IVAv = t2 VAi + t2 VAj + t2 VAk                                          (13) 

Ou ainda, 

IVAv = t2(VAi + VAj + VAk)                                                (14) 

Como Ts1 = IVAt e Ts2 = IVAv  

Substituindo as equações (2) e (14) na equação (1), fica: 

 Tsv = t1VAt + t2 (VAi + VAj + VAk) 

Fazendo Tsv = TAIVAsv , finalmente, tem-se 

TAIVAsv = t1VAt + t2 (VAi + VAj + VAk)                         (15) 

Considerando que o valor do imposto de vendas arrecadado sobre o IVA do produto 

V, do setor A, depende aleatoriamente das isenções, então três situações podem ocorrer, 

dependendo do estágio isento, a menos que seja concedido crédito presumido á isenção.74 De 

qualquer maneira, os efeitos das isenções parciais sobre o IVA arrecadado podem ser vistos 

conforme o exposto no quadro 2.6. 

 As atividades tributadas legalmente pelo ICMS incluem a produção da maioria dos 

bens e e alguns serviços, com algumas exceções e tratamentos especiais. Portanto, o ICMS 

assegura uma quase completa cobertura de tributação nos setores primário, secundário e 

terciário, além do comércio atacadista e varejista.O imposto é calculado pelo princípio da 

origem e emprega o método do crédito fiscal. Além disso, como o ICMS é concebido como 

um imposto “por dentro” a alíquota efetiva usada para calcular a arrecadação é dada pela 

seguinte forma: 

 

 

 

                                                
74 LONGO.(1984, p. 263). 



  

Quadro 2.6: Efeito de isenções parciais sobre o IVA arrecadado 

Crédito presumido/Estágio isento Com crédito presumido Sem crédito presumido 
Final 
ti  = 0 

Ti = o 
Tj = tVAj 
Tk = tVAk 
T = t(VAj + VAk) = t(VAt – VAi) 

Ti = o 
Tj = tVAj 
Tk = t VAk 

Tk = t(VAt – VAi) 
Prevalece a isenção 

Inicial  
tk = 0  

Ti = t(VAt – VAj – VAk) = tVAi 
Tj = tVAj 
Tk = 0  
T = t(VAi + VAt) = t(VAt – VAk) 

Ti = 0  
Tj = t(VAj + VAk) 
Tk = 0  
T = tVAt 
Imposto recuperado 

Intermediário 
tj = 0 

Ti = t(VAt – VAj – VAk) = tVAi 

Tj = 0 
Tk = t VAk 
T = t(VAi + VAk) = t(VAt – VAj) 

Ti = tVAt 
Tj = 0 
Tk = t VAk 
T = t(VAt + VAk) 
Supertributação  

Seja: 

Vo = o valor das vendas sem o imposto; 

Vt = o valor das vendas com imposto; 

t = a alíquota legal do imposto. 

te = a alíquota efetiva 

Neste caso, tem-se:Vt = Vo + t.Vt 

Ou, ot V
t

V .
1

1
−

=  

Logo: 
t

t e −
−=

1
11  

Ou ainda: 
t

tt e −
=

1
;   sendo te > o ; logo te > t 

Têm-se assim os elementos fomais a serem considerados nos modelos econométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 EVOLUÇÃO DO PADRÃO DA TRIBUTAÇÃO ESTADUAL NO BRASIL 

 

No presente capítulo, pretende-se analisar o contexto histórico-institucional do 

processo de constituição do atual sistema tributário brasileiro com o objetivo não só de 

fornecer uma visão geral das inovações tributárias incorporadas no campo da tributação 

indireta, como também de identificar as principais características definidoras do padrão dos 

impostos indiretos estaduais no Brasil. Em face desse objetivo, pretende-se situar a evolução 

dos impostos indiretos no Brasil no âmbito do federalismo fiscal como parte do pacto político 

estabelecido entre os entes federados  que hoje conformam o Estado Nacional Brasileiro. Na 

verdade, não se pode compreender a atual estrutura tributária brasileira, do ponto de vista da 

partilha dos recursos tributários entre as três esferas de governo (União, Estados e 

Municípios), sem situá-la no contexto das mudanças porque passou o federalismo fiscal 

resultante do processo de desenvolvimento da economia brasileira e da correlação das forças 

sociais definidoras do pacto de poder. 

Por isso, a periodização aqui adotada, para melhor estruturar o presente capítulo, toma 

como referência às mudanças ocorridas no padrão do desenvolvimento econômico brasileiro e 

seus desdobramentos políticos que resultaram em acordos quanto à partilha dos recursos 

públicos quase sempre institucionalizados por processos constitucionalistas. É a partir dessa 

associação entre o econômico (mercado) e o político (Estado) que se pode compreender as 

motivações e as circunstâncias que vêm definindo, até os dias de hoje, o comportamento dos 

entes federados de per si e entre si quanto a partilha dos tributos e dos fundos públicos. 

No período colonial, os impostos recolhidos pelas províncias da época das capitanias 

hereditária e enviados à metrópole portuguesa foram dominantemente impostos indiretos 

sobre as vendas de bens exportados.75 Não obstante, dentre as diversas modalidades de 

impostos indiretos criados no Brasil, o nosso esforço de análise concentra-se principalmente 

                                                
75  No período colonial, com a exploração econômica da atividade de extração da madeira “pau-brasil”, a Coroa 
Portuguesa institui o primeiro tributo brasileiro que foi o “quinto do pau-brasil”. Os registros históricos apontam 
o mercador Lisboeta Fernão de Noronha como o primeiro concessionário, contribuinte e coletor de impostos 
sobre a venda de madeira em 1502. Posteriormente, além da cobrança do “quinto sobre a venda do pau-brasil”, o 
Estado metropolitano português passou a cobrar também os “quintos sobre as pedrarias”, as “dízimas sobre todos 
os produtos” e os “direitos alfandegários” incidentes sobre as importações e exportações. Já o imposto sobre o 
consumo foi criado no período das Capitanias Hereditárias, em 1534, quando então foram fixados os limites e 
fundamentos do Direito Tributário Nacional, modificando as competências tributárias com a criação, alteração e 
supressão de tributos. A primeira organização tributária no Brasil surgiu ao tempo das Capitanias Hereditárias, 
também em 1534, quando o governo de Portugal nomeou os primeiros funcionários tributários encarregados de 
arrecadar os tributos e foros devidos à Fazenda Real.(AMED et al, 2000)  



  

no imposto de consumo que vai originar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) 

em 1967.A motivação e a circunstância da criação do ICM, no período do Estado autoritário, 

e sua posterior transformação no Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS); bem como a forma da administração fiscal e a atribuição da 

competência tributária aos governos estaduais, conferidas pela Constituição de 1988, são 

produtos das mudanças do padrão do desenvolvimento econômico e da correlação da forças 

sociais.Por isso, estes fatos são objetos de análise neste capítulo. 

Para um melhor entendimento sobre a evolução do padrão dos tributos indiretos no 

Brasil, buscou-se organizar este capítulo em quatro seções: na primeira seção, busca-se 

apresentar os fundamentos histórico-institucionais que justificam as funções sociais do Estado 

e a formação de um sistema tributário. Na segunda seção, procura-se retratar, em grandes 

traços, o regime tributário pré-federativo e os impostos utilizados pelo Estado unitário, no 

período imperial, para prover os recursos necessários ao financiamento dos gastos. Na terceira 

seção, busca-se analisar o processo político que originou a criação do Estado federativo e com 

ele o federalismo fiscal brasileiro nos termos do regime de partilha. Na quarta seção, discute-

se os condicionamentos que levaram a realização da reforma tributária de 1967, com destaque 

à criação do ICM, e com ela a criação de um verdadeiro sistema tributário. Por fim, na última 

seção, analisa-se as condições que induziram a reforma tributária de 1988, e suas limitações 

do ponto de vista do federalismo fiscal, a criação do ICMS e o seu desempenho antes e depois 

do Plano Real num ambiente de crise das finanças estaduais. 

 

 

3.1 AS FUNÇÕES DO ESTADO E O SISTEMA TRIBUTÁRIO 

 

A receita tributária é uma poderosa ferramenta colocada a disposição dos governos 

para impulsionar o desenvolvimento econômico de uma nação. Neste sentido, os tributos em 

geral são vistos como a principal fonte de recursos necessários para que o Estado possa 

desempenhar bem suas funções sociais – sobretudo quanto ao crescimento econômico, a 

distribuição da renda e a estabilidade dos preços e do emprego – na medida que consiga não 

só disponibilizar parcela dos recursos arrecadados para bancar os investimentos públicos nas 



  

áreas da infra-estrutura econômico e da social, como também influenciar os investimentos 

privados na direção fixada pela política econômica.  

Num regime federativo, o cumprimento dessas funções governamentais depende de 

um sistema tributário moderno. Sua estruturação, entretanto, não é o resultado de um ato 

voluntarista do governante. Pelo contrário, a criação de um sistema tributário moderno, numa 

economia capitalista, é determinada pelo estágio do desenvolvimento socioeconômico e pela 

correlação das forças sociais num dado momento da trajetória histórica de uma nação.  

Isto ocorre porque o Estado capitalista tem que cumprir dois papéis estratégicos numa 

formação social historicamente determinada: 1) como agente econômico, ele busca responder 

as exigências econômicas da acumulação de capital da classe dominante-dirigente; 2) como 

agente político, ele procura legitimar a hegemonia de determinadas frações de classes e, para 

isso, cabe-lhe utilizar racionalmente todos os instrumentos e mecanismos disponíveis para 

desempenhar satisfatoriamente as funções sociais que lhe são devidas.76 

Não obstante, o uso dos instrumentos e mecanismo fica na dependência da correlação 

de forças sociais cujas pressões, perpassando o aparelho de Estado, são decisivas para a 

definição de um sistema tributário adequado aos entes federados e que contemple os pré-

requisitos de um bom sistema tributário – equidade, neutralidade, eficiência alocativa e 

simplicidade – segundo os princípios do benefício social e da capacidade de pagamento dos 

contribuintes.77 Qualquer sistema tributário moderno é composto de vários impostos, 

contribuições sociais e taxas que proporcionam diversas alternativas de arrecadação para 

respaldar os propósitos econômicos e sociais do governo perseguidos pela política econômica 

no sentido da acumulação e legitimação. 

Num sistema tributário, a estrutura e a distribuição da carga tributária entre o capital e 

o trabalho estão condicionadas as determinações mais amplas dadas pelas necessidades da 

acumulação ampliada do capital e da legitimação da hegemonia. 78 Por isso, a racionalidade 

                                                
76 O’CONNOR.(1977, p. 19-23); AFONSO & SOUZA.(1977, p. 15-19). 
77 GIAMBIAGI & ALÉM.(2000, p.37-42). 
78 O termo hegemonia significa conduzir, ser guia e ser líder. Gramsci amplia o conceito de hegemonia, 
desenvolvido inicialmente por Lênin, dando-lhe um amplo significado que ultrapassa a análise da correlação de 
forças sociais na qual uma classe dominante se torna também classe dirigente no plano político econômico, ao 
destacar a importância da dominação e da direção cultural e ideológica. Por isso, além da base econômica e da 
base política que sustenta a classe hegemônica, da capacidade da organização intelectual da classe hegemônica e 
da análise da correlação das forças no seio do sistema, é fundamental que a classe hegemônica amplie sua “base 
social” baseado na necessidade que classe fundamental tem de apoiar-se em novos grupos sociais aliados em 
torno de um projeto nacional de desenvolvimento.Ver PORTELLI. (1977, p. cap. III); GRUPPI.(1978,p. cap. I). 



  

do instrumento tributário ( impostos, contribuições, taxas e emolumentos) deve ser entendida 

como uma racionalidade voltada para dar suporte financeiro tanto ao processo de acumulação 

de capital, resultante do jogo de interesses das forças e grupos sociais atuantes na economia, 

quanto ao processo de legitimação da hegemonia da fração de classe dominante-dirigente em 

torno de um projeto nacional de desenvolvimento.79 

Como conseqüência, uma estrutura tributária tende a ser reformada ao longo do 

tempo à medida que as necessidades de acumulação de capital vigente são modificadas, 

trazendo consigo novas pressões sociais, e a legitimação de um projeto nacional de 

desenvolvimento que se esgota, gerando uma crise de hegemonia que precipita uma reforma 

do Estado e, com ele, a necessidade de adequação e  criação de instrumentos tributários para 

atender as necessidades dos entes federados.80 De fato, pode ocorrer que uma determinada 

estrutura tributária consiga prover o Estado, por um longo período de tempo, dos recursos 

necessários para que ele possa levar a contento seu papel nos processos de acumulação e 

legitimação. No entanto, à medida que avança o desenvolvimento econômico de uma nação, e 

este fato promova mudanças profundas na sua estrutura sócio-econômica, então a estrutura 

tributária vigente desse país tende a ficar defasada, tornando-se anacrônica, enquanto 

instrumento de suporte ao cumprimento das funções sociais do Estado. 

Um sistema tributário inadequado, ao cumprimento das funções do Estado, tende a ser 

um ponto de estrangulamento e discórdia entre os entes federados e entre as classes sociais na 

medida em que bloqueia o processo de desenvolvimento econômico em outras bases. Neste 

momento torna-se imperioso uma nova estrutura tributária que, num ambiente de um Estado 

federativo, requer um novo pacto político legitimador do processo de acumulação de capital 

sustentado num novo modelo de desenvolvimento econômico que passe a incorporar os 

interesses da nova correlação das forças sociais que se manifestam nos conflitos entre as 

classes e grupos sociais do antigo e do emergente padrão de desenvolvimento.81 

A estrutura do sistema tributário de uma nação, portanto, só pode ser analisada em 

função do estágio de desenvolvimento econômico atingido pelas suas forças produtivas e do 

papel que o Estado desempenha na estrutura socioeconômica, sobretudo quanto ao processo 

de acumulação ampliada do capital. Neste sentido, a evolução do sistema tributário estadual, 
                                                
79  GRAMSCI.(1978, p. 236). 
80 OLIVEIRA.(1981, p. 16);DRAIBE.(1985, p. 22-23); SILVA.(1981). 
81 CARVALHO.(1998, 2000) 

 



  

enquanto um sub-sistema do sistema tributário nacional, deve ser realizada a partir de uma 

perspectiva histórica-institucional capaz de detectar as alterações ocorridas no bojo do 

processo de desenvolvimento econômico e no papel que o Estado desempenha visando 

promover os processos de acumulação e legitimação num ambiente sujeito a pressões sociais. 

Dessa forma, a estrutura de um sistema tributário de um dado país, cujo padrão de 

desenvolvimento socioeconômico esteja baseado, por exemplo, numa economia primária cuja 

produção destina fundamentalmente para o mercado externo, é profundamente diferente 

daquela de uma economia industrial cuja produção é destinada para o mercado doméstico.Se 

no primeiro sistema tributário da economia agroexportadora, a principal fonte de receita tem 

origem nos impostos sobre as exportações e importações dos produtos comercializados no 

mercado externo; no segundo sistema tributário de uma economia industrial em formação, em 

que o centro dinâmico da economia encontra-se dentro do país, como conseqüência do 

processo de industrialização, seguramente os tributos sobre a produção e a circulação dos 

bens e serviços do mercado interno são mais importantes.  

Há que se ressaltar, também, que a carga tributária de uma economia nacional depende 

do papel que o Estado desempenha no desenvolvimento das forças produtivas sociais: se for 

um Estado Liberal, com baixo grau de intervenção na economia, suas necessidades de receita 

tributária serão reduzidas; se for um Estado Desenvolvimentista, com grande peso na geração 

da renda e dos investimentos públicos dessa economia, suas necessidades de receita tributária 

serão maiores. Com efeito, estabelecidas as necessidades de recursos pró-desenvolvimento, a 

correlação das forças sociais atuantes na economia é que determinará a distribuição da carga 

tributária entre elas, ou seja, a contribuição tributária de cada um cidadão ás necessidades de 

recursos do Estado.Portanto, a estrutura e a carga tributária refletirão, sem dúvida, estas 

determinações. 

Portanto, para se compreender melhor a constituição de um dado sistema tributário no 

interior de um Estado federativo, bem como as alterações e adequações de sua estrutura 

tributária ao longo do tempo, torna-se necessário compreender as múltiplas transformações 

econômicas e sociais decorrentes do processo de industrialização na formação do novo padrão 

de desenvolvimento sócio-econômico e no papel que Estado cumpre nesse processo, enquanto 

sujeito e objeto dessas mudanças.82 Assim, como não há um sistema tributário ideal adequado 

para todas as sociedades ou para uma sociedade em todos os tempos, o esforço de interpretar a 

                                                
82 DRAIBE.(1985, p.31-40). 



  

origem e a evolução do sistema tributário brasileiro, em particular do seu sub-sistema 

tributário estadual, e as reformas tributárias que vêm adequando esse sistema, sobretudo a 

partir de meados dos anos 60, coloca aquela diretriz analítica como referencial básico para se 

compreender melhor o atual sistema tributário do Brasil. 

 

 

3.2. O REGIME TRIBUTÁRIO DO PERÍODO PRÉ-FEDERATIVO: 1823 - 1888 

 

No período colonial, a tributação baseava-se no arrendamento privado e o contratador 

de tributos era o principal responsável pelo recolhimento dos dízimos e de demais tributos.83 

Este sistema de arrendamento de tributos manteve-se assim até o início do século XIX, 

quando o Brasil foi elevado à condição de Reino e isso acabou permitindo um ordenamento 

na sua máquina fiscal.84 

A estrutura da administração tributária no Brasil começou a mudar a partir do século 

XIX, com a chegada da Família Real e a abertura dos portos em 1808, tornando-se o imposto 

de importação uma importante fonte de receita tributária. Nesse período é que foi criado o 

“Conselho da Fazenda”, subordinado ao “Erário Régio” para administrar a arrecadação e a 

fiscalização dos impostos, depois transformado em “Tribunal do Tesouro Nacional” em 1850.  

Além desse órgão, foi criada “Diretoria Geral das Rendas Públicas”, repartição 

responsável pela administração tributária, posteriormente transformada em “Diretoria da 

Receita Pública”, que durou até 1834 quando então foi promovida a primeira reforma 

organizacional da administração tributária do período imperial.  

No regime tributário pré-federativo, além da existência de um tipo específico de 

Estado unitário fortemente centralizador, a distribuição da renda também manifestava essa 

característica, pois, naquele período, as províncias eram dirigidas pelos “presidentes” 

designados pelo governo central com uma receita orçamentária bastante reduzida.85 A 

                                                
83 PRADO JÚNIOR.(1980, p.26). 
84 Este sistema ocasionou um movimento de revolta contra a derrama, que era a rígida e severa cobrança de 
impostos atrasados, conhecido como Inconfidência Mineira (1788 – 1792), que culminou com o enforcamento 
do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, delatado por Joaquim Silvério dos Reis, um contratador de tributos 
inadimplente que o fez sob a promessa de ter suas dívidas perdoadas. 
85 Um Estado unitário difere de um Estado federado em termos da delegação de poder funcional(administrativo) 
e territorial. A delegação funcional de poder, implícita num Estado unitário, tende a conduzir à aplicação de 



  

tributação era tumultuada e desarticulada, portanto não se identificava ainda um sistema 

tributário. Na verdade, a criação de um verdadeiro sistema tributário no Brasil surgiu em 

decorrência da premência em se adaptar a instituição responsável pelos tributos ao processo 

de industrialização nascente nos anos 30, que começava a deslocar o eixo da economia do 

setor primário para o setor secundário.  

No período do Império, as estruturas econômicas, sociais e políticas do país sofreram 

poucas modificações, sendo este um período conturbado por manifestações e rebeliões 

regenciais com intuito separatista ou de cunho federalista motivadas pela questão tributária. 

Só a partir de 1870, com a substituição do trabalho escravo pela mão-de-obra assalariada dos 

imigrantes estrangeiros, que houve uma grande mudança nas relações sociais de produção nas 

atividades econômicas e com isso foram praticadas outras formas de tributação, porém, sem 

perder o seu caráter centralizador que foi sua marca por todo o período monárquico brasileiro. 

(SANTOS, 1992, p. 13). 

A Constituição Imperial de 1824 estabeleceu uma monarquia constitucional como 

forma de governo.Esta forma de monarquia era extremamente centralizada, nas mãos do 

poder moderador, repetindo-se os mesmos moldes da administração pública e tributária do 

período colonial. Na fase do Império, com o intuito de evitar a divisão do Brasil, como 

ocorrera com as nações hispano-americanas, o poder governamental concentrava-se nos 

moldes de um Estado unitário.86  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
normas uniformes para todo o país, enquanto para a delegação territorial, implícita no Estado federados, dispensa 
essa restrição. A delegação territorial de poder de um Estado federado, ao estabelecer linhas independentes entre 
as esferas de governo hierarquizadas, torna-se mais adequado e abrangente a uma administração pública 
descentralizada. LONGO.(1984, p.35). 
86 SANTOS.(1992, p.13 ). 



  

Tabela 3.1: Evolução dos impostos incidentes sobre o comércio exterior no 
total da receita pública do Brasil: 1823-1889. 

Receita Total Imposto de Importação Imposto de 
Exportação 

Ano 

Contos de 
Reis 

Contos de Réis 
% 

Contos de 
Réis % 

1823 3802 1851 48,68 486 12,78 

1824 6029 2380 
439,4

8 540 18,96 
1827 6916 2450 35,43 896 12,96 
1831/32 11796 3658 31,01 739 6,26 
1835/36 14135 7188 50,85 871 6,16 
1840/41 16311 12095 74,15 2958 18,14 
1845/46 26199 15837 60,45 4129 15,76 
1850/51 32697 20506 62,72 4718 14,43 
1855/56 38634 25485 65,97 4662 12,07 
1860/61 50052 30027 59,99 7266 14,52 
1865/66 58523 33441 57,14 10967 18,74 
1870/71 95885 52994 55,27 14915 15,56 
1875/76 100718 54736 54,35 16206 16,09 
1880/81 128364 67860 52,87 20434 15,92 
1885/86 126883 71453 56,31 15119 11,92 
1888 150726 89125 59,18 15275 10,13 

Fonte: Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.(1914). 
* Do período Colonial até 7/10/1833 o Real (R) equivalia a R1$200=1/8 de ouro de 22k. 
** De 8/10/1833 a 31/10/1942 a moeda brasileira passou a ser o mil reis (Rs) ou um conto de 
Réis que equivalia a Rs2$500= 1/8 de ouro de 22k. 
 *** Optou-se por manter a mesma unidade monetária do período em análise. 

No período imperial, a base tributária do governo dependia dos fluxos do comércio 

exterior de uma economia agroexportadora com elevado grau de abertura comercial. Entre 

1823 a 1889, a principal fonte de receita tributária tinha origem nas importações e exportações 

de produtos, com destaque para o imposto de importação que, em 1840/41 chegou a 

representar cerca de dois terços da receita pública que financiava os gastos do governo 

federal, como mostra a Tabela 3.1. 

Às proximidades da Proclamação da República, o valor arrecadado do imposto de 

importação era responsável por mais da metade da receita total do governo federal. Os 

impostos de exportação, por sua vez, ficavam sob a gerência dos governos das províncias para 

atender suas necessidades de gastos. Para uma nação de dimensão continental, como o caso 

do Brasil, o governo central tinha sérias dificuldades quanto à gestão tributária. Além disso, a 

rebeldia das províncias e o poder das oligarquias locais contribuíram para o surgimento do 

movimento político que veio desembocar na Proclamação da República, em 15 de novembro 

de 1889. 



  

Por isso, a Proclamação da República representa não só momento do nascimento de 

um Estado Republicano, em nítida oposição ao arcaico Estado Monárquico de um Império 

decadente, mas também um fato político importante para a criação do moderno Estado 

federativo possuidor de uma nítida vantagem política-administrativa para a integração 

econômica estadual de uma nação com um território de dimensão continental como o Brasil. 

 

 

3.3 O REGIME TRIBUTÁRIO DO PERÍODO FEDERATIVO: 1889-1967 

 

A criação de um Estado Republicano-Federativo suprimiu os governos tradicionais das 

províncias e marcou o nascimento dos governos estaduais como novos atores políticos no 

âmbito do cenário político-econômico vigente à época do início da República Velha. De fato, 

a criação de uma república de natureza federativa alçou os Estados membros da federação à 

posição de entes políticos com autonomia relativa e peças fundamentais no arranjo do pacto 

de poder cuja força política ia além daquela usufruída pelas províncias do 

império.[(CARDOSO, 1985); (LOPREATO, 2002)]. Neste novo contexto, as concessões 

políticas e econômicas vigentes à época não só dotaram ás classes oligárquicas dominantes 

dos Estados de amplos poderes políticos,como definiram uma estrutura tributária capaz de 

assegurar uma autonomia fiscal e administrativa aos governos estaduais recém-criados e a 

própria União conformando um sistema tributário adequado a jovem república federativa 

brasileira. 

Neste contexto, o poder das oligarquias regionais do Brasil estava fortemente 

hierarquizado sob a liderança política dos estadistas paulistas que exerciam uma forte 

influência no executivo federal e, através dele, sobre o aparelho burocrático do governo 

central.Contudo, grande parte dessa hegemonia política era sustentada pelo ritmo de 

crescimento da economia dos estados cafeeiros, liderada pelo complexo cafeeiro paulista, o 

que tornava São Paulo o gigante econômico da federação brasileira. Nem por isso, os 

governos estaduais dos complexos regionais do açúcar, da borracha, do cacau e da pecuária 

ficavam fora da órbita da ação do governo federal.Pelo contrário, a preservação do pacto 

federativo passava por alianças políticas entre a União e os estados carentes de recursos. 

 



  

3.3.1 O regime de separação das fontes tributárias 

 

A Constituição de 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada em meio à transição do país 

para uma nova ordem política, econômica, e social.Com a abolição da escravatura, a liberação 

de capital propiciou o aparecimento de uma classe média urbana que deu um novo rumo 

político à economia brasileira.87 A Constituição de 1891, entretanto, não promoveu alterações 

significativas na composição do sistema tributário herdado do período imperial.Contudo, 

devido a adoção do regime federativo,era necessário dotar os estados e municípios de receitas 

próprias que lhes assegurassem uma determinada autonomia financeira. Para tal, a 

Constituição de 1891, ao adotar o regime de separação das de fontes tributárias, discriminou 

os impostos de competência exclusiva da União e dos estados federados. 

Na discriminação dos impostos, coube ao governo federal em caráter privativo o 

imposto sobre importações, os direitos de entrada, saída e estadia de navios, as taxas de selo e 

as taxas de correios e telégrafos federais. Aos governos estaduais, por sua vez, foi concedida a 

devida competência privativa para cobrar os impostos sobre as exportações, sobre imóveis 

rurais e urbanos, sobre transmissão de propriedades e sobre as indústrias e profissões, além 

das taxas de selo e contribuições sobre os seus correios e telégrafos. Quanto aos governos 

municipais, estes não possuíam autonomia tributária e por isso ficaram a mercê dos governos 

estaduais, pois cabia a estes o estabelecimento dos impostos de competência dos municípios 

sob sua jurisdição.Somente a União e os estados tinham poder para criar receitas tributárias.88  

Com a separação das fontes tributárias, a Constituição Republicana de 1891 não só 

assegurou aos governos estaduais o controle da principal fonte de arrecadação tributária do 

país à época –  o imposto de exportação – com também atribuiu competência exclusiva aos 

estados para manipularem  seus tributos, criarem outros tributos não concorrentes com os 

tributos da União e, além disso, o direito de contraírem dívidas públicas e empréstimos 

externos.89 A Constituição de 1891, portanto, abriu aos estados da federação, sobretudo 

àqueles com base política e econômica sustentáveis, a possibilidade de geração de recursos 

próprios para o financiamento da infra-estrutura necessária ao desenvolvimento de atividades 

                                                
87 CANO.(1981, cap.I); SILVA.(1976). 

 
88 VARSANO.[(1996); (1997, p. 2-3)]. 
89 LOPREATO.(2002, p.15-16). 



  

produtivas em setores de interesse dos governos estaduais, desde de que respeitado àqueles da 

União. 

A Constituição de 1891, portanto, trouxe uma estrutura econômica e tributária pautada 

num federalismo fiscal centrado no poder local: dando autonomia aos estados para cobrar 

tributos, adotando o regime da separação de fontes tributárias, discriminando apenas os 

impostos federais e estaduais. Isso acarretou uma supremacia das regiões mais ricas sobre as 

mais pobres, através do poder exercido pela política dos governadores.90 O arcabouço desse 

federalismo fiscal é caracterizado por determinados atributos fiscais, ligados a alternância do 

poder manifesto nos ciclos de centralização e descentralização da história política do país. De 

fato, trata-se de um sistema tributário em que coexistem as soberanias da União e dos estados 

que dividem o controle e a execução das ações comuns (SILVA, 1999, p. 79).  

Entretanto, apesar da natureza federalista dos estados e do grau de liberdade com que 

as frações da oligarquia agrária geriam os seus negócios, todos concordavam com o papel 

complementar exercido pela União sempre que transferia recursos adicionais à acumulação de 

capital dos complexos regionais mais articulados e quando assegurava a reprodução global do 

sistema capitalista nacional. Além disso, a presença do governo central era importante para a 

viabilizar a inserção da economia nacional no comércio internacional e isso assegurava 

também as condições para a preservação do pacto de poder oligárquico. No plano econômico, 

o governo central assegurava a reprodução econômica dos complexos regionais mais forte nas 

épocas das crises. No plano político, o governo central apoiava as oligarquias dos complexos 

regionais mais frágeis financeiramente e com isso não só preservava o sistema de alianças 

políticas por meio do orçamento federal, como reproduzia globalmente o sistema, legitimando 

assim sua atuação.91 

Os estados ricos, sobretudo os cafeeiros, desfrutavam de uma base financeira sólida o 

suficiente para atender as exigências da acumulação de capital em seu território, financiando 

os investimentos em infraestrutura, pois possuíam uma base tributária sustentada nas 

exportações do café e de outros produtos próprios de uma economia agrícola amplamente 

diversificada. No entanto, nos momentos em que a crise da economia cafeeira não era 

resolvida pela simples desvalorização cambial, o governo federal, ao se ver ameaçado a 

sobrevivência do seu aparelho de Estado e o pacto de poder federativo, devido o 

endividamento com credores interno e externo face aos compromissos assumidos, era forçado 
                                                
90 QUEIROZ.(1985, p.153-164). 
91 CANO.(1981); LOPREATO.(2002, p. 16). 



  

a adotar políticas fiscais e monetárias ortodoxas que contrariavam os interesses da oligarquia 

cafeeira.92 

Os estados pobres por seu turno, por não possuírem uma ampla base exportadora 

voltada para o comércio exterior, sofriam sérias dificuldades financeiras em razão da precária 

base de arrecadação tributária. Por esse motivo, esses estados resolveram utilizar os impostos 

interestaduais para aumentar suas finanças, tributando: a) as operações comerciais de 

exportação de produtos para outros Estados; b) a circulação e trânsito das mercadorias nos 

seus territórios. 

Contudo, a precária base tributária desses estados não foi resolvida com a criação 

deste e outros impostos e taxas. Pelo contrário, estes tributos, além de atuarem como barreiras 

fiscais à entrada de produtos concorrentes, eram insuficientes para atender todas as 

necessidades de gastos, o que forçava esses estados carentes de recursos a recorrerem a 

sistemáticos empréstimos externos e ainda elevar a carga tributária sobre as exportações com 

o risco de perda da competitividade de seus produtos no mercado exterior.93 O governo 

central atento aos riscos de uma “guerra fiscal”, capaz de prejudicar seu projeto de integração 

nacional, proibiu em 1904, através do Decreto-Lei no 1.185, a cobrança dos impostos 

interestaduais por parte dos estados que exerciam esta prática. Apesar dessa medida, a 

precariedade financeira dos estados pobres era tanta que o decreto tornou-se letra morta.94   

Na verdade, a base tributária discriminada pela Constituição de 1891 é formada por 

impostos incidentes sobre os fluxos do comércio exterior, sobre a propriedade, sobre a 

produção e também sobre as transações comerciais internas. À época da Proclamação da 

República existiam também os impostos sobre vencimentos pagos aos cofres públicos e os 

impostos sobre os dividendos distribuídos pelas sociedades coletivas.Outras rendas de várias 

fontes foram incorporadas à base tributária, porém só em 1923 é que o governo federal institui 

o imposto de renda geral.95 

Quanto a cobrança de imposto sobre os fluxos das transações internas de produtos, 

existia somente sobre o fumo desde 1892 e depois foi estendida aos outros produtos.Mesmo 

assim, somente em 1922, sob pressão das Associações Comerciais, é criado o chamado 

                                                
92 SILVA.(1981). 
93 BOUÇAS. (1934, p. 19). 
94 LOPREATO. (2002, p. 18). 
95 BRASIL. Lei n0 4.783, de 31 de dezembro de 1923. 



  

Imposto sobre Vendas Mercantis (IVM). Trata-se do primeiro imposto sobre vendas de 

produtos no Brasil com a arrecadação e fiscalização ficando a cargo dos governos estaduais.96 

A Constituição de 7 de setembro de 1926 não modificou as disposições legais referentes à 

tributação da Constituição de 1891.Entretanto, o desconforto da União diante do quadro de 

fragilidade financeira dos municípios acabou conduzindo a criação das transferências via o 

regime de partilha. 

Essa estrutura tributária criada pela Constituição de 1891, apesar da precária situação 

de muitas das unidades da federação, tornou possível a preservação da funcionalidade desse 

regime tributário. A estrutura tributária criada, embora tenha sido desfigurada ao longo do 

tempo em razão da proliferação de tributos de toda ordem em campos de incidência mal 

definidos, manteve-se inalterada enquanto teve capacidade de financiar o padrão de 

desenvolvimento e o pacto social que lhe deu origem. Ademais, esse padrão de financiamento 

público, sustentado numa estrutura de tributos cumulativos e numa carga tributária desigual, 

explicitava o lado conflituoso entre os estados ricos – que se diziam prejudicados pela pesada 

carga tributária federal em comparação aos gastos e transferências realizadas pelo governo 

federal aos estados pobres, que reclamavam do “abandono” a que ficavam relegados e da 

subordinação do governo federal aos interesses da oligarquia agrária cafeeira. 

 

3.3.2 O federalismo da partilha dos impostos 

A especificidade histórica do modelo do federalismo fiscal brasileiro é marcada pelas 

fases de centralização e descentralização tributária de acordo com os ciclos políticos dos 

regimes autoritários e democráticos. Os períodos de descentralização compreendem o da 

República Velha (1891 a 1930), o da democratização do país (1946 a 1963) e da 

redemocratização a partir de 1988.Os períodos de forte centralização têm início com a 

Revolução de 1930 e dura até fim do Estado Novo em 1945; e recomeça com o golpe militar 

que vai de 1964 até a década de 1985, como mostra o quadro 3.7 

No começo da “Velha República”, com o governo federal mostrando-se relativamente 

“fraco” em relação aos estados, a descentralização tributária resultou numa ampliação da 

autonomia financeira dos governos estaduais e numa redução do relacionamento federativo 

entre a União e os estados federados. O período da República Velha, entre 1889 a 1930, 

delimita a fase do “federalismo dualista” – marcada pela partilha das finanças públicas entre 
                                                
96 VARSANO.(1997, p. 3). 



  

a União e os estados – em que o governo federal vai aos poucos assumindo determinadas 

funções públicas. Em modelo federativo, no final, acabou criando uma certa estrutura poder, 

centralizado na União, que reproduzia motivações desagregadoras em alguns estados de 

tendência separatista. 97 

Nesse período da centralização tributária, os governos estaduais, por não disporem do 

montante das finanças públicas necessárias para realizar investimentos em capital social 

básico requeridos pelo processo de acumulação, reproduziam em seus domínios formas de 

dominação política sustentadas pela articulação específica que mantinham com o governo 

federal que lhes transferia recursos do orçamento federal destinadas às obras públicas e 

emprego aos “apadrinhados” juntos aos órgãos federais. Neste sentido, a atuação do governo 

federal, para preservar o pacto político com os estados mais pobres, foi decisiva para manter o 

poder local e preservar os interesses da oligarquia de forma a assegurar as regras de 

convivência no Congresso e a própria reprodução política do sistema.98  

Nos primeiros anos da fase do crescimento industrial induzido pelas exportações, 

entre 1989 a 1933, a intensa redução das transações do comércio exterior levou o governo 

federal a procurar outras bases de receita tributária nas atividades produtivas domésticas.99 

Uma nova adaptação do regime tributário resultou na ampliação da base de incidência do 

IVM, via inclusão das consignações, que acabou originando o Imposto sobre Vendas e 

Consignações(IVC) estendido a todos os produtores, inclusive os agrícolas.100 

Esse padrão de sistema tributário estadual era sustentado basicamente pelo domínio 

dos impostos em cascata, cobrado em todas as etapas da produção e distribuição do produto, 

que estimulavam não só a integração vertical das empresas, como também incentivavam as 

empresas à integração das cadeias de produção e comercialização com vistas a evitar a 

cobrança cumulativa de impostos que provocavam graves distorções na alocação dos recursos 

e nos preços relativos. 

 

 

                                                
97 BORDIN.(2002, p.26-27). 
98 LOPREATO.(2002, p. 18). 
99 FURTADO.(2001);CASTRO.(1975);CANO.(1981);CARVALHO.(1998) explicam na fase da industrialização 
induzida, a redução do comércio exterior e a crise da economia cafeeira foram devidos a I Guerra Mundial e a 
Depressão dos anos 30. 
100 CARVALHO.(2000, 2002, p.4). 



  

Quadro 3.7: Características dos ciclos de centralização e descentralização do poder: 
1891-2003 

Ciclos de Descentralização Ciclos de Centralização 
1891 a 1930 

- Governo federal relativamente fraco; 
- Federação altamente descentralizada; 
- Estados independentes e fortes, com poder para 
regular e tributar o comércio interno e externo e 
responsáveis pela provisão da maioria dos bens públicos. 

1930 a 1945 
- Ditadura de Vargas; 
- Centralização de poder na esfera federal para 
integração do mercado interno e estabelecimento de base 
para a industrialização; 
- Criação de tributos nacionais e transferência da 
regulação do comércio interno e externo à União; 
- Redução da influência das oligarquias estaduais nas 
políticas regionais. 

1946 a 1964- 
- A democratização após a 2ª Guerra Mundial levou à 
descentralização. 
- A autonomia dos estados foi necessária para apoiar a 
democracia estável; 
- A concentração da produção de manufaturados no 
sudeste agravou as disparidades regionais; 
- Concessão de incentivos fiscais no nordeste para 
reverter a concentração regional 
 

1964 a 1985 
- Golpe Militar de 64 (centralização); 
- A reforma tributária da década de 60 reforçou o 
poder tributário do governo federal 
- Aumento da carga tributária para financiar a 
modernização da infra-estrutura e acelerar o ritmo de 
desenvolvimento; 
- Instituição do mecanismo de partilha; 
- Criação do ICM. 

1985 a 1988 
- A redemocratização levou à descentralização; 
- A reforma constitucional de 1988; 
- Os estados passam a tributar sobre petróleo, 
telecomunicações e energia elétrica; 
- Os municípios ganham status de membros da 
federação; 
- O aumento das receitas federais compartilhadas 
beneficiou os estados e municípios de menores rendas. 

 

1985 a 2003 
- As forças da demanda macroeconômica para a retomada do crescimento econômico; 
- O ajuste fiscal e a coordenação da política econômica contribuíram positivamente para a melhoria do 
recolhimento dos impostos e do controle sobre as dívidas dos Estados; 
- A busca pelo aumento da eficiência da arrecadação e a exigência da aplicação lei de responsabilidade fiscal 
contribuíram para a melhoria do desempenho na condução das políticas públicas, impulsionando a descentralização 
dos gastos públicos; 
- As pressões da globalização e da integração regional dificultaram a harmonização dessas duas forças. 
 

Fonte: AFONSO (1996); VARSANO (1996); OLIVEIRA (1995);REZENDE & AFONSO (2001). 

Altamente eficiente, do ponto de vista da arrecadação, o IVC tornou-se, em pouco 

tempo, a principal fonte de receita tributária dos estados. Além do imposto sobre vendas e 

consignações dos estados, ganhou importância também o imposto sobre consumo e o imposto 

de renda da União, como mostra a tabela 3.2. 

Não obstante, cabe aqui antecipar que a sistemática de cobrança do imposto sobre 

vendas e consignações e a liberdade que os estados federados possuíam para reajustar suas 

alíquotas tornaram-se, posteriormente, um grande problema para adaptar este imposto em 

cascata dos estados às mudanças da estrutura econômica e das relações interestaduais do país. 

 

 

 



  

Tabela 3.2: Evolução da participação dos Impostos de importação, de consumo e da 
renda no total da receita da União: 1889-1933. 

Receita total Imposto de importação Imposto de consumo Imposto de renda Anos 
Contos de 

réis  
Contos de réis % Contos de 

réis 
% Contos de 

réis 
% 

1889 160840 90216 56,09 17388 10,81 - - 
1890 195253 100487 51,47 19997 10,24 - - 
1891 228945 106222 48,63 622 0,27 - - 
1895 307755 159116 51,70 255 0,08 - - 
1897 303411 225640 74,37 187 0,06 - - 
1900 307915 164957 53,47 36693 11,92 7422 2,41 
1905 401025 224055 55,87 35233 8,79 7082 1,77 
1910 524819 288747 55,02 54628 10,41 5151 0,98 
1915 404278 152609 37,75 67936 16,8 25890 6,4 
1920 922259 348914 37,83 175636 19,04 14053 1,62 
1922 972179 308613 31,74 162227 17,00 27586 2,84 
1923 1258132 468080 37,2 258429 20,54 46452 3,69 
1925 1741834 722120 41,46 312425 17,94 34155 1,96 
1926 1647889 577879 35,07 363902 22,08 35656 2,16 
1930 1677952 626224 37,32 352237 20,99 62022 3,7 
1933 2078476 756697 36,41 445384 21,43 123239 5,93 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio-Diretoria do Serviço 
de Estatística(1926); IBGE(1990). 
* O Imposto de renda entrou em vigor em 1924 

** Até 1923, os dados se referem a diversos impostos sobre rendimentos. 
A crise da economia agrária cafeeira e a revolução política de 1930 dão início a uma 

nova fase do federalismo fiscal brasileiro. Na verdade, a estrutura tributária obsoleta herdada 

do Estado imperial não acomodava mais os interesses das oligarquias e nem das classes 

sociais emergentes: burguesia e proletariado. Desde a Proclamação da República até os 

primeiros anos da década de 1930, o sistema tributário brasileiro manteve praticamente a 

mesma estrutura da época do império. Entretanto, a partir daí algumas medidas foram sendo 

introduzidas, gradualmente, em função das pressões sociais e das mudanças no padrão do 

desenvolvimento econômico do país. Como conseqüência disso, o federalismo fiscal 

brasileiro passou por mudanças estruturais quanto à distribuição legal da competência 

tributária entre os entes federados. 

Analisando-se essa situação durante o início do período republicano, constata-se uma 

certa liberdade dada aos estados pelo poder central permitindo-lhes a tributação própria sobre 

vários impostos. Já os municípios dependiam do repasse estadual, pois só conseguiram 

competência para tributar a partir de 1934. 

 



  

3.3.3 Mudanças no regime tributário federativo no Estado Novo 

 

A crise da economia cafeeira e a revolução política de 1930, inauguram uma nova 

etapa no federalismo fiscal brasileiro que vai de 1930 a 1946. De fato, a crise econômica e o 

esgotamento do quadro político da República Velha provocaram mudanças nas relações 

fiscais entre as duas esferas de governo e no ordenamento institucional do país. A 

superprodução do café somada a queda da demanda externa, devido a Grande Depressão dos 

anos 30, reduziram o valor das exportações e a capacidade de arrecadação estadual. Visto que 

a crise abalou as finanças dos estados, as burguesias regionais, comprometidas 

financeiramente, perderam o poder de administrar a crise econômica cedendo espaço à ação 

do poder central exercido pela União(LOPREATO 2002, p.21). 

É preciso notar que, no período anterior a Constituição de 1934, o imposto sobre 

importação manteve-se como a principal fonte de receita tributária da União, secundado pelo 

imposto sobre consumo que correspondia a pouca mais de 10% da receita federal. Na esfera 

estadual, o imposto sobre as exportações era a principal fonte de receita tributária gerando 

40% dos recursos para os governos estaduais.101 Na esfera municipal, o principal tributo era 

aquele incidente sobre indústrias e profissões secundado pelo imposto predial. 

Essa arcaica estrutura tributária brasileira, entretanto, começa a ser alterada como 

resultado tanto do novo padrão de desenvolvimento econômico que tem início com a fase da 

industrialização restringida, a qual começa a partir de 1933, quanto pelo papel do Estado de 

compromisso durante o governo Vargas.102 A subida de Vargas à presidência, com o 

compromisso político de quebrar o poder das oligarquias locais, colocaria a necessidade do 

governo federal fortalecer, além das finanças da União, as finanças estaduais e municipais.103 

Um sistema tributário moderno deve conceder maior autonomia e responsabilidade fiscal aos 
                                                
101 É importante frisar que o imposto sobre as exportações era cobrado tanto nas transações para o mercado 
exterior quanto nas operações internas do comércio interestadual. 
102  A partir de 1933 tem início uma nova fase do período de transição da economia brasileira, porque a 
acumulação de capital se move de acordo com o novo padrão de desenvolvimento que estende até 1955. Nesta 
fase, há um processo de industrialização restringida porque a dinâmica da acumulação de capital passa a se 
basear na expansão industrial que, por sua vez, depende da capacidade de importação dada ainda pelo setor 
agropecuário exportador. Na fase da industrialização restringida, portanto, há uma dinâmica endógeno de 
acumulação do capital em que são reproduzidas a força de trabalho empregada e parte crescente dos meios de 
produção industriais. Mas essa industrialização encontrava-se restringida porque as bases técnicas e financeiras 
da acumulação do capital eram insuficientes à implantação do núcleo básico da indústria de bens de produção 
capaz de permitir à capacidade produtiva crescer adiante da demanda autodeterminando à dinâmica de um novo 
padrão de desenvolvimento industrial. CARDOSO.(1982, p. 110);DRAIBE.(1985, p.119-120).  
103 OLIVEIRA.(1985, p.91). 



  

Estados e Municípios, reduzindo as transferências federais. Para isso, a base tributária mais 

apropriada para a União deveria ser renda, para os estados o consumo e para os municípios a 

propriedade. A transferência entre as esferas de governo deveria ser feita residualmente da 

União aos estados e destes aos municípios.  

Na verdade, um modelo de federalismo fiscal moderno deve ser organizado com base 

numa clara definição de atribuições e encargos, sustentado com as receitas tributárias próprias 

de cada ente federado.104 Foi isso que pretendeu realizar a Constituição de 1934 quando 

proporcionou melhorias no regime tributário, até então vigente, ampliando a base tributária 

sobre a renda da União, contemplando os estados com o Imposto de Vendas e Consignações, 

definindo os impostos privativos dos municípios além de incluí-los na partilha tributária, 

proibindo a bi-tributação, reduzindo a carga dos impostos cumulativos e dando clareza na 

discriminação das receitas tributárias entre os três níveis de governo.  

Neste sentido, pode-se dizer que a Constituição de 16 de junho de 1934 e outras leis e 

regulamentos desta época promoveram mudanças importantes na estrutura tributária 

brasileira, criando as condições institucionais para que o país ingressasse numa nova etapa 

evolutiva do seu sistema tributário, ou seja, àquela estrutura tributária em que predominam o 

imposto sobre produtos e o imposto sobre a renda. As principais mudanças ocorreram nas 

órbitas estadual e municipal. No caso dos estados, estes foram dotados de competência 

privativa para decretar o imposto sobre vendas e consignações – enquanto também ficava 

proibida a cobrança do imposto de exportações em operações interestaduais – e limitava-se a 

alíquota deste imposto a um máximo de 10%.  

No caso dos municípios, a Constituição de 1934 concedeu aos mesmos a competência 

privativa para cobrar o imposto de licenças, o imposto predial e territorial urbanos, o imposto 

sobre diversões públicas, o imposto sobre a renda de imóveis, além das taxas sobre serviços 

municipais. Essa Constituição inovou quando definiu a partilha da receita tributária entre as 

diferentes esferas de governo assegurando assim um novo pacto federativo fiscal. Tanto a 

União quanto os Estados e Municípios mantiveram a competência para criar outros impostos, 

além daqueles impostos que lhes eram atribuídos privativamente. No caso da criação de 

impostos pelos Estados, 30% da arrecadação deveriam ser repassados à União e 20% aos 

Municípios onde se desse a arrecadação.105 

                                                
104 MARTONE et al (1994, p.29-30); RESENDE.(2001). 
105  VARSANO.(1997, p.3-4). 



  

O “Estado Novo” do primeiro governo de Getúlio Vargas em 1937, embora sendo 

administrado por uma burocracia civil autoritária e centralizadora no plano político, pouco fez 

para modificar a estrutura tributária criada pela Constituição de 1934, fora defender a 

racionalização do aparelho burocrático e a padronização dos tributos entre as várias unidades 

federadas. Na verdade, a estrutura tributária, criada pelo governo autoritário de Vargas em 

1937, não promoveu uma mudança substancial no que tange à distribuição inter-regional e 

inter-governamental da receita tributária global. O perfil da arrecadação tributária brasileira, 

entre 1933 a 1946, foi mais um reflexo do padrão de desenvolvimento industrial – definido 

pela industrialização restringida em curso – do que por alguma profunda mudança na estrutura 

tributária vigente, como mostra a tabela 3.3 

Tabela 3.3: Evolução da participação dos Impostos de importação, de consumo e da 
renda no total da receita da União: 1933-1946. 

Receita total Imposto de 
importação 

Imposto de consumo Imposto de renda Anos 

Contos de 
réis  

Contos de 
réis 

% Contos de 
réis 

% Contos de 
réis 

% 

1933 2078476 756697 36,41 445384 21,43 123239 5,93 
1934 2519530 837463 33,24 512258 20,33 152649 6,06 
1935 2722693 975082 35,81 558223 20,5 167366 6,15 
1936 3127460 1012105 32,36 606024 19,38 199452 6,38 
1937 3462476 1173413 33,89 667074 19,27 232391 6,71 
1938 3879768 1052512 27,13 853666 22,00 287312 7,41 
1939 3795034 1031197 27,17 1029688 27,13 323547 8,53 
1940 4036460 977514 24,22 1053747 26,11 410603 10,17 
1941 4045554 1058775 26,17 1185495 29,3 537081 13,28 
1942 4376580 674220 15,41 1253612 28,64 988335 22,58 
1943 5442646 596466 10,96 1553577 28,54 1497547 27,52 
1944 7366199 902439 12,25 1947127 26,43 2037506 27,66 
1945 8852056 1026039 11,59 2932166 33,12 2349784 26,55 
1946 11569576 1404033 12,14 4008862 34,65 2451221 21,19 

Fonte: Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio-Diretoria do Serviço de 
Estatística(1926); IBGE(1990). 
* O Imposto de renda entrou em vigor em 1924     
** Até 1923, os dados se referem a diversos impostos sobre rendimentos. 
   
A Constituição de 10 de novembro de 1937, por sua vez, delegou plenos poderes ao 

Presidente da República e instituiu um Estado centralizador que retirou a autonomia e o peso 

político dos Estados da federação.De fato, os estados perderam a competência privativa de 

cobrar o imposto sobre consumo de combustíveis dos motores de explosão e os municípios 

perderam a competência para tributar a renda das propriedades rurais. Em compensação, o 

campo residual passou a pertencer somente aos estados sem qualquer possibilidade de 



  

repartição da arrecadação. A Carta Magna de 1937, portanto, suprimiu certos impostos, 

unificou outros e distribuiu competência tributária às três esferas públicas.  

Na fase da industrialização restringida, em face da baixa capacidade de arrecadação 

de receita tributária pela União, o imposto de importação passou a ser utilizado mais como um 

instrumento de política econômica. Ademais, a Lei Complementar no 3, de 1940, vetou os 

estados do lançamento de tributos sobre o carvão mineral nacional e também sobre os 

combustíveis e lubrificantes líquidos. Por sua vez, a Lei Complementar no 4, de 1940, incluiu 

a competência da União os impostos únicos sobre carvão mineral e sobre combustíveis e 

lubrificantes líquidos. Com efeito, devido às limitações impostas à cobrança do imposto de 

exportação pela Constituição de 1934, o imposto de vendas e consignações tornou-se a 

principal fonte de receita tributária dos estados, como mostra a tabela 3.4. 

Tabela 3.4: Participação dos principais impostos estaduais no total da receita dos estados: 

1940-1964 

Receita 
Total 

Imposto de  
exportação 

Imposto de  
transmissão 

Imposto sobre 
vendas e consignações 

Imposto sobre 
indústrias e profissões* 

Anos 

Cr$ 1.000,00 Cr$ 1.000,00 % Cr$ 1.000,00 % Cr$ 1.000,00 % Cr$ 1.000,00 % 
1940 2718021 153405 5,64 51571 1,90 726160 26,72 188613 6,94 
1941 3189545 170389 5,34 63240 1,98 881942 27,65 197094 6,18 
1942 3605964 143319 3,97 64425 1,79 1046500 29,02 202835 5,63 
1943 4664640 155857 3,36 82295 1,77 1421047 30,6 227443 4,90 
1944 5765888 11980 0,21 104416 1,81 1865278 32,35 261911 4,54 
1945 6379940 105229 1,65 112928 1,77 2131019 33,4 283012 4,44 
1946 8255901 192742 2,33 179017 2,17 3324438 40,27 327153 3,96 
1947 8967814 269650 3,01 172794 1,93 4044640 45,1 - - 
1948 11193041 407936 2,35 229575 1,65 7415312 53,26 - - 
1949 13922569 327691 2,35 229575 1,65 7415312 53,26 - - 
1950 16375168 369624 2,26 259993 1,59 8522553 52,05 - - 
1954 39206399 718096 1,83 531498 1,36 21256717 54,22 - - 
1955 48531646 862686 1,78 689771 1,42 27066432 55,77 - - 
1960 211454040 2004579 0,95 1767658 0,84 133732222 63,24 - - 
1964 1894740166 15043531 0,79 8074100 0,43 1328370526 70,11 - - 

Fonte: Estatísticas das finanças do Brasil: Anuário Estatístico-vários números e IBGE(1990). 
* Até 1934, o imposto sobre indústrias e profissões era da esfera estadual; de 1935 a 1946 
passou a ser repartido entre estados e municípios. A partir de 1946, este imposto sobre 
indústrias e profissões passou para a esfera municipal. 

Não obstante, apesar dessas mudanças, a principal alteração do padrão tributário dos 

estados foi dada pela posição que o IVC passou a ocupar nos estados ricos em que o centro 

dinâmico da economia era a indústria urbana. Porém, naqueles estados de base agrária, em 

que a atividade exportadora ainda era dominante, tanto o imposto de exportação para o 

mercado exterior quanto o imposto de exportação interestadual continuaram sendo as 



  

principais fontes de arrecadação até os primeiros anos da década de 40, como mostra a tabela 

3.5. 

Entretanto, cabe ressaltar que o imposto sobre as exportações só perdeu participação 

relativa no total da receita tributária dos estados pobres, àqueles de menor nível de renda, 

devido os efeitos produzidos pela II Guerra Mundial e pela Grande Depressão dos anos 30 

que reduziram os fluxos do comércio internacional. Além disso, a proibição do aumento de 

alíquotas e as reiteradas pressões da União para eliminar a cobrança do imposto interestadual 

– para por fim a “guerra fiscal” entre os estados da federação brasileira – contribuíram para 

que o IVC ocupasse a posição de principal fonte de receita tributária dos estados. 

Tabela 3.5: Participação relativa dos impostos de exportação e do IVC na 
receita tributária do Brasil: 1940-1942 

Em %  Estados 
1940 1941 1942 

Estados Imp.Exp. IVC Imp.Exp. IVC Imp.Exp. IVC 
Amazonas 13,33 41,75 14,29 43,56 14,22 41,54 
Pará 12,4 61,86 13,35 58,31 8,79 63,1 
Maranhão 24,88 46,91 27,57 44,39 23,21 45,96 
Piauí 42,14 37,5 46,86 36,07 45,56 36,7 
Ceará 38,43 22,28 40,03 22,94 30,89 25,55 
R.G. do Norte 28,65 14,86 26,04 21,48 16,08 30,41 
Paraíba 25,11 31,68 26,32 39,72 20,55 44,85 
Pernambuco 20,32 41,49 16,91 48,91 11,69 52,15 
Alagoas 37,83 30,87 28,9 35,16 15,6 41,67 
Sergipe 15,44 22,11 14,1 24,91 12,46 23,43 
Bahia 22,6 27,95 26,06 27,96 19,38 30,03 
Minas Gerais 7,49 27,21 6,08 30,73 3,84 34,14 
Espírito Santo 19,78 28,38 24,43 30,95 19,59 37,04 
Dist. Federal - 22 - 24,23 - 58,06 
São Paulo - 53,06 - 56,05 - 58,06 
Paraná 16,77 27,92 11,19 34,72 9,67 38,92 
Sta. Catarina 12,36 34,96 12,14 38,02 11,01 41,91 
R.G. do Sul 6,11 41,2 6,78 45,69 7,83 53,47 
Mato Grosso 29,33 23,27 25,78 27,06 20,44 32,63 
Goiás 21,26 23,44 16,95 24,78 12,59 31,72 
Brasil 7,78 37,27 7,8 40,37 5,96 43,55 

Fonte: BOUÇAS (1934). 

Este padrão da tributação do federalismo fiscal brasileiro era uma manifestação do 

reflexo não só da liderança do novo modelo de desenvolvimento urbano-industrial em curso, 

em relação ao arcaico modelo de desenvolvimento rural-agroexportador, como também do 

novo papel assumido pelo novo Estado promotor do processo de desenvolvimento industrial. 

De fato, a política econômica levada em frente pelo governo Vargas acabou favorecendo os 

interesses do capital industrial, possibilitando a expansão da produção corrente e sua 

diferenciação na industrialização restringida, na medida em que o Estado atuava como 



  

promotor do desenvolvimento econômico, apoiando os projetos dos produtores do 

desenvolvimento que são os empresários.106  

No entanto, apesar do sonho do governo Vargas de levar adiante seu projeto de 

industrialização pesada, o Estado Novo pouco avançou concretamente na consolidação do 

comando do capital industrial no processo de acumulação de capital de uma burguesia 

nacional emergente frágil financeiramente e com dificuldades de acessar tecnologias 

avançadas. Mesmo assim, o Estado, além das transferências de recursos aos estados 

produtores, beneficiou as burguesias industriais das regiões mais ricas ao arbitrar em favor 

dos estados produtores a competência sobre o IVC das operações interestaduais efetuadas na 

origem do produto.107 Aos Estados pobres com baixo poder de arrecadação tributária, em face 

da crise internacional e da proibição dos aumentos de alíquotas do IVC, restou a dependência 

junto a União na medida que o apoio financeiro e a distribuição dos gastos federais em seus 

territórios passaram a ser mediados pelas políticas de favores e de barganha no apoio as ações 

do governo federal. 

Com o fim dos anos da ditadura Vargas, abriu-se o espaço político para promulgação 

de uma nova constituição resultante das pressões das forças sociais atuantes no governo 

Dutra. O fim do Estado Novo deslocou para o poder legislativo o centro do debate e das 

negociações política e econômica até então concentradas apenas no âmbito do poder 

executivo. O ambiente democrático, por seu turno, permitiu a retomada das discussões no 

Congresso sobre os problemas do padrão tributário vigente e sobre as propostas para 

modernizar o sistema tributário brasileiro que vai ser formalizada na Carta Magna de 1946. 

A Constituição de 1946, também, não trouxe mudanças significativas na estrutura 

tributária vigente.Entretanto, em seu bojo ela continha a clara intenção de aumentar a dotação 

dos recursos tributários dos municípios. Para isso, dois novos impostos foram adicionados à 

esfera de competência legal dos municípios: o imposto do selo municipal e o imposto de 

indústrias e profissões, pertencente até então aos estados, mas já arrecadados em parte pelos 

governos municipais. Uma outra inovação desta Constituição de 1946 foi permitir que os 

governos municipais participassem de 10% da arrecadação do imposto de renda e de 30% do 

excesso sobre a arrecadação municipal da arrecadação de competência estadual (exclusive o 

                                                
106 DRAIBE.(1985, p.25); LOPREATO.(2002, p.30). 
107 LOPREATO.(2002, p.30-31). 



  

imposto de exportação) no território do município, bem como do imposto único sobre 

combustíveis e lubrificantes, energia e minerais que passou para a competência da União.108 

A institucionalização desse sistema de transferências de impostos, em direção aos 

municípios, acabou modificando a discriminação de rendas entre as três esferas de governo 

com vistas a reforçar o federalismo fiscal brasileiro. Este sistema de transferências foi 

reforçado pela emenda constitucional n0 5, do começo da década de 1960, que atribuiu aos 

municípios 10% da arrecadação do imposto sobre consumo e ampliou para 15% a 

participação dos municípios na arrecadação do imposto da União. A emenda constitucional n0 

5 também transferiu da competência estadual para a municipal a cobrança dos impostos sobre 

a transmissão de propriedades inter vivos e a emenda constitucional n0 10 transferiu para a 

competência da União os imposto sobre a propriedade territorial rural, cabendo a União 

entregar o produto da arrecadação.109 No período entre 1947 e 1965, a carga tributária oscilou 

entre 13,84%, em 1947, para 18,99%, em 1965, como mostra a tabela 3.6. 

Tabela 3.6: Evolução da carga tributária do Brasil (%): 1947-1996. 

Anos Carga  Anos Carga  Anos Carga  Anos Carga  Anos Carga 
1947 13,84 1957 16,66 1967 20,47 1977 25,55 1987 24,25 
1948 14,03 1958 18,70 1968 23,29 1978 25,70 1988 23,37 
1949 14,39 1959 17,86 1969 24,87 1979 24,66 1989 23,74 
1950 14,42 1960 17,41 1970 25,98 1980 24,46 1990 29,56 
1951 15,74 1961 16,38 1971 25,26 1981 25,18 1991 25,61 
1952 15,41 1962 15,76 1972 26,01 1982 26,23 1992 26,03 
1953 15,2 1963 16,05 1973 25,05 1983 26,87 1993 25,88 
1954 15,82 1964 17,02 1974 25,05 1984 24,22 1994 27,94 
1955 15,06 1965 18,99 1975 25,22 1985 23,22 1995 27,73 
1956 16,42 1966 20,95 1976 25,14 1986 26,50 1996 29,95 

Fonte: IBGE/Contas nacionais (1990). 

Apesar dessas medidas, a intenção da Constituição de 1946 de reforçar as finanças 

públicas dos municípios não se concretizou na realidade por vários motivos: primeiro, porque 

os estados, em sua grande maioria, não transferiram os 30% do excesso da arrecadação para 

os municípios; segundo, porque as cotas do imposto de renda só começaram ser distribuídas 

pela União aos municípios em 1948 e o valor real do repasse, devido à fórmula de cálculo, era 

realizado com uma defasagem de três anos, tempo suficiente para que o valor real fosse 

corroído pela inflação da época; terceiro, porque, como as cotas da partilha eram distribuídas 

igualmente entre os municípios, o efeito da aceleração inflacionária acabava gerando um 
                                                
108 VARSANO.(1997, p.5); GIAMBIAGI & ALÉM.(2000, p.241). 
109 OLIVEIRA.(1985, p. 15-16). 

 



  

rápido desdobramento do número das cotas partilhadas; e, por fim, a porque a aceleração da 

inflação na metade dos anos 50 e início dos 60 acabou erodindo definitivamente a receita dos 

impostos predial urbano e territorial rural 110. 

No período da industrialização restringida, a modernização do Estado, a centralização 

do poder e a definição de um projeto nacional de industrialização não tiveram, como 

contrapartida, o aumento da carga tributária e nem a estrutura tributária foi construída de 

forma concentrada no governo federal de modo a torná-la compatível com as novas funções a 

que o Estado se propunha. Na impossibilidade de criar um padrão financiamento em bases 

tributárias sólidas, o governo federal optou por fundos públicos específicos vinculados aos 

setores de infra-estrutura econômica, sobretudo energia e transporte, à criação das empresas 

estatais e à busca de empréstimos externos. 

Essa estratégia de financiamento dos gastos de investimentos do governo federal, com 

recursos externos, não contrariava os interesses dos governos estaduais porque a União não 

invadia o domínio dos recursos tributários dos estados. Pelo contrário, a possibilidade de 

ampliação dos gastos de investimentos e de uma acertada parceria público-privado nos  

territórios dos estados eram bem vindos pelos governos estaduais. 

Mesmo assim, os impostos baseados nas atividades domésticas passam a ganhar 

destaque. Na esfera federal, por exemplo, o imposto de importação manteve-se como o mais 

importante da União até 1942 quando foi superado pelos impostos sobre consumo e sobre a 

renda. Em 1946, o imposto de consumo e o imposto de renda passaram a representar cerca de 

56% da receita total da União. Enquanto isso, o imposto sobre indústrias e profissões e o 

imposto predial dos municípios mantiveram-se como os mais importantes desta esfera de 

governo. Em 1943, 30,60% da receita dos estados já tinha origem no imposto sobre vendas e 

consignações (IVC), enquanto a receita tributária do imposto de exportação caía para 3,36%. 

No período que vai do governo Dutra ao segundo governo Vargas, o IVC saltou de uma 

participação relativa de 40% (1946) da receita tributária estadual para 54,22% (1954), como 

mostra a tabela 3.7. 

Nos momentos de fortalecimento da democracia, a valorização do voto aumentava o 

poder de barganha das oligarquias do Norte e Nordeste para negociar favores e verbas junto 

ao governo federal, sobretudo exigindo fundos públicos específicos para atender aos 

interesses dessas regiões. É a partir desse jogo parlamentar que se pode entender o reforço de 

                                                
110 VARSANO.(1997, p. 5-6). 



  

recursos do governo federal, por meio de leis e regulamentos, destinados às regiões da 

periferia através da elevação dos gastos orçamentários e da promoção de transferências de 

recursos federais. 

Tabela 3.7: Participação dos principais impostos estaduais no total da receita dos estados: 

1943-1965. 

Receita 
Total 

Imposto de 
exportação 

Imposto de 
transmissão 

Imposto sobre vendas 
e consignações 

Imposto sobre 
indústrias e 
profissões* 

Anos 

Cr$ 1.000,00 Cr$ 1.000,00 % Cr$ 1.000,00 % Cr$ 1.000,00 % Cr$ 1.000,00 % 
1943 4664640 155857 3,36 82295 1,77 1421047 30,6 227443 4,90 
1946 8255901 192742 2,33 179017 2,17 3324438 40,27 327153 3,96 
1950 16375168 369624 2,26 259993 1,59 8522553 52,05 - - 
1954 39206399 718096 1,83 531498 1,36 21256717 54,22 - - 
1955 48531646 862686 1,78 689771 1,42 27066432 55,77 - - 
1960 211454040 2004579 0,95 1767658 0,84 133732222 63,24 - - 
1964 1894740166 15043531 0,79 8074100 0,43 1328370526 70,11 - - 
1965 3164868000 18404400 0,58 13924474 0,44 2193641193 69,31 - - 

Fonte: IBGE/Estatísticas das finanças do Brasil: Anuário Estatístico-vários números.  
* Até 1934, o imposto sobre indústrias e profissões era da esfera estadual; de 1935 a 1946 passou a ser 
repartido entre estados e municípios. A partir de 1946, este imposto sobre indústrias e profissões passou para a 
esfera municipal. 

De qualquer maneira, enquanto a União procurava reduzir suas despesas, visando a 

melhoria das suas contas fiscais, os estados aumentavam suas despesas como mostra a tabela 

3.8. 

Tabela 3.8: Receitas e despesas por nível de governo no Brasil: 1910-1960. 

% das receitas arrecadadas % das despesas realizadas Anos 
União Estados e Dist. 

Federal 
Municípios União Estados e 

Dist. Federal 
Municípios 

1910 59,49 27,74 12,77 62,02 27,71 10,26 
1920 59,57 31,65 8,78 65,63 27,03 7,45 
1930 51,22 36,99 11,79 54,07 36,97 8,96 
1940 52,48 35,34 12,18 53,87 35,40 10,73 
1950 47,78 40,39 11,83 49,93 39,11 10,96 
1960 47,61 43,20 9,19 49,72 41,64 8,65 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000). 

No segundo governo de Getúlio Vargas, entre 1950 a 1954, foram regulamentadas as 

normas constitucionais de 1946 sobre as transferências de recursos aos estados e municípios 

da periferia. Nessa época também foi estabelecido o volume mínimo dos recursos que seriam 

aplicados em certas regiões da periferia: 3% para a execução do plano de defesa contra a seca 

no Nordeste, 3% à execução do plano de valorização da Amazônia; e 1% para a execução do 

plano de aproveitamento do Rio São Francisco. Na verdade, a autonomia concedida pela 

Constituição de 1946 aos estados dotava os estados carentes de poder suficiente para 



  

aumentar as alíquotas do ICV e expandir seus déficits públicos para cobrir seus gastos e 

atender aos seus interesses contrapondo-se assim a política austera do governo federal de 

orçamentos superavitários. Nos governos Dutra e no segundo Vargas, entretanto, a política de 

gastos governamentais pressionou bastante o banco central à emissão monetária e a abertura 

do crédito que contribuíram para desencadear o processo inflacionário, sobretudo devido o 

aumento do déficit público dos estados, como pode ser visto na tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9: Evolução das finanças públicas do Brasil: 1945-1954 

Cr$ milhões 
União Estados e Dist. Federal Anos 

Receitas Despesas Sup(+)  
Déf.(-) 

Receitas Despesas Sup(+)  
Déf.(-) 

1945 9845 10839 -994 6380 7042 -662 
1946 11570 14203 -2633 8256 8576 -320 
1947 13853 13393 460 8968 10416 -1448 
1948 15699 15696 3 11193 12375 -1182 
1949 17916 20727 -2811 13923 14850 -927 
1950 19373 23670 -4297 16375 18540 -2165 
1951 27428 24609 2819 22905 24336 -1431 
1952 30740 28461 2279 25337 30801 -5464 
1953 37057 39926 -2869 30477 35894 -5417 
1954 46539 49250 -2711 39206 44783 -5577 

Fonte: MALAN, BONELI, ABREU E CARVALHO.(1977, p.217). 

A partir da década de 50, o governo federal comandou um grande esforço de 

industrialização da economia brasileira. Para implementar essa estratégia desenvolvimentista, 

o governo brasileiro criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) em 

1952, buscou atrair o capital estrangeiro, através da concessão de vantagens financeiras e 

cambiais e pela transformação do imposto de importação num instrumento de política 

econômica de proteção industrial. Além disso, preocupado com o atraso das regiões da 

periferia, o governo federal criou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) para promover o desenvolvimento regional. O apoio financeiro à industrialização 

e ao desenvolvimento regional gerou um aumento das despesas que não pôde ser 

acompanhado pelo das receitas tributárias. 

Esse ambiente de desordem tributária e fiscal, apesar da existência de propostas de 

reforma tributária tramitando no Congresso, manteve-se praticamente inalterado pelo menos 

até o término do governo Kubitschek. Durante esse governo, entre 1956 a 1961, o sistema 

tributário nacional enfrentou seu maior desafio: como financiar com tributos os grandes 

projetos do Plano de Metas? 



  

Financiar os grandes projetos de investimentos da fase da industrialização pesada, 

sem dúvida, requeria a ampliação das bases fiscais e financeiras do Estado. Há que se 

entender que o processo de industrialização pesada no Brasil requeria a implantação de um 

bloco de investimentos públicos e privados complementares, correspondente a uma verdadeira 

“onda de inovações schumpeterianas”, com vistas a uma mudança radical do aparelho 

produtivo da economia brasileira em que: de um lado, a estrutura do sistema industrial seria 

transformada mediante a incorporação da mais avançada tecnologia da indústria produtora de 

bens produção e da indústria produtora de bens de consumo duráveis; e de outro, os 

investimentos iriam ampliar a capacidade produtiva instalada muito à frente da demanda pré-

existente. 

A partir daí, com o sucesso da implantação do Plano de Metas, instala-se um novo 

padrão de acumulação de capital, que demarca uma nova fase do desenvolvimento da 

economia brasileira, conhecido na literatura por ciclo da industrialização pesada. As 

características do ciclo de expansão definem um processo de industrialização pesada porque 

este novo padrão de desenvolvimento requer um crescimento acelerado da capacidade 

produtiva dos setores de bens de produção e de bens de consumo duráveis e não duráveis 

antes mesmo de qualquer expansão previsível de seus mercados.111 

Neste contexto histórico, o sistema tributário herdado dificultava qualquer tentativa de 

reformá-lo sem inviabilizar a aliança política que dava sustentação ao governo Kubitschek. 

Por isso o habilidoso governo democrático optou por não modificar o sistema tributário 

vigente. Assim, para viabilizar o Plano de Metas, Kubitschek harmonizou as duas bases de 

sustentação do seu governo para assegurar a estabilidade política:uma ligada ao projeto 

desenvolvimentista de interesse da burguesia progressista, porém sob o comando direto dos 

comitês executivos, e a outra ligada aos interesses das oligarquias e demais setores não 

engajados diretamente ao projeto nacional de desenvolvimento que vem caracterizar o ciclo 

expansivo da  industrialização pesada.112 

Para conciliar esses interesses, o governo federal adotou a estratégia de transitar pela 

linha de menor resistência recorrendo a política monetária expansionista para financiar o seu 

crescente déficit orçamentário. No caso dos governos estaduais, entretanto, a situação era bem 

diferente. De fato, para responder os requerimentos de financiamento dos gastos em infra-
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estrutura e em aplicações aos setores produtivos do Plano de Metas, os estados, como não 

possuíam o poder de senhoriagem, valeram-se da sua autonomia fiscal para aumentarem as 

alíquotas do IVC e também dos adicionais cobrados sobre esse mesmo imposto. 

No caso das condições de financiamento do governo federal, o esquema expansionista 

dos seus meios de pagamento, apoiado no aumento do déficit do setor público, constitui-se 

assim o fator básico do novo padrão de financiamento da economia brasileira. Isso porque o 

aumento da emissão monetária não só permitia a expansão do crédito ao setor privado, por 

parte dos bancos comerciais, como criava também as condições para sancionar o aumento dos 

preços. A expansão do déficit pela linha de menor resistência atendia aos amplos interesses 

que aproximava o setor privado do setor público, em torno do Plano de Metas, tornando 

funcional esse esquema de financiamento adotado na medida em que o crescimento dos gastos 

do setor público e a expansão do crédito sancionavam o aumento da demanda agregada da 

economia de que se beneficiavam as empresas privadas num ambiente protecionista do 

mercado doméstico.A política tributária, por sua vez, respondendo aos interesses do pacto 

político das oligarquias e das burguesias emergentes permaneceu inalterada. 

Não obstante, esses expedientes usados para aumentar a receita tributária não foram 

suficientes para cobrir o aumento das despesas públicas e isso só contribuía para o aumento 

dos déficits dos estados que, somados aos da União, serviam de base à expansão monetária e a 

conseqüente expansão de crédito requerida por esse padrão de financiamento. O governo 

federal, por sua vez, mesmo sofrendo uma pequena perda na composição da receita tributária 

global manteve elevada a sua participação no volume total dos gastos do setor público.Os 

municípios foram os mais prejudicados, pois perderam participação no total da receita 

tributária devido a precariedade de suas bases tributária e da ineficiência do sistema 

transferências de recursos por parte dos estados. Às proximidades da reforma tributária dos 

anos 60, portanto, o sistema tributário tinha a seguinte composição: a União recolhia 47,29% 

da receita tributária global; os estados retinham 44,56% e os municípios participavam com 

apenas 8,15%, como mostra a tabela 3.10. 

No começo dos anos 60, com a reversão do ciclo expansionista da industrialização 

pesada, as condições recessivas da crise econômica tornaram o padrão de financiamento 

vigente disfuncional. O aumento do déficit público, pressionando o aumento da inflação, 

passou a ser um obstáculo a retomada do crescimento da economia brasileira.113 O impasse 
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político deflagrado pela resistência da oposição a política do governo Goulart, que defendia as 

“reformas de base”, inviabilizou qualquer possibilidade de uma saída negociada da reforma 

tributária.De qualquer maneira, a reforma tributária tão reclamada, com a finalidade de criar 

um moderno sistema tributário adequado às novas exigências da economia brasileira, não 

podia mais ser adiada. 

Tabela 3.10: Evolução nominal das receitas tributárias da União e dos Estados e a 
participação das três esferas de governo no Brasil: 1952-1964. 

Índice:1951=100 % Anos 
União Estados União Estados Municípios 

1952 113 112 49,12 40,16 10,72 
1954 169 180 48,50 40,87 10,64 
1956 279 297 47,44 41,68 10,88 
1958 466 463 48,06 40,97 11,02 
1960 899 999 47,61 43,29 9,12 
1962 2028 2265 46,58 44,84 8,58 
1964 7843 8914 47,29 44,56 8,15 

Fonte: Ministério da Fazenda: Secretaria Geral, Secretaria de Economia e Finanças.(1971).  

No final de 1963, o governo federal instalou a Comissão de Reforma do Ministério da 

Fazenda (CRMF/FGV), fruto de um contrato firmado entre o Ministério da Fazenda e a 

Fundação Getúlio Vargas –FGV, com a tarefa de diagnosticar e propor a reorganização e a 

modernização da administração fiscal vigente. Esta “Comissão” reconhecia que a proliferação 

das figuras tributárias vigentes, concebidas em termos puramente jurídicos para as três esferas 

de governo, tinha procurado apenas ampliar o campo de suas competências jurisdicionais e 

fortalecer o volume de suas arrecadações tributárias, o que acabava gerando ou facilitando 

várias distorções econômicas”.114 

A essa altura, o diagnóstico elaborado pela “Comissão”, quanto ao quadro tributário e 

fiscal do país, e a convergência técnica de idéias claras sobre a necessidade de mudanças, 

sinalizavam que uma reforma tributária poderia: a) assegurar o aumento das receitas 

tributárias para reduzir o déficit público; b) melhorar a eficiência da aparelho fazendário; c) 

eliminar os entraves à capitalização das empresas; c) instituir estímulos para os investimentos; 

d) atualizar a legislação tributária visando sua simplificação; e) eliminar os tributos 

cumulativos;e f) rever a discriminação de rendas do sistema federativo fiscal pela eliminação 

da superposição das competências entre as três esferas de governo. 
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3.4 AS BASES DA REFORMA TRIBUTÁRIA DE 1967 

 

Em princípios da década de 60, o quadro institucional brasileiro era desfavorável à 

retomada do desenvolvimento em bases sustentáveis. Fora os problemas da crise política, da 

inflação sem controle e dos déficits internos e externos, o país se ressentia de uma atualização 

das leis e instituições adequadas ao novo padrão de acumulação e necessária à retomada do 

crescimento econômico em outras bases. Um diagnóstico sumário da economia brasileira, no 

início dos anos 60, destaca cinco falhas institucionais, a saber: a) a crença da moeda estável 

na legislação vigente; b) a desordem tributária; c) a propensão ao aumento do déficit 

orçamentário; d) as lacunas dos sistema financeiro; e) e os focos de tensão criados pela 

legislação trabalhista.115 Desses pontos interessa comentar àquele referente à desordem 

tributária, em particular a transformação do imposto sobre vendas e consignações em imposto 

sobre circulação de mercadorias – ICM.  

Após a revolução de março de 1964, foi criado um ambiente institucional propício à 

reforma tributária que passou a encontrar menos obstáculos políticos e menos resistências por 

parte dos grupos de interesses. Os objetivos da reforma tributária de meados da década de 60 

refletem a necessidade de adequação do sistema tributário ao novo padrão de acumulação 

vigente e ao papel que o Estado passaria a desempenhar na economia com o esgotamento do 

padrão de financiamento inflacionário do governo Kubitschek e com a desordem tributária e 

fiscal dos mecanismos de captação de recursos do governo Goulart. O novo sistema tributário 

foi sendo paulatinamente implantado entre 1964 e 1966. Para isso, foi dada prioridade a certas 

medidas que, de um lado contribuísse para a imediata recuperação das finanças federais e, de 

outro, atendesse os reclamos de alívio tributário dos setores empresarias que deram 

sustentação ao regime político implantado. 

As diretrizes básicas de reforma tributária de meados dos anos 60 foram 

consubstanciadas, inicialmente, na Emenda Constitucional no 18, em 30 de outubro de 

1965.Porém, foi a Lei no 5172, de 25/10/1966, que, ao criar o Código Tributário Nacional 

(CTN), definiu de forma clara os contornos jurídicos e as devidas competências das três 
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esferas de governo. A Constituição de 1967, promulgada em 30 de janeiro de 1967, apenas 

consolidou as diretrizes da reforma tributária.116 

Além de bem sucedida quanto ao objetivo de recuperar rapidamente as finanças do 

governo federal – prova disso é que a receita do Tesouro Nacional que representava 8,6% do 

PIB (1962) saltou para 12,0% (1965) – a reforma tributária da década de 60 teve o mérito não 

só de eliminar os impostos em cascatas e criar os impostos sobre valor adicionado, como 

também de conceber um verdadeiro sistema tributário nacional, e não apenas um conjunto de 

fontes de arrecadação partilhadas entre entes federados, que passou a ser um importante 

instrumento da estratégia da política macroeconômica de crescimento acelerado definido 

pelos novos donos do poder. Para tanto, o objetivo básico do sistema tributário criado foi 

elevar o nível do esforço fiscal da sociedade para que o governo federal pudesse dispor de 

superávits orçamentários capazes de permitir a utilização de um aparato de incentivos fiscais 

de apoio à acumulação de capital visando estimular o crescimento acelerado do “milagre 

econômico”. 

Nessa estratégia do governo militar, as decisões macroeconômicas para deslanchar a 

retomada do crescimento econômico ficavam sob o comando do governo federal e as decisões 

microeconômicas do setor privado podiam ser moldadas pelos incentivos fiscais e pelos 

gastos públicos em capital social básico. Quanto ao setor público, era necessário que o aparato 

dos impostos criados fosse utilizado como um instrumento da política econômica – a exemplo 

dos impostos regulatórios sobre o comércio exterior e dos impostos sobre operações 

financeiras – e as formas de uso da arrecadação tributária ficassem sob o comando do governo 

federal. Contudo, a reforma tributária, ao privilegiar apenas o financiamento do crescimento 

econômico, acabou prejudicando a eqüidade e a justiça social. 

 A reforma tributária consistiu na só da depuração de determinados tributos, que 

permeavam a competência das três esferas de governo, mas sem fatos geradores definidos, 

como também da criação de impostos que tinham respaldo econômico e da manutenção 

daqueles de comprovada eficiência.Para a União foram mantidos os impostos sobre 

importações (II) e exportações IE), sobre a propriedade rural (ITR), sobre a renda e proventos 

de qualquer natureza (IR) e criado o imposto sobre produtos industrializados, que substitui o 

antigo imposto sobre consumo, e desdobrados os impostos  especiais; para os estados foram 
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criados o imposto sobre a circulação de mercadorias (ICM) que substitui o imposto sobre 

vendas e consignações (IVC) e o impostos sobre transmissão de bens imóveis que resultou da 

fusão do imposto de bens imóveis “inter-vivos”e o de “causa-mortis” (IBTI-CM). Alem disso, 

foram extintos os impostos sobre indústrias e profissões, o imposto sobre o selo de todas as 

esferas de governo, o imposto sobre licenças e o imposto sobre diversões públicas dos 

municípios.Estes “impostos” e os outros sem fatos geradores definidos foram enquadrados 

como taxas e contribuições de melhoria de competência das três esferas de governo. A 

reforma tributária de 1967, portanto, promoveu uma mudança na estrutura tributária dos 

estados, como mostra a tabela 3.11. 

Tabela 3.11: Evolução da receita estadual arrecadada: 1964-1974. 
             Cr$ 1000,00 

 Impostos Taxas Contribuições  
 ITBI-CM ICM Renda Outros Total   Total 
1964 8074 1328371 - 121508 1457953 145545 - 1603498 
1965 13924 2193641 - 125292 2332857 205487 24 2538368 
1966 20441 3424348 - 152296 3597085 252588 - 3849673 
1967 97532 5024266 22974 110939 5255711 157331 154 5413196 
1968 78509 8061720 30604 141532 8312365 338511 - 8650876 
1969 102653 10605948 72109 168951 10949661 492116 1 11441778 
1970 152269 13345166 - 226142 13723577 524474 - 14248051 
1971 211041 16250541 - 300396 16761978 940598 0 17702576 
1972 321343 21446951 - 390398 22158692 1092344 - 23251036 
1973 585408 29462978 - 524090 30572476 796211 3 31368690 
1974 881133 40972513 - 720402 42574048 972705 - 43546753 

Fonte: IBGE: Anuário Estatístico do Brasil:1965-1976 

Apesar dessas melhorias no sistema tributário, a reforma tributária de meados da 

década de 60 preservou ainda determinados impostos indiretos, de natureza cumulativa, tais 

com: os impostos únicos sobre lubrificantes e combustíveis (IULC), sobre energia elétrica 

(IUEE), sobre minerais (IUM), sobre serviços de comunicação (ISC), sobre transporte (IT), 

bem como o próprio imposto sobre serviços dos municípios (ISS), que impediram uma 

completa modernização do sistema tributário nacional. A reforma previu também que os 

estados dispusessem de recursos suficientes para desempenhar suas funções sem criar 

embaraços para o crescimento econômico, sobretudo através da arrecadação do novo imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICM) e com as transferências 

governamentais através dos mecanismos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os Municípios passaram a contar, alem das 

transferências, com o imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU) e com o imposto 

sobre os serviços de qualquer natureza (ISS). 



  

Essa reforma concentrou os recursos na União que ficou com o maior número de 

impostos, bem como a possibilidade de criar outros, além do direito de poder manipular ao 

seu critério as alíquotas e os campos de incidência dos impostos sobre sua competência. Para 

assegurar a não-interferência das esferas inferiores na política de crescimento econômico, a 

autonomia fiscal dos estados e municípios foi bastante restringida. Para viabilizar tal intenção, 

a União passou a deter o poder de fixar as alíquotas do ICM e também de criar isenções 

fiscais sem anuências dos governos estaduais, como mostra o quadro 3.8. 

Quadro 3.8: Estrutura tributária criada pelas Constituições de 1946 e de 1967 

Constituição de 1946 e Emenda Constitucional no 5/61 Constituição de 1967 e Emenda Constitucional no 
18/65 

1. Impostos federais 
• Impostos de importação 
• Imposto de consumo 
• Imposto único 
• Imposto de renda 
• Imposto sobre transferência de fundos ao 

exterior 
• Imposto sobre negócios na economia 
• Impostos extraordinários 
• Impostos especiais 

2. Impostos estaduais 
• Imposto sobre vendas e consignações 
• Imposto sobre transmissão causa-mortis 
• Imposto sobre atos regulados por lei estadual 
• Impostos especiais 

3. Impostos municipais 
• Imposto territorial rural 
• Imposto sobre transmissão inter-vivos 
• Imposto sobre propriedade territorial urbana 
• Imposto de indústrias e profissões 
• Imposto de licenças 
• Imposto sobre diversões públicas 
• Imposto sobre atos de economia 

1. Impostos federais 
• Imposto sobre importações 
• Imposto sobre exportações 
• Imposto sobre produtos industrializados 
• Imposto de renda 
• Impostos únicos 
• Impostos extraordinários 
• Imposto sobre transporte e 

comunicações 
• Imposto sobre operações financeiras 
• Imposto territorial rural 

2. Impostos estaduais 
• Imposto sobre circulação de 

mercadorias 
• Imposto de transmissão de bens 

imóveis(inter-vivos e causa-mortis)  
• -Imposto sobre propriedade de veículos 

automotores 
3. Impostos municipais 

• Imposto sobre propriedade territorial 
urbana 

• Imposto sobre serviços 
 

 
Fonte: Ueda & Torres.(1984, p.12). 

Os estados perderam autonomia de criar novos impostos, de definir suas alíquotas e de 

conceder isenções sem o acordo com os demais estados interessados. Os municípios, apesar 

das transferências intergovernamentais, tiveram sua arrecadação tributária própria limitada a 

dois impostos. 

A adoção dessas medidas, que cerceou a autonomia estadual de legislar sobre os seus 

impostos, representou um avanço na direção de enquadrar os estados e municípios no 

movimento centralizador das decisões da União, realizado no período entre 1965/1967, com 

vistas a disciplinar as finanças da federação. A institucionalização dos fundos de participação 

(FPE e FPM), voltado principalmente para atender àquelas unidades federadas de menor nível 



  

de renda, minimizou o problema da autonomia dos gastos dos estados e municípios, desde que 

destinassem obrigatoriamente pelo menos 50% em despesas de capital.117  

Ademais, esses fundos eram geradores de uma certa ambigüidade na medida pois que, 

uma vez que a reforma tributária de 1966 tinha como objetivo romper o pacto das oligarquias 

do período anterior, os recursos do fundo destinados aos estados mais atrasados acabavam 

beneficiando as suas oligarquias que passaram a dispor de mais recursos, comparativamente 

as suas receitas próprias, não só para ampliar os seus gastos públicos, como também para 

reforçar a autonomia delas no tratamento dos problemas locais. A análise da evolução da 

receita tributária dos estados permite que se constate o fato de que as inovações incorporadas 

pela reforma  tributária de 67 foram, do ponto de vista da arrecadação de recursos, bastante 

positivas no curto prazo para os estados federados. Contudo, a perda da autonomia fiscal, com 

a transferência da responsabilidade da fixação das alíquotas do ICM para o senado federal, a 

ação centralizadora da União e a criação do Conselho Fazendário (Confaz) para coordenar a 

política tributária entre os estados, apesar da compensação da União com as transferências 

intergovernamentais, iriam prejudicar bastante as finanças dos estados no longo prazo.118 

 

3.4.1 A criação do ICM 

 

A principal modificação, proporcionada pela reforma tributária de 1967, diz respeito 

ao imposto sobre vendas e consignações. No caso da estrutura tributária da esfera estadual, a 

inovação consistiu da profunda alteração na sistemática da cobrança do imposto sobre 

circulação de mercadorias (ICM). De fato, a forma operacional da cobrança do IVC facilitava, 

sobremodo, a prática da sonegação fiscal por parte do contribuinte, o que contribuía para 

piorar ainda mais a já abalada finanças estaduais.Com efeito, os estados eram forçados a 

compensar essas perdas com a elevação das alíquotas dos impostos de sua competência, o 

que, por sua vez, gerava reações dos contribuintes com mais sonegação e/ou a promoção de 

mais integração vertical para fugir do pagamento de tributos. 

A reforma tributária de 1967 não só ampliou a base tributária do novo imposto sobre 

vendas de mercadorias, com a substituição do IVC pelo ICM, mas também criou um moderno 

                                                
117 LOPREATO.(2002, p.52-53); REZENDE.(1994, 1996). 
118 RESENDE.(1982, 1994, 1996); AFONSO & SOUZA.(1985). 

 



  

imposto sobre o valor adicionado – de natureza não-cumulativa e de incidência múltipla, 

decretando assim a alteração requerida para a eliminação das distorções fiscais causadas pelo 

arcaico IVC em cascata – que passou a desestimular as empresas pela integração vertical, para 

fugir ao pagamento do tributo, além de reduzir a sobrecarga tributária ao longo da cadeia de 

comercialização. A eficiência fiscal do ICM foi marcante para os estados que viram a 

arrecadação do mesmo aumentar, como mostra a tabela 3.11. 

Na sua nova versão, na forma de um imposto incidente sobre valor adicionado, o ICM 

passava a ser calculado sobre o valor agregado do bem em cada em estágio da 

comercialização desde a produção ao consumo final. Esta inovação, além de dotar o sistema 

tributário de maior racionalidade, eliminando os vieses que provocava, erigiria uma barreira 

para reduzir os freqüentes e elevados níveis da sonegação que ocorria no regime do IVC. Isto 

porque, com a nova sistemática ficava estabelecido uma solidariedade em cadeia dos entre os 

próprios contribuintes devido o original mecanismo do crédito fiscal. Por este sistema de 

crédito fiscal, o comprador se credita o imposto pago na transação e, quando efetua a venda 

da mercadoria adquirida, debita em sua conta corrente o imposto da transação realizada; 

recolhendo aos cofres públicos o resultado líquido dos débitos e créditos. Este mecanismo, 

por certo, contribuiria para reduzir as evasões fiscais de receitas dos estados. 

Entretanto, há que se reconhecer que a base do cálculo do ICM é mais estreita do que a 

do IVC, à medida que o ICM tributa apenas a diferença do preço produto em cada etapa do 

ciclo produtivo, sendo cobrado, portanto, sobre o valor agregado e não sobre o valor bruto da 

produção da mercadoria transacionada. Isto poderia representar, teoricamente, uma perda para 

as finanças estaduais. Para evitar esse problema, a Lei que criou o ICM estabeleceu uma 

alíquota máxima de 18% altamente elevada se comparada às vigentes no regime do IVC. No 

início da operação, a adoção da alíquota do ICM sofreu variações, por região geo-econômica, 

que chegaram a oscilar entre 15% (Centro-Sul e Centro-Oeste) a 18% (Norte e Nordeste). 

Entretanto, registre-se o fato de que, como o ICM é calculado “por dentro do preço”, alíquota 

efetiva é maior que a alíquota legal.  

Um outro aspecto que merece ser comentado diz respeito às alíquotas do ICM. De 

fato, a partir do momento da operacionalização do ICM suas alíquotas foram várias vezes 

alterada, em função da política econômica do governo federal, quer para combater à inflação, 

quer para resolver problemas de caixa dos estados, quer ainda para amenizar o embate entre 

os estados produtores e consumidores pela via da diferenciação das alíquotas interestaduais 

por região.Por certo que esse diferencial de alíquotas do ICM, no caso das operações 



  

interestaduais, tinha a intenção de enfrentar as desigualdades regionais, reduzindo os 

vazamentos de receitas dos estados pobres para os ricos.  

Apesar do ICM possuir três alíquotas em função do tipo de operação – a interna, a 

interestadual e das exportações para o exterior –cada alíquota deve ser uniforme para cada 

tipo de operação, pois um imposto neutro por definição não deve distorcer os preços relativos 

e nem influenciar a alocação dos recursos. A contrapartida do princípio da neutralidade, 

entretanto, requereria que o ICM se tornasse um imposto altamente regressivo, penalizando 

indistintamente o consumidor, sem levar em conta os seus diferenciais de renda e sem 

distinguir a incidência do imposto sobre bens da cesta básica daquele sobre os bens de luxo. 

Tabela 3.12: Evolução das alíquotas do ICM: 1967-1983 

Norte-Nordeste-Centro-Oeste Sudeste-Sul 
Alíquotas nas Operações(%) Alíquotas nas Operações(%) 

Anos 

Internas Interestaduais Exportações Internas Interestaduais Exportações 
1967 15 15 15 15 15 15 
1968 18 18 18 16 15 15 
1969 18 18 18 17 15 15 
1970 18 15 15 17 15 15 
1971 17,5 14,5 14,5 16,5 14,5 14,5 
1972 17 14 14 16 14 14 
1973 16,5 13,5 13,5 15,5 13,5 13,5 
1974 16 13 13 15 13 13 
1975 15,5 12 13 14,5 12 13 
1976 15 11 13 14 11 13 
1977 15 11 13 14 11 13 
1978 15 11 13 14 11 13 
1979 15 11 13 14 11 13 
1980 16 11 13 15 10 13 
1981 16 11 13 15 9,5 13 
1982 16 11 13 16 9 13 
1983 17 11 13 17 9 13 

Fonte: Oliveira.(1985, p.89). 

A tabela 3.12, mostra a evolução das alíquotas do ICM até 1984, depois da aprovação 

da Emenda Constitucional Passos Porto no 23, em 01 de dezembro de 1983, que fixou em 

17% a alíquota incidente sobre as operações interestaduais. 

Merece registro o fato de que a perda da autonomia na fixação das alíquotas do ICM e 

do IBTI para o Senado Federal – como forma de evitar a manipulação das alíquotas pelos 

estados e o retorno da “guerra fiscal” – delimitaria o horizonte da captação dos recursos 

financeiros dos estados e promoveria uma crescente diminuição na participação da receitas 

dos estados no total da receita tributária do país via transferências. 



  

Acrescente-se que a reforma de 67, ao permitir a isenção do ICM para a exportação de 

bens manufaturados, tendo em vista o papel estratégico das exportações para o crescimento 

econômico, e a concessão mais tarde do crédito fiscal, sem que o ônus fosse assumido pelo 

governo federal, acabou contribuindo para a redução das receitas dos estados industrializados. 

Portanto, sendo o ICM o imposto mais importante dos estados, responsável por mais 

de 90% das receitas estaduais, era de se esperar que estes vazamentos iriam, à médio prazo, 

comprometer as finanças estaduais quanto aos problemas de caixa, como mostra a tabela 3.13. 

Esse quadro, por certo, elevaria a pressão dos estados, sobretudo àqueles mais carentes, por 

mais transferências de recursos da União. 

Tabela 3.13: Evolução da participação relativa do ICM na receita tributária e na receita total 
dos estados (%): 1964-1974. 

 
Anos ICM/Receita tributária ICM/Receita Total 
1964 84,5 70,3 
1965 86,4 69,3 
1966 88,7 71,7 
1967 92,8 73,3 
1968 93,2 75,1 
1969 92,7 70,8 
1970 93,7 69,9 
1971 91,8 67,5 
1972 92,2 67,7 
1973 93,9 68,8 
1974 94,1 67,5 

Fonte: IBGE.(1990). 

 
 

3.4.2 Os sinais da ruptura do padrão tributário de financiamento 

 

Depois de completada a reforma tributária, os estados e municípios voltaram a sofrer 

limitações adicionais quanto à autonomia de poder tributar. De fato, já em 1968, início do 

“milagre econômico brasileiro”, as transferências do FPE foram restringidas. O Ato 

complementar no 40/68 reduziu, de 10% para 5%, os percentuais do produto da receita do IR e 

do IPI destinados aos FPE e FPM. Para compensar a perda dos estados, o governo autoritário 

criou o Fundo Especial (FE). 

Entretanto, a distribuição e utilização dos recursos às unidades federadas dependiam 

exclusivamente do executivo não antes de reter para si mesmo 2% da arrecadação daqueles 



  

tributos. Consolidava-se assim a tendência centralizadora da União vista como necessária para 

os fins estabelecidos de crescimento econômico acelerado. Portanto, uma vez vetado a 

autonomia dos estados, o campo residual passou para o controle direto da União os tributos 

que, por terem papel relevante para a política econômica, ainda se encontravam na esfera de 

competência das outras esferas de governo.119 

Com a reforma de 1967, portanto, a União, além dos impostos extraordinários para 

ocasiões especiais, passou a concentrar a competência de dez impostos dos quatorze 

instituídos pelo Código Tributário Nacional (CTN). Aos estados coube dois e aos municípios 

dois, além da competência comum às três esferas de governo: taxas e contribuições de 

melhorias.Os impostos foram também classificados em função do comércio exterior, do 

patrimônio e da renda, da produção e circulação de bens, além dos impostos especiais. 

A definição dos impostos definidos pela reforma, a partir de sua base econômica e não 

mais em termos jurídicos, ganhou funcionalidade e racionalidade sistêmica de um verdadeiro 

sistema tributário. Apesar do elevado nível dos incentivos fiscais concedidos ao setor privado, 

a carga tributária da economia brasileira manteve-se acima de 25% do PIB, com a União 

arrecadando quase 75% do montante do total da receita disponível até 1983, como mostra a 

tabela 3.14. 

Tabela 3.14: Participação das esferas de governo na receita disponível do Brasil-1960-

1990. 

Em % Anos 
União Estados Municípios 

1960 59,54 34,1 6,36 
1965 54,79 35,11 10,11 
1970 60,77 29,23 10,00 
1975 67,98 23,32 8,7 
1980 68,16 23,27 8,57 
1983 69,77 21,32 8,91 
1984 65,79 24,12 10,09 
1985 62,67 26,22 11,11 
1986 60,89 27,02 12,10 
1987 64,13 23,32 12,56 
1988 60,09 26,61 13,30 
1989 61,06 25,00 13,94 
1990 58,90 27,60 13,50 

Fonte: IBGE.(1991). 

                                                
119 OLIVEIRA.(1981, p. 52-53); REZENDE & AFONSO.(2001); RESENDE.(1997, 2002). 



  

A crise política de 1968, que culminou com o AI-5, demarca o momento em que o 

governo central põe fim a autonomia relativa para realizar gastos por parte dos Estados. De 

fato, a partir daí a União reforça a centralização política e tributária sobre as demais unidades 

federadas. Do ponto de vista legal, a política econômica passou a ser administrada por meio 

de decretos-lei, decretos e portarias dos gabinetes oficiais do poder executivo, sobrepondo-se 

aos interesses sociais e políticos locais, marcando assim a autonomia do Estado em relação ao 

sistema de alianças regionais que lhe dava sustentação. No plano das finanças dos estados e 

municípios, o resultado imediato desse quadro político foi à perda de identidade do recente 

sistema de transferências intergovernamentais. Não durou muito para que os recursos 

transferidos da União aos Estados e Municípios, via FPE e FPM, fossem submetidos a rígidas 

normas para aplicação dos mesmos e ficassem reduzidos à metade do seu volume inicial.120 

Cabe ressaltar, entretanto, que a questão da subordinação das unidades federadas aos 

interesses da política econômica da União não se resume nem à perda da autonomia estadual, 

no direcionamento dos gastos dos estados, e nem as transferências vinculadas garantem a 

possibilidade do governo federal intervir na orientação dos investimentos dos estados mais 

pobres. Do ponto de vista do financiamento público, o que está em questão é a dependência 

dos estados em geral em relação às liberações dos recursos das transferências e aos créditos 

controlados pela União, na determinação do valor e do ritmo das despesas de capital, e, para 

alguns estados mais pobres, até mesmo a capacidade deles sustentarem as despesas correntes. 

Essa subordinação dos estados, embora refletisse a fragilidade da capacidade de 

financiamento da cada um deles, manifestou-se em todas as unidades e, por isso, não pode ser 

creditada às dificuldades da conjuntura econômica, sobretudo no pós-milagre brasileiro. 

Ao fim da fase expansiva do crescimento acelerado do “milagre brasileiro”, o sistema 

tributário já começava dar os primeiros sinais de exaustão. De fato, a proliferação dos 

incentivos fiscais foi aos poucos minando a capacidade de arrecadação para financiar um 

novo boom de gastos de investimentos para manter o mesmo ritmo acelerado do crescimento 

econômico. As mudanças nos campos político e econômico ocorridas, entre 1974 e 1979, 

demarcam um novo padrão de financiamento.Num ambiente de crise internacional, e com 

receio da emergência das pressões políticas e sociais caso houvesse um declínio do ritmo do 

crescimento econômico acelerado da fase do “milagre brasileiro”, o governo optou pela 

implantação de um bloco de investimentos do II Plano de Desenvolvimento Econômico (II 

PND) do governo Geisel. 
                                                
120 LOPREATO.(1981, p. 73-81); LOPREATO.(2002, p.54-62). 



  

A estratégia de realizar um bloco de investimentos pesados na indústria de bens de 

capital e na indústria de insumos básicos, sobretudo na petroquímica, requeria o volume 

elevado de recursos que não poderia mais ser atendido com o sistema tributário vigente. Na 

dúvida de enfrentar reações de toda ordem, para viabilizar uma nova reforma tributária, o 

governo autoritário optou pelo endividamento externo como forma de viabilizar 

financeiramente os investimentos pretendidos.121 O ano de 1974 marca o início da crise 

econômica brasileira e o final do ciclo expansivo do “milagre”. Na verdade, tratava-se de 

mais uma de crise estrutural, decorrentes de problemas acumulados e sem encaminhamento de 

uma solução, e não de uma simples crise conjuntural como o governo autoritário se esforçava 

em justificar, contornável através da manipulação dos clássicos instrumentos de política 

econômica.Os sinais da crise são dados pelo ritmo oscilante da taxa de crescimento do 

produto da economia e pela dificuldade de reduzir a taxa de inflação.  

A partir de 1975, o sistema tributário vigente deixou de ser usado como principal 

instrumento para as novas políticas do governo federal.Entre 1975 até 1979, portanto, fica 

evidente que o sistema tributário brasileiro tinha esgotado suas virtudes e perdera a sua força 

para ser usado como mecanismo de financiamento do crescimento econômico. De fato, entre 

1975 a 1978, enquanto o PIB crescia a uma taxa média de 6,4% ao ano, a carga tributária 

bruta mantinha-se no patamar de 25%, mas a líquida era reduzida de 16,35% para 14,73% 

numa nítida demonstração da perda da capacidade de financiamento dos investimentos 

públicos. Tanto isso é verdade que, depois de 1974, o governo federal não criou mais nenhum 

programa de fomento, amparado em recursos tributários, para estimular o crescimento 

econômico, limitando-se apenas a preservar àqueles criados no período anterior.122 

Nesse ambiente de crise fiscal, já que as despesas dos governos cresciam adiante das 

receitas tributárias, tornaram-se mais freqüentes as reivindicações das esferas inferiores – 

estados e municípios – para que fosse promovida uma partilha da receita global dada a 

situação de penúria em que muitas unidades se encontravam. Entre 1978/79, com o 

agravamento do problema da dívida externa, tornam-se mais freqüentes e contundentes as 

críticas sobre o anacronismo do sistema tributário vigente, à medida que ficava evidente o 

desequilíbrio fiscal como responsável pelo descontrole inflacionário. A resposta a esse 

problema, proposta pelo Ministro Simonsen, foi a contenção do déficit público, como medida 

para conter a aceleração inflacionária, uma vez que sua existência rebatia negativamente sobre 
                                                
121 LESSA.(1978);CASTRO & SOUZA.(1985). 
122 OLIVEIRA.(1995, P.23-24). 



  

Orçamento Monetário e isso exigia uma expansão da base monetária.Para a redução do déficit 

do setor público, propunha-se aumentar a arrecadação, cortar despesas, reduzir incentivos 

fiscais e creditícios de alguns programas e exercer um maior controle dos gastos das empresas 

estatais. 

Em todo esse período, resta lembrar, a política econômica de “crescimento do bolo 

sem reparti-lo”, acentuou as desigualdades regionais e sociais. Isso exigiu novos ajustes na 

legislação do imposto de renda, realizada em 1974, com a intenção de mitigar a 

regressividade da tributação. Nesse período, os estados e municípios começaram esboçar mais 

intensivamente os seus reclamos ao governo federal, quanto ao baixo grau de autonomia, – 

isso propiciou um recuo no processo crescente de centralização das decisões a que estavam 

submetidos – que acabaram sendo atendidos pela Emenda Constitucional no 5/75 que elevou 

os percentuais dos fundos de participação a partir de 1976. 

A ausência de reformas abrangentes na área tributária e o comprometimento da 

capacidade de autofinanciamento do setor empresarial colocaram como alternativa possível 

do financiamento estadual a necessidade do fortalecimento político da articulação com o 

governo federal e o avanço do processo de endividamento externo e interno como saída para 

financiar os gastos complementares do II PND do governo do Presidente Geisel.123 Os estados 

que contraíram dívidas envolvendo suas empresas e seus bancos estaduais, portanto, passaram 

a ter suas finanças comprometidas com os elevados encargos e amortizações das suas dívidas. 

O colapso dessa estratégia de financiamento calcada no endividamento, sem dúvida, atingiu 

pesadamente os diferentes segmentos da administração pública estadual, inclusive suas 

empresas estatais e os seus bancos oficiais.124 

 

3.4.3 A crise fiscal e a desordem tributária 

 

No período de 1979/83, a economia brasileira abalada com pelo aumento do preço do 

petróleo e pela alta dos juros internacionais entra numa fase de defaut, ou seja, de 

incapacidade de pagamento dos juros aos credores internacionais, que vai desembocar na 

declaração de moratória de 1982 na gestão do governo Sarney. Nesse período, a despeito da 

recessão econômica que caracterizou os últimos anos, ainda foi possível a União, através de 
                                                
123 LOPREATO.(2002, p.67-74). 
124 LOPREATO.(2002, p. 77-96). 



  

alterações na legislação fiscal e pela criação de novos incentivos e eliminação de outros já 

existentes, manter a carga tributária variando entre 24,5 a 27,0% do PIB. A evolução da carga 

tributária global e por nível de governo, constante na tabela 3.15, permite observar que, apesar 

das cargas tributárias dos três níveis de governo exibirem uma tendência decrescente no 

período entre 1970 a 1988, as cargas estaduais e municipais sofreram uma queda maior do 

que a carga federal, o que acabou determinando a redução da participação relativa das esferas 

de governo inferiores na carga global. 125 

Na verdade, a intensa participação do governo no esforço pró-desenvolvimento 

econômico, em particular nos anos de 1968 a 1979, acabou gerando o aumento dos dispêndios 

em  várias das instâncias do aparelho de estado, cujo reflexo, em certa medida, resultou numa 

desordem das contas públicas. Para ter uma idéia, os gastos de natureza fiscal da União eram 

registrados e executados em três orçamentos: o orçamento geral da União (OGU), o 

orçamento monetário do Banco Central (OM) e o orçamento das empresas estatais (OEE). 

Some-se a isso os efeitos negativos proporcionados pela conta-movimento, que representava 

um “direito de saque” do Banco do Brasil (BB) contra o Banco Central (BC), e da Lei 

Complementar No 12 que permitia ao BC emitir títulos públicos por conta do Tesouro 

Nacional – e contabilizar os correspondentes encargos no próprio giro da dívida pública – sem 

que estes transitassem pelo OGU e fossem, portanto, submetido a análise pelos membros do 

Congresso.126 

Tabela 3.15: Carga tributária global por níveis de governo: 1980-1990 

Em % Anos 
União Estados Municípios Global 

1980 18,23 5,20 0,57 24,00 
1981 17,87 5,30 0,58 23,75 
1982 18,79 5,36 0,55 24,70 
1983 18,71 5,17 0.55 24,43 
1984 16,31 5,18 0,52 22,01 
1985 16,29 5,48 0,53 22,30 
1986 17,39 6,73 0,56 24,68 
1987 16,57 5,90 0,54 23,01 
1988 15,64 5,60 0,56 21,80 
1989 14,85 6,58 0,58 22,01 
1990 19,62 8,55 0,80 28,97 

Fonte: Afonso & Vilela.(1994). 
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Com efeito, além do problema da falta de transparência e de controle das contas, o 

significativo crescimento da dívida pública, entre os anos 70 até meados dos 80, foi o 

resultado dos déficits fiscais crescentes – parcela dos quais não explicados pelo OGU – da 

esterilização das expansões monetárias decorrentes da formação de grandes reservas 

internacionais e da estatização da dívida externa dada pela absorção e intermediação do 

BACEN junto aos credores internacionais. Essa situação de desordem dos registros contábeis 

das contas públicas só foi resolvida a partir de 1986 a quando da renegociação da dívida 

externa do governo federal com o FMI. O resultado disso tudo se manifestava em mais 

déficits fiscais e em mais pressões por recursos, por parte das unidades federadas inferiores, 

para sensibilizar o governo federal pela partilha dos escassos recursos públicos. 

Não há dúvida que a intensa centralização de instrumentos e de recursos tributários, 

imposta pela Reforma Constitucional de 1967, causou forte insuficiência e fragilidade 

financeira nas esferas dos governos estaduais e municipais e ainda gerou uma porção de 

distorções no financiamento publico da economia brasileira. Entretanto, deve-se reconhecer 

que parte da centralização e do controle exercido pela União, mas que intencionada foi uma 

extensão do projeto de modernização e de racionalização do sistema tributário brasileiro e da 

correta atribuição de responsabilidade tributária para os três entes federados. 

As tentativas da União de promover a desconcentração de recursos na direção dos 

estados, através das Emendas no 5/75 e 17/80, não surtiram qualquer resultado positivo até 

1983.Na verdade, a transferência de recursos financeiros da União aos estados e municípios 

carentes foi neutralizada. De fato, apesar do aumento da arrecadação própria e da receita 

disponível da União, a participação do valor das transferências intergovernamentais 

praticamente se manteve a mesma, pelo menos entre 1976 a 1983, na faixa de 8,5 a 9,5% do 

total da receita tributária disponível do governo federal.127  

Entre 1975 a 1981, a participação do IR, no total da arrecadação da União, aumentou 

de 27% a 34%; enquanto o ICM, principal imposto dos Estados, evolui de 95% (1976) para 

98%(1979), como mostra a tabela 3.16. 

 

 

 

                                                
127 VARSANO.(1997, p.10). 



  

Tabela 3.16: Evolução da composição das receitas por nível de governo: 1975-1981 

Cr$ bilhões 
União Estados Anos 

IR % IPI % IOF % Outros % Total ICM % Outros % Total 
1975 24 28 34 39 12 13 14 16 89 79 95 4 5 83 
1976 38 26 50 33 29 19 26 17 149 120 95 6 5 125 
1977 60 29 68 32 38 18 37 17 211 183 95 9 5 192 
1978 95 31 97 31 51 17 52 17 310 291 98 7 2 298 
1979 150 34 128 29 68 15 76 17 445 - - - - - 
1980 307 32 263 27 88 9 197 21 958 - - - - - 
1981 640 35 501 27 137 7 293 16 1837 - - - - - 

Fonte: Boletim do Banco Central.(1982). 

A modernização do sistema tributário foi orientada, como vimos, no sentido da 

eliminação dos impostos em cascatas e da instituição de novos impostos sobre a renda, a 

produção e o patrimônio. A racionalização do sistema tributário brasileiro, por sua vez, 

implicou na redução do número excessivo de impostos de base estreita e da substituição deles 

por novos impostos de incidência mais ampla, que passaram para a competência da União, 

deixando o ICM, principal imposto do país em termos de arrecadação, para a competência dos 

Estados e o ISS e o IPTU para a dos municípios.128 A reforma tributária de 1967, apesar de 

falhar quanto à eqüidade social e de elevar o grau de centralização dos impostos, era 

tecnicamente moderna para sua época. 

Nos anos 80, a crise econômica e as freqüentes alterações processadas na legislação 

tributária – que objetivaram sustentar o nível de arrecadação própria dos entes federados, 

nível esse que não podia ser obtido pelo vigente sistema tributário moribundo – acabaram 

permitindo que a forte carga tributária sobre os contribuintes fosse reduzida drasticamente no 

início da crise. Com exceção de 1986, ano do Plano Cruzado, nos demais anos da década de 

80 a carga tributária brasileira oscilou entre 23,4 a 24,3%. Mesmo assim, cabe observar que, 

entre 1981 a 1983, o governo federal não se esforçou muito para realizar uma política de 

desconcentração tributária. 

A partir de 1984, nota-se uma tendência no sentido da desconcentração dos recursos 

da União para as esferas inferiores como conseqüência, em parte, da importante Emenda 

Constitucional no 23/84, que ampliou os percentuais dos FPE e FPM vigentes em 1984, de 

12,5% e 13,5%, respectivamente,  para 14% e 16% a partir de 1985 em diante. A perda de 

arrecadação da União, entre 1983 e 1988, também contribuiu para a redução do alto grau de 

desconcentração. Além disso, a Emenda no 23/84 fechou as brechas legais que permitiam a 

                                                
128 COSSÍO.(1998, p.32-38). 



  

União reduzir as bases tributárias sobre as quais incidiam os percentuais dos fundos de 

participação dos Estados.129  

Entre 1980 a 1989, entretanto, nota-se um duplo movimento dos gastos públicos. Entre 

1980/84, num ambiente de intensa deterioração das condições econômicas do país, há uma 

acentuada queda das despesas públicas explicada pela necessidade de conter a tendência da 

expansão da demanda agregada por intermédio da redução do déficit público. 

Nesse período, correspondente ao governo Figueiredo, o último presidente do regime 

militar, pode-se identificar dois sub-períodos distintos: no primeiro, entre 1980/82, num 

ambiente de tendência recessiva, os gastos sociais cresceram mais por razões políticas – as 

eleições de 1982 para governadores e prefeitos das capitais – do que por razões econômicas; 

no segundo, entre 1983/84, há uma drástica queda nos gastos sociais para conter o aumento do 

déficit público.130 Não obstante, entre 1985 a 1989, nota-se um movimento de recuperação da 

economia brasileira, acompanhada por uma expansão dos gastos sociais nas três esferas de 

governo, liderada pela União, como mostra a tabela 3.17. 

Entre 1985 a 1989, depois do acirrado debate entre os economistas ortodoxos e 

heterodoxos em torno da questão do déficit público como fator responsável pelo aumento da 

taxa de inflação, o marco institucional em que passou a operar a política fiscal esteve sujeito a 

duas mudanças básicas: de um lado, houve avanços substanciais no controle e na gestão das 

contas públicas da União; de outro, a Constituição Federal de 1988 limitou consideravelmente 

a margem de manobra do governo federal.131 

Tabela 3.17: Evolução dos gastos sociais públicos por entes federados: 1980-1989 

União Estados Municípios Total Anos 
Valor Cresc.(%) Valor Cresc.(%) Valor Cresc.(%) Valor Cresc.(%) 

1980 55996 - 20097 - 9036 - 85129 - 
1981 57140 2,0 18853 -6,18998 8332 -7,8 84325 -0,9 
1982 60117 5,2 19420 3,007479 9633 15,6 89170 5,7 
1983 53087 -11,7 17492 -9,92791 7968 -17,3 78998 -11,4 
1984 46325 -12,7 19395 10,87926 9682 21,5 75402 -4,6 
1985 60111 29,8 23842 22,92859 12970 34,0 96923 28,5 
1986 63597 5,8 27446 15,11618 14335 10,5 97677 0,8 
1987 73142 15,0 25666 -6,48546 13746 -4,1 103009 5,5 
1988 86160 17,8 24457 -4,71051 15457 12,4 113056 9,8 
1989 64205 -25,5 34432 40,78587 17360 12,3 137952 22,0 

Fonte: Oliveira.(1998). 

                                                
129 VARSANO.(1997, p.10); LOPREATO.(2002, p.88-144). 
130 OLIVEIRA.(1998, p. 10-20). 
131 OLIVEIRA.(1998, p. 21-27); GIAMBIAGI & ALÉM.(2000, p.141-143). 



  

No período que vai de 1985 a 1989, por outro lado, nota-se uma tendência de 

descentralização de recursos e responsabilidades da União em direção aos Estados e 

Municípios para gastos sociais (saúde, previdência, assistência e educação). De fato, o grau de 

responsabilidade fiscal da União para com os gastos sociais caiu de 65,8%(1985) para 55,3% 

(1989). Esta tendência de descentralização foi viabilizada pelo crescimento das transferências 

governamentais negociadas, que era o instrumento disponível para auxiliar a falta de recursos 

dos entes federados inferiores antes de 1988. 

Não obstante, a combinação de diversos fatores – tais como, dívida externa, 

fragilidade política do governo Sarney, a falta de empenho para combater o déficit público, as 

pressões dos estados e os efeitos da Constituição de 1988 – acabou contribuindo para uma 

significativa deterioração das contas públicas da União entre 1985 a 1989. Neste período, 

enquanto o déficit operacional da União crescia de 4,73% para 6,90 % do PIB, o déficit 

operacional dos Estados decrescia de 1,08% para 0,56% do PIB, como mostra a tabela 3.18. 

É bom lembrar que, entre 1986 a 1989, a economia brasileira foi marcada pela 

presença de três planos heterodoxos de estabilização que fracassaram – Cruzado, Bresser e 

Verão – e por isso acabaram por afetar negativamente a taxa de crescimento econômico da 

economia brasileira, em função das incertezas geradas e da escalada de altas taxas de inflação. 

Nesse período entre 1986 a 1989, ademais, a base de financiamento dos gastos públicos foi 

praticamente o imposto inflacionário que lançou dúvidas sobre o resultado líquido do 

aumento dos gastos públicos como conseqüência do efeito regressivo desse imposto. 

Tabela 3.18: Evolução das necessidades de financiamento do setor público: 

1985-1989. 

Em % do PIB 
Discriminação 1985 1986 1987 1988 1989 

Resultado operacional 4,73 3,60 5,70 4,80 6,90 
Governo central 1,22 1,28 3,21 3,47 3,95 
Estados e municípios 1,08 0,96 1,61 0,36 0,56 
Empresas estatais 2,43 1,36 0,88 0,97 2,39 
Resultado primário -2,67 -1,64 1,00 -0,94 1,00 
Governo central -1,63 -0,36 1,77 1,06 1,41 
Estados e municípios -0,09 0,06 0,62 -0,53 -0,35 
Empresas estatais -0,95 -1,34 -1,39 -1,47 -0,06 
Juros reais líquidos 7,40 5,24 4,70 5,74 5,90 
Governo central 2,85 1,64 1,44 2,41 2,54 
Estados e municípios 1,17 0,90 0,99 0,89 0,91 
Empresas estatais 3,38 2,70 2,27 2,44 2,45 

Fonte: Banco Central.(1991). 



  

Em suma, durante os anos 80 houve uma combinação perversa de queda real da 

arrecadação tributária e alta dos gastos do setor público. A receita tributária real manteve-se 

praticamente constante entre 1981 a 1985 e elevou-se somente nos anos de 1986 e 1990, com 

conseqüência dos impactos dos Planos Cruzado e Collor I. Em suma, a década de 80 foi 

marcada pela crise financeira do setor público em geral, pelo conflito federativo pela partilha 

de recursos entre os entes federados, pela disputa na definição de parâmetros para a rolagem 

das dívidas públicas internas e o acesso a novos empréstimos, pelo resgate da autonomia 

fiscal e pela liberdade na adoção de uma política tributária das unidades inferiores. 

É nesse ambiente de crise do padrão financiamento do setor público, e das pressões 

das esferas inferiores – estados e municípios – para reverter o poder centralizador da União é 

que vai sendo construída a agenda política da Constituição de 1988. 

 

 

3.5 OS FUNDAMENTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA DE 1988 

 

Os fundamentos da reforma do Sistema Tributário Nacional, tratados na Constituição 

Federal de 1988, sob o título Tributação e Orçamento, são identificados por delegar aos três 

entes federados poder de instituir determinados tributos (impostos, taxas e contribuições de 

melhorias), regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas 

gerais em matéria de legislação tributária132. O capítulo tributário da Constituição de 1988, 

por certo, é um reflexo dos anseios das forças políticas defensoras de mudanças nas relações 

entre a esfera federal e as outras esferas de governo e também entre os poderes executivo e 

legislativo. Os princípios básicos que nortearam a reforma foram dados pela disposição de 

promover a descentralização tributária e de coibir a liberdade da União de manipular as 

questões ligadas à área orçamentária e intervir na capacidade de arrecadação dos governos 

estaduais e municipais. 

A partir de meados dos 70, a estrutura do sistema de impostos remanescentes de 1967 

começa a se deteriorar, provocando assim o colapso das condições de financiamento público 

dos Estados. Nesse ambiente, a dominação dos instrumentos tributários na esfera federal 

                                                
132 A constituição Federal de 1988 transferiu à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em 
matéria tributária entre os três níveis de governo e também regulamentar as normas sobre a legislação tributária. 
Ver GASPAR.(1997). 



  

gerou uma intensa centralização dos recursos na União.Por isso, a reforma tributária de 1988 

primou pela mudança na distribuição de competências tributárias e pelo aumento da 

participação dos governos subnacionais na receita tributária global na tentativa de combater 

crise fiscal do Estado.133 

Esta crise fiscal manifestou-se plenamente no início dos anos 80, quando então teve 

fim o fluxo de financiamento oriundo do mercado financeiro internacional, numa 

demonstração cabal do fracasso dessa estratégia de financiamento baseada na contratação de 

recursos externos para sustentação do crescente volume de gastos do setor público. Os 

lançamentos de pacotes tributários não evitaram as perdas com a baixa taxa de crescimento da 

economia e com os altos custos financeiros decorrentes da política de endividamento, o que 

acabou gerando a deterioração financeira do Estado e provocando a desarticulação das 

relações financeiras intergovernamentais.134 Na verdade, a ênfase atribuída a questão do 

federalismo fiscal, sem dúvida, deixou de fora a regulamentação referente aos fluxos 

financeiros, inclusive àqueles envolvendo as dívidas públicas dos estados e municípios em 

relação à União, e a regulamentação referente à distribuição dos encargos, ambas tão 

necessárias para o encaminhamento da boa convivência das relações entre os três entes 

federados. 

A grave crise econômica dos anos 80 e o esgotamento do padrão tributário de 

financiamento das despesas das três esferas de governo, sem dúvida, foram importantes para 

iniciar a  discussão em torno da premente necessidade de reformulação do sistema tributário 

brasileiro. O sistema tributário criado pela Constituição de 1988 – diferente do sistema 

tributário criado pela Constituição de 1967 por um grupo de notáveis técnicos num ambiente 

político fechado –  foi fruto de um processo participativo amplo em que os atores políticos 

eram assessorados por técnicos e acadêmicos.135 Porém, a dificuldade para coordenar todo o 

processo da constituinte, em face da variedade de temas, acabou prejudicando a criação de um 

moderno sistema tributário com capacidade de financiamento suficiente para bancar as 

despesas em todas as esferas de governo de forma a preservar o pacto federativo fiscal. 

 

 
                                                
133 Há crise fiscal do Estado sempre que este, para cumprir suas funções de acumulação e legitimação, realiza 
despesas para além da sua capacidade de arrecadação tributária.O’CONNOR.(1977. p.19-23). 
134 LOPREATO.(2002, p.115); RESENDE.(2001). 
135 VARSANO.(1997, p.11); CARVALHO.(2001, 2002). 



  

3.5.1 A criação do ICMS 

 

O texto da Constituição de 1988, em seu capítulo tributário, é um reflexo dos anseios e 

embates das forças políticas da época, defensoras de mudanças nas relações entre os entes 

federados e entre os poderes legislativo e executivo. Os princípios que atraíram a atenção dos 

constituintes foram norteados pela disposição tanto no sentido de promover a descentralização 

tributária quanto de coibir a liberdade da União de manipular as questões vinculadas às 

despesas orçamentárias e de intervir na capacidade de arrecadação dos governos dos estados e 

municípios. Apesar das significativas conquistas obtidas pelas esferas inferiores, estas não 

conseguiram atender completamente os seus anseios quanto ao aumento de autonomia fiscal e 

de preservação dos espaços políticos conquistados. 

O caráter eminentemente político da reforma constitucional e a deficiente base de 

informações sobre as reais condições das finanças públicas brasileiras, nas três esferas 

governamentais, impediram que as questões da distribuição da carga tributária sobre a 

sociedade e da definição do financiamento dos encargos de cada esfera de governo entrassem 

para a agenda de discussão dos constituintes.Na verdade, depois de mais de vinte anos de 

concentração de poder e recursos por parte da União, a questão do fortalecimento da 

federação brasileira passou a ser o principal objetivo dos constituintes. 

Num ambiente de fragilidade política do Presidente Sarney, marcada pela disputa por 

prestígio com o líder e Presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, o governo federal não 

se envolveu, na intensidade requerida, nas discussões sobre a estrutura tributária que foi 

consolidada na Constituição de 1988. Esse espaço político, deixado pelo falta de uma ação 

contundente da União, passou a ser ocupado pelos organizados grupos “regionalistas” e 

“municipalistas” – representantes dos estados e municípios de menor renda – por 

transferências de recursos da União, ao invés de recursos baseados em esforço fiscal próprio, 

resultou na criação de um sistema tributário com predominância dos fundos públicos 

vinculados e das transferências intergovernamentais.136  

De fato, a disputa por recursos entre os entes federados passou a recair sobre a 

competência e a repartição das receitas tributárias, sem nenhum debate explicito com vistas à 

negociação de um pacto federativo fiscal e da otimização cooperativa da distribuição das 

necessidades de recursos para fazer frente ao crescimento das despesas entre as três esferas de 
                                                
136 REZENDE.(2002, p.316-320); VARSANO.(1997, p. 12); OLIVEIRA.(1995, p.119-122). 



  

governo. Restou, portanto, a manutenção de um orçamento desequilibrado que vai 

intensificar, mais uma vez, a disputa pela partilha dos recursos disponíveis entre os entes 

federados: arrecadação tributária própria dos entes federados e transferências 

intergovernamentais. 

A Constituição de 1988 definiu de saída os percentuais de arrecadação do IR e IPI 

destinados aos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM) que 

alcançariam 21,5 e 22,5%, respectivamente. Quanto às receitas tributárias correntes, a 

autonomia fiscal dos estados e municípios, a desconcentração dos recursos tributários 

disponíveis e a transferência de encargos da União para àquelas unidades inferiores não foram 

acompanhadas da definição das competências dos encargos de gastos de cada ente federado. 

No que tange as transferências governamentais redistributivas, as mesmas 

caracterizam-se como mecanismos de transferência de recursos da União aos governos 

subnacionais, sem ater-se ás relações de proporcionalidade de suas bases tributárias. Para que 

se tenha um melhor entendimento, o quadro 3.9 abaixo estabelece um comparativo entre os 

dois últimos sistemas de transferências definidos pelas Constituições Federais de 1967 e 1988. 

Apesar da estrutura tributária centralizadora, nota-se que a evolução da carga tributária do 

Brasil e a amplitude do sistema de transferências é que deram o tom das Reformas 

Constitucionais de 1967 e de 1988. 

A ampliação da autonomia fiscal foi tão ampla que passou a incorporar os municípios 

como um verdadeiro ente federado na medida em que, além da autonomia tributária criada 

via arrecadação de tributos próprios, foi transferido ao legislativo municipal o poder para criar 

novos municípios. Quanto a distribuição de competências, a Constituição de 1988 tornou a 

estrutura tributária mais equilibrada na medida em que a redução do campo de competência 

da União correspondeu a uma ampliação das dos estados e municípios. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Quadro 3.9: Transferências da União e dos Estados nas Constituições de 1967 e 1988. 
Transferências da União para os Estados 

Constituição Federal de 1967 Constituição Federal de 1988 
Fundo de participação dos Estados:14% da 
arrecadação do IR e do IPI 
Fundos Especiais: 
2% da arrecadação do IR e do IPI; 
50% da arrecadação do IUEE 
70% da arrecadação do IUM 
40% da arrecadação do IULC 
50% da arrecadação do IT 

Fundo de participação dos Estados: 21,5% da arrecadação do 
IR e do IPI 
IPI proporcional às exportações:10% da arrecadação 
Impostos que a União instituiu no exercício de competência 
residual: 20% da arrecadação do IR retido na fonte 
Fundos regionais (FNE, FNO, FCO): 3% da arrecadação do 
IR e do IPI 

Transferências da União para os Municípios 
Fundo de participação dos Municípios 
17% da arrecadação do IR e do IPI 
10% da arrecadação do IUEE 
20% da arrecadação do IUM 
20% da arrecadação do IULC 
20% da arrecadação do IT 
IR retido na fonte:100% da arrecadação 

Fundo de participação dos Municípios 
22,5% da arrecadação do IR e do IPI 
ITR 
50% da arrecadação 
IR retido na fonte 

Transferências dos Estados para os Municípios 
20% do ICM 
50% do IPVA 
50% do ITBI 

25% do ICMS 
50% do IPVA 
25% dos recursos recebidos pelo IPI proporcional às 
exportações 
25% dos recursos recebidos pelos fundos regionais. 
 

Fonte: Afonso et. alii (1998); Cossío (1998). 

Um dos desafios da descentralização fiscal foi reduzir os elevados custos para a 

sociedade da estrutura governamental em todos os níveis. Para isso, deve-se evitar a 

proliferação de estados ou municípios sem base econômica própria. O princípio consagrado 

pela federação, de que as políticas públicas devem ser voltadas ao atendimento dos cidadãos 

necessitados onde quer que residam, e não de Estados ou Municípios que por si só não 

atestam “estado de pobreza” e às vezes até fazem mal uso das verbas recebidas.137 Essas 

questões relacionam-se com regime de partilha implementado no decorrer da história 

econômica brasileira, estabelecendo a relação entre os níveis de governo no que diz respeito a 

repartição das receitas tributárias.  

Com a reforma de 1988, portanto, o novo padrão tributário brasileiro passa a ser 

uniforme em todo o território nacional, tendo em vista que deixa de ser permitido a instituição 

de qualquer tributo que implique em distinção ou preferência de uma esfera de governo em 

relação à outra. De fato, a Constituição de 1988 impediu a possibilidade das três esferas de 

governo de estabelecerem diferenças tributárias, de qualquer natureza, entre bens e serviço em 

razão de sua origem ou destino. Não obstante, foi admitida a concessão de incentivos fiscais 
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destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento econômico entre as diferentes regiões 

do país. 

A reforma tributária e o federalismo fiscal necessário para respaldar o pacto federativo 

em bases politicamente solidárias – tanto na competência dos tributos quanto na 

responsabilidade fiscal dos encargos das despesas de cada ente federado – não foram tratados 

com a importância e o destaque que esses temas mereciam. No final, a nova estrutura 

tributária contida no novo texto constitucional, quando comparada coma a anterior, revela 

uma redução no número de impostos de 16 para 14, o que a tornou menos complexa e um 

pouco mais simplificada, como mostra o quadro 3.10. 

A ampliação da autonomia fiscal aos Estados e Municípios, concedida pela 

Constituição de 1988, resultou de diversas mudanças realizadas na legislação tributária em 

vigor. 138 Uma delas refere-se à atribuição legal concedida aos estados de fixarem 

autonomamente as alíquotas do ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –, sucessor do ICM, que assim 

passaram a conceder isenções fiscais, e vedou-se a imposição quanto a restrições à aplicação 

dos recursos distribuídos àquelas aos estados e municípios. No caso do ICMS, há quem 

defenda a tese de que a aplicação do princípio da origem reduziu a base da arrecadação 

tributária dos Estados ditos consumidores em favor dos Estados ditos produtores, o que por si 

só poderia ampliar mais ainda as desigualdades sociais inter-regionais. De fato, a vigência do 

princípio da incidência da tributação do ICMS na origem dos Estados produtores, e não no 

destino dos estados consumidores, é inegável que afeta os Estados de menor renda já que 

minimiza as vantagens comparativas pela redução da mobilidade dos fatores de produção 

entre os Estados.139 Por fim, cabe acrescentar que o princípio da origem contribui para que a 

capacidade arrecadadora líquida dos Estados importadores seja menor que a dos Estados 

exportadores ou produtores. 

Na verdade, a reforma tributária de 1988 tomou outro rumo, a despeito da proposta 

apresentada pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República – elaborada pela 

“Comissão de Reforma Tributária e Descentralização Administrativa”- Cretad – que sugeriu a 

criação do IVA-consumo. 

 

                                                
138 VARSANO.(1997, 12). 
139 PIANCASTELLI & PEROBELLI.(1996, p.9). 



  

Quadro 3.10: Estrutura tributária criada pelas Constituições de 1967 e de 1988. 

Constituição de 1967 e Emenda Constitucional no 18/65 Constituição de 1988  
1.Impostos federais 

• Imposto sobre importações 
• Imposto sobre exportação 
• Imposto sobre produtos industrializados 
• Imposto de renda 
• Impostos únicos(Energia, Minerais e Combustíveis 

e Lubrificantes) 
• Impostos extraordinários 
• Imposto sobre transporte e comunicações 
• Imposto sobre operações financeiras 
• Imposto territorial rural 
• Taxas e contribuições de melhorias 

2. Impostos estaduais 
• Imposto sobre circulação de mercadorias 
• Imposto de transmissão de bens imóveis(inter-

vivos e causa-mortis)  
• -Imposto sobre propriedade de veículos 

automotores 
• Taxas e contribuições de melhorias 

3. Imposto municipais 
Imposto sobre propriedade territorial urbana 
Imposto sobre serviços 
Taxas e contribuições de melhorias 

1.Impostos federais 
• Imposto sobre importações 
• Imposto sobre exportações 
• Imposto sobre produtos 

industrializados 
• Imposto de renda 
• Imposto sobre propriedade territorial 

rural 
• Imposto sobre grandes fortunas 
• Imposto sobre operações financeiras 
• Taxas e contribuições de melhorias 

2. Impostos estaduais 
• Imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços 
• Imposto de transmissão de causa-

mortis e doação 
• -Imposto sobre propriedade de 

veículos automotores 
• Taxas e contribuições de melhorias 

3. Imposto municipais 
• Imposto sobre propriedade territorial 

urbana 
• Imposto sobre transmissão de bens 

imóveis inter vivos 
• Imposto sobre serviços 
• -Taxas e contribuições de melhorias 

Fonte: Oliveira.(1995, p.115); Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Este imposto substituiria o ICM e parte do IPI, não incidiria sobre as exportações e 

bens de capital e seria aplicado com base no princípio do destino tanto nas operações 

interestaduais quanto nas vendas para o exterior. Porém, à falta de uma previsão realista da 

disponibilidade de recursos para financiamento dos gastos públicos das distintas esferas 

governamentais, as autoridades fazendárias acabaram optando por maiores garantias com 

relação ao orçamento e deixaram para depois as preocupações com as mudanças necessárias a 

modernização do sistema tributário. 

Amputada a possibilidade da criação de um moderno IVA-consumo, o imposto sobre 

vendas que veio a tona manteve praticamente a mesma conformação básica e a mesma 

configuração do seu antecessor, o ICM, com exceção da letra S na sua sigla referente a certos 

tipos de serviços.A rigor o ICMS é um produto da fusão de seis tributos – ICM, ISTR, ISC, 

IUCL, IUEE e IUM – que resultou numa ampliação da sua base fiscal em relação ao ICM seu 

antecessor. As alíquotas do ICMS são fixadas pelo Senado Federal para evitar as “guerras 

fiscais” entre os Estados. Mas, quanto às operações e prestações interestaduais entre 

contribuintes do imposto, cabe ao estado da localização do destinatário o imposto 



  

correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. No caso do Pará, a título 

de ilustração o quadro 3.11 relaciona as alíquotas  do ICMS em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços. 

Quadro 3.11: Alíquotas do ICMS no Brasil 

Alíquotas Produtos 
30% Operações com mercadorias ou bens considerados supérfluos; 

Prestação de serviços de comunicação; 
Operações com álcool carburante e gasolina 

25% Operações com energia elétrica 
21% Operações com refrigerantes 
12% Operações com fornecimento de refeições; 

Operações com veículos automotores novos, quando realizadas ao abrigo 
do regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição, com 
retenção do imposto relativo às operações subseqüentes. 

7% Entrada de máquinas e equipamentos importados do exterior, destinados ao 
ativo permanente do estabelecimento industrial ou agropecuário, 
importador 

17% Alíquota interna e demais operações e prestações. 
Fonte: Secretaria Executiva da Fazenda do Estado do Pará.(SEFA. 2003). 

A Constituição Federal de 1988 institui o ICMS como sendo um imposto não-

cumulativo e, em certos casos, seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços. Além disso, proibiu a União de instituir isenções de tributos fora de sua competência 

e dotou os estados de autonomia na determinação das alíquotas do ICMS, de forma 

independente da arbitragem da União, porém sujeitos as prerrogativas do poder legislativo. 

A ampliação da base tributária do ICMS potencializou a capacidade de arrecadação 

própria e o raio de manobra dos governos estaduais. O aumento da base tributária deveu-se a 

inclusão dos impostos únicos, dos impostos sobre serviços de transporte e de comunicações e 

dos impostos sobre herança e o adicional sobre o IR. Neste sentido, a União teve sua base 

tributária reduzida não pela perda desses impostos como pela incorporação do imposto sobre 

herança que nunca chegou a ser regulamentado. Não obstante essas conquistas dos estados, a 

criação do ICMS não modificou, de modo significativo, as características básicas do padrão 

tributário estadual no Brasil.Ainda assim, foram criados dois problemas: 

 a) a inclusão, no texto da Constituição de 1988, da permissão para os estados 

tributarem as exportações dos bens semi-elaborados; e 

b) a não-reedição da lei complementar que visava assegurar a isenção de impostos 

para os insumos agropecuários. 

Nos dois casos, a “miopia dos fiscalista” impediu que fossem identificadas, 

antecipadamente, as sérias dificuldades à expansão dessas atividades econômicas, em face do 



  

aumento do ônus fiscal sobre esses produtos. Só posteriormente, com a Lei Kandir, foi 

possível superar essas dificuldades, embora criando outras para os estados exportadores. 

Apesar de tudo, verifica-se que, entre 1988 a 1995, período de transição do sistema tributário, 

houve um aumento do valor real da arrecadação do ICMS no Brasil de 45% em relação ao 

ano-base de 1988. 

Surpreendente foi o crescimento percentual do valor real da arrecadação do Estado do 

Pará, em cerca de 93% nesse mesmo período, que acabou elevando a sua participação de 

0,84% (1988) para 1,33% (1995) na arrecadação total do ICMS do Brasil, (ver tabela 3.19). 

No período pós Constituição de 1988, a arrecadação do ICMS cresceu apesar dos efeitos da 

crise econômica e do papel nefasto da inflação até antes do Plano Real. Porém, é importante 

frisar que este crescimento do total do valor real da arrecadação do ICMS não foi linear e nem 

ininterrupto. De fato, a recessão econômica e as altas taxas de inflação, sobretudo depois do 

fracasso dos Planos Collor I e II, acabou provocando uma queda das receitas tributárias do 

ICMS, no período entre 1991 a 1993, como mostra a tabela 3.19. 

Tabela 3.19: Evolução do ICMS do Brasil e do Pará: 1988-1995. 

Brasil (A) Pará (B) Anos 
R$ 1.000,00 Índice R$ 1.000,00 Índice 

(C=B/A) % 

1988 75.599.829 100 634.669 100 0,84 
1989 92.520.717 122 1.021.392 161 1,10 
1990 102.714.717 136 1.395.663 220 1,36 
1991 97.384.921 129 1.377.328 217 1,41 
1992 88.959.063 118 1.041.133 164 1,17 
1993 83.368.861 110 1.049.471 165 1,26 
1994 93.560.291 124 1.221.827 193 1,31 
1995 109.814.723 145 1.459.739 230 1,33 

Fonte: CONFAZ.(1996). 
Valores constantes deflacionados pelo IGP-DI/FGV: jan/2003. 

A fragilidade financeira dos Estados levou o governo do Presidente Collor a tentar 

restringir a rolagem da dívida dos estados, além de duras medidas contra os bancos estaduais. 

A partir de junho de 1993, com o lançamento do Programa de Ação Imediata (PAI), o 

governo do Presidente Itamar Franco adotou outras medidas contra o desequilíbrio fiscal dos 

Estados e de seus agentes financeiros e voltou a negociar um programa de federalização das 

dívidas estaduais. Com o declínio das receitas estaduais, os gastos públicos sociais foram 

reduzidos.140 

                                                
140LOPREATO.(2002. p.208-210); OLIVEIRA.(1998, p.27-29). 



  

3.5.2 Plano Real e o desempenho do ICMS 

 

Não há dúvidas que a Constituição de 1988, por conseqüência da falta de uma 

participação mais ativa do governo Sarney, reduziu os recursos disponíveis da União e dos 

Estados, via as transferências tributárias e limitações de suas bases impositivas, em benefício 

dos municípios em geral e particular dos municípios das capitais.  

Além disso, outros fatores explicam as dificuldades das finanças públicas da União e 

dos Estados. Às proximidades do Plano Real, a longa estagnação da economia, por mais de 14 

anos, a aceleração inflacionária e as condições deploráveis a que chegou a administração 

fazendária, sem dúvida contribuíram para o baixo nível de arrecadação da União e do Estados. 

Essa perda de recursos financeiros da União, por força da Carta Magna, foi enfrentada 

através da criação de impostos (permitido pela Constituição de 1988 apenas à União) e da 

elevação das alíquotas dos impostos e contribuições sociais já existentes e que não entravam 

na partilha com as demais esferas de governo.141 

Quanto aos Estados, ainda que tivessem obtido algum ganho tributário na Constituição 

de 1988, os altos juros sobre os estoque de suas dívidas acumuladas e o aumento das suas 

despesas correntes, logo precipitaram uma grave crise fiscal-financeira, sobretudo dos Estados 

mais pobres. Esses incrementos das despesas correntes resultaram dos aumentos salariais, 

concedidos por governos populistas, e também dos aumentos dos gastos sociais, sobretudo em 

saúde e educação onde são elevadas as despesas com pessoal e com custeio. 

De fato, quanto à divisão da responsabilidade pela execução dos gastos sociais entre as 

três esferas de governo, nota-se também que as mudanças não parecem muito significativas e 

acompanham as tendências observadas para o financiamento. De qualquer maneira, no 

período imediato ao Plano Real, embora se registrem aumentos dos gastos sociais em relação 

ao PIB para todas as unidades federadas, o governo federal teve a sua participação relativa 

reduzida de 56,7%(1994) para 56,5% (1995), e a dos estados de 25,8% (1994) para 

25,6%(1995), como pode ser visto na tabela 3.20. 

Mesmo assim, no período pós-constituição de 1988, os Estados tiveram suas receitas 

tributárias disponíveis ampliadas de 22,51% (1988) para 28,40% (1991). Não obstante, a 

recessão econômica e o fracasso dos Planos Collor I e II desestabilizaram a economia 

                                                
141 VARSANO.(1997, p. 14). 



  

brasileira a ponto de afetar as finanças estaduais cuja participação da receita tributária na 

receita total despenca de 27,19% (1992) para 24,99% (1994), com este último ano 

coincidindo com o lançamento do Plano Real. 

 

Tabela 3.20: Gastos sociais consolidados em % do PIB por esfera de governo no Brasil: 

1994:1995. 

Origem Execução 
1994 1995 1994 1995 

Esferas 

%PIB % %PIB % %PIB % %PIB % 
União 12,3 62,4 12,8 62,4 11,2 56,7 11,6 56,5 
Estados 4,3 21,9 4,4 21,7 5,1 25.8 5,2 25,6 
Municípios 3,1 15,7 3,3 15,9 3,4 17,5 3,7 17,9 
Total 19,7 100,0 20,5 100,0 19,7 100,0 20,5 100,0 

   Fonte: STN. (1996). 

 
Mesmo assim, no período pós-constituição de 1988, os Estados tiveram suas receitas 

tributárias disponíveis ampliadas de 22,51% (1988) para 28,40% (1991). Não obstante, a 

recessão econômica e o fracasso dos Planos Collor I e II desestabilizaram a economia 

brasileira a ponto de afetar as finanças estaduais cuja participação da receita tributária na 

receita total despenca de 27,19% (1992) para 24,99% (1994), com este último ano 

coincidindo com o lançamento do Plano Real. 

Entre 1994 a 1996, a recuperação da economia brasileira manifesta-se positivamente 

às finanças estaduais com o aumento da participação das receitas tributárias que saltou de 

24,99% (1994) para 26,25% (1996), como mostra a tabela 3.21. 

Tabela 3.21: Evolução da participação da receita tributária disponível por entes federados: 

1988-2000. 

Receita Tributária Disponível Receita Arrecadada  Anos 
  Total União Estados Municípios Total União Estados 

1988 100,00% 67,17% 22,51% 10,32% 100,00% 73,86% 26,14% 
1989 100,00% 62,93% 25,72% 11,35% 100,00% 70,16% 29,84% 
1990 100,00% 61,10% 26,40% 12,50% 100,00% 71,49% 28,51% 
1991 100,00% 58,55% 28,40% 13,05% 100,00% 68,69% 31,31% 
1992 100,00% 60,18% 27,19% 12,63% 100,00% 70,09% 29,91% 
1993 100,00% 62,55% 25,26% 12,19% 100,00% 73,26% 26,74% 
1994 100,00% 63,62% 24,99% 11,39% 100,00% 72,88% 27,12% 
1995 100,00% 61,73% 26,00% 12,28% 100,00% 71,48% 28,52% 
1996 100,00% 61,47% 26,25% 12,28% 100,00% 71,13% 28,87% 
1997 100,00% 62,73% 25,20% 12,08% 100,00% 72,48% 27,52% 
1998 100,00% 62,88% 24,50% 12,61% 100,00% 73,76% 26,24% 
1999 100,00% 63,16% 24,04% 12,81% 100,00% 74,40% 25,60% 
2000 100,00% 62,64% 24,64% 12,72% 100,00% 73,40% 26,60% 

Fonte: BNDES/Banco Federativo. (2001). 



  

O Plano Real lançado em julho de 1994, conseguiu conter o crescimento das elevadas 

taxas de inflação.Como conseqüência natural dos efeitos positivos do plano de estabilização, a 

economia iniciou um boom de crescimento, porém esse surto foi logo abortado pela restrição 

externa e pela limitação de resposta da capacidade produtiva instalada no curtíssimo prazo. 

Não obstante, com o agravamento da crise da economia mundial e os ataques especulativos 

dos agentes oportunistas nos países de moeda fraca. A crise do México impediu que houvesse 

uma mudança na política cambial de regime fixo.  

Em abril de 1995, a tentativa mal conduzida de mudar o regime de câmbio acabou 

levando uma corrida contra o real que resultou numa fuga de US$ 8 bilhões. A política 

cambial e de juros altos provocaram efeitos deletérios sobre as contas fiscais dos Estados. Do 

lado do setor público as pressões por aumentos salariais e a queda da arrecadação resultou no 

aumento geral do déficit público.Para se financiar, alguns Estados recorreram à emissão de 

títulos estaduais, com a cobertura do Banco Central, e outros à empréstimos contratuais. 

Entretanto, o efeito do declínio da taxa de inflação para patamares civilizados não só 

atingiu positivamente a receita tributária disponível (RTD), mas também as despesas públicas 

dos governos estaduais que aumentaram mais proporcionalmente que as receitas correntes 

devido aumento da população e das demandas sociais num ambiente de estagnação 

econômica. A tabela 3.22 revela a razão RTD/PIB, entre 1988 a 2000. De fato, nota-se que os 

Estados brasileiros tiveram um razoável aumento da razão RTD/PIB, nesse período, de 4,56% 

(1988) para 7,17% (1990). Daí em diante, essa razão continuou caindo para voltar a subir 

apenas nos anos de 1995(7,07%) e 2000 (7,46%). 

Tabela 3.22: Evolução da razão receita tributária disponível/PIB por ente federado: 

1988-2000. 

Em % do PIB Anos 
União Estados Municípios 

1988 13,14 4,56 2,10 
1989 13,19 5,34 2,34 
1990 16,00 7,17 3,31 
1991 12,98 6,35 2,90 
1992 13,92 6,12 2,86 
1993 15,62 5,98 2,86 
1994 17,44 6,96 3,11 
1995 16,83 7,07 3,34 
1996 16,32 6,96 3,25 
1997 16,61 6,76 3,21 
1998 17,19 6,71 3,45 
1999 18,65 7,06 3,76 
2000 19,07 7,46 3,86 

Fonte: BNDES/Banco Federativo. (2001). 



  

A apreciação do câmbio, sustentada pela política monetária de juros elevados, fazia as 

dívidas estaduais crescerem. Os recursos financeiros conseguidos, com a política neoliberal de 

privatização de algumas empresas estatais deficitárias, acabaram servindo para quitar parte 

das dívidas e realizar alguns investimentos. No final de 1998, após a crise russa, o governo 

federal precisou recorrer ao FMI com receio de um ataque especulativo. Em janeiro de 1999, 

o governo federal acabou com a política de bandas cambiais e passou a adotar o regime de 

câmbio flutuante. 

A partir daí, o acordo do FMI fez o governo federal adotar uma dura política de ajuste 

fiscal com metas de superávit fiscal de 3,11% do PIB em 1999 e 3,3% em 2000. De fato, daí 

em diante o governo federal foi forçado a adotar uma série de duras medidas econômicas 

cujos efeitos manifestaram-se na queda da participação das receitas tributárias disponíveis que 

caíram de 26,25% (1996) para 24,04% (2000), como demonstra a tabela 3.21. No período que 

vai de 1996 a 2000, portanto, a combinação do aumento autônomo de gastos, a redução da 

taxa de inflação e a elevação da taxa de juros real acabou provocando um aumento das 

despesas reais. Os déficits fiscais altos e o crescimento explosivo das dívidas estaduais 

introduziram incorporaram sérios riscos à preservação da estabilidade conquistada pelo Plano 

Real. 

A partir daí, os governos estaduais negociaram com os Estados um conjunto de 

medidas que vão desde de corte de gastos com pessoal até a aprovação da Lei Complementar 

no87/96– esta Lei, mais conhecida como Lei Kandir, visava aumentar a competitividade dos 

produtos exportados do país através da eliminação da bitributação do ICMS sobre as 

exportações e bens de capital – que provocou sérios prejuízos aos Estados exportadores de 

commodities.142 Contudo, a legislação do ICMS tornou-se bastante complexo, com o passar 

do tempo, impedindo o contribuinte de conhecê-la em toda a sua inteireza. No caso do ICMS, 

portanto, importa modificar as regras de tributação aplicáveis às transações interestaduais que 

estimulam as guerras fiscais e a sonegação, criam redistribuições não justificadas de receita 

tributária entre os estados e dificultam a introdução de melhorias com vista a redução da carga 

de tributos sobre os bens essenciais que pesam sobre a renda das famílias de baixa renda. 

A harmonização interna da ação tributária do ICMS com o IPI e o ISS, evitando a 

bitributação, é mudança também necessária cuja solução mais simples é a fusão dos três 

                                                
142 A Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou exportações e bens de capital adquiridos 
por contribuintes e eliminou a bitributação dos bens de uso e consumo das empresas, aproximando o ICMS do 
conceito teórico de um imposto sobre o valor adicionado. 



  

impostos num único imposto sobre o valor adicionado dos bens e serviços com receita 

compartilhada pelas três esferas de governo. Não obstante, há que se reconhecer que tanto a 

alteração das regras vigentes da tributação das operações interestaduais, que acarretam 

mudanças na distribuição interestadual dos recursos tributários, quanto a harmonização da 

tributação, sobretudo sobre os efeitos desconhecidos de um imposto sobre o valor adicionado 

dos serviços, são decisões complexas que exigem cautela e estudos prévios para medir os seus 

efeitos nas finanças públicas e nos contribuintes. No primeiro caso, a adoção do princípio do 

destino tem vantagens, mas ainda assim discute-se como fazer a transição de modo assegurar 

uma transição que não venha prejudicar a execução financeira das unidades que possam sofrer 

perdas de receita. No segundo caso, não há ainda estudos a respeito da tributação de serviços 

por um imposto sobre valor adicionado. Portanto, neste caso, uma mudança de tal monta estar 

a exigir estudos prévios e o aprendizado dessa prática com outros países.143 

De fato, se é verdade que a eliminação da bitributação sobre as exportações é saudável 

para os Estados industrializados, o mesmo não pode ser dito para com os Estados agro-

extrativos que tiveram prejuízos com a Lei Kandir. De qualquer modo, entre 1997 a 2000, o 

valor real do ICMS evolui face o esforço fiscal e a modernização administrativa da máquina 

fazendária, como mostra a tabela 3.23. No caso do Estado do Pará, isso não quer dizer que o 

governo desse estado não se ressente da perda de receita como decorrência da Lei Kandir e 

das transferências de parte de sua receita para os municípios. 

 

Tabela 3.23: Evolução do ICMS do Brasil e do Pará: 1996-2000 

Brasil(B)  Pará(A)  Anos 
  R$ 1.000,00  Índice R$ 1.000,00  Índice 

(C=A/B)% 
  

1996 117.071.427 155 1.546.792 244 1,32 
1997 114.441.910 151 1.479.154 233 1,29 
1998 112.677.248 149 1.606.675 253 1,43 
1999 112.645.823 149 1.496.297 236 1,33 
2000 119.980.967 159 1.726.933 272 1,44 

Fonte: CONFAZ.(1996). 
Valores constantes deflacionados pelo IGP-DI/FGV: jan/2003. 

Por fim, o aumento da interdependência dos sistemas econômicos e a globalização 

produtiva, financeira e comercial das atividades econômicas vêm obrigando as economias 

nacionais a adaptarem-se ao cenário internacional promovendo uma crescente integração 

entre os regimes monetário, cambial e tributário de forma a melhorar a competitividade das 

                                                
143 VARSANO et alii. (1988, p. 31-32). 



  

empresas num mercado mundial organizado na forma de blocos econômicos. No caso do 

regime tributário, a construção da nova ordem internacional vem conduzindo a um processo 

de harmonização tributária do comércio intrablocos, caso da União Européia, com reflexos na 

harmonização tributária do comércio interblocos com vista a conciliação de direitos fiscais 

recíprocos entre países a uma mesma base de tributação.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
144 DAIN.(1995, p. 25-26). 



  

4 AJUSTE FISCAL E A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS NO ESTADO DO 
PARÁ 

 A reformas monetárias, financeiras e tributárias, levadas a cabo no período entre 1965 

e 1967, estabeleceram as bases da criação de um moderno padrão de financiamento para a 

economia brasileira que, até a fase do “milagre”, atendeu aos requerimentos do setor privado 

e do setor público. 

A reforma fiscal da “imaginação reformista” tratou de elevar e racionalizar a carga 

tributária não só através da criação de novos impostos indiretos sobre o valor adicionado – em 

substituição aos velhos e superados impostos em cascatas –  mas também pela ampliação da 

base tributária acompanhada da ampliação da progressividade do imposto sobre a renda. 

A principal preocupação dessa reforma fiscal era assegurar um adequado 

financiamento financeiro do setor público de modo a evitar a recorrência ao expediente 

inflacionário – através da emissão monetária ou de empréstimos ao setor privado no mercado 

aberto – para a cobertura de déficits públicos, e eventualmente estimular a poupança privada 

cujo volume era considerado insuficiente para bancar os investimentos necessários à retomada 

do crescimento econômico. 

 Esse padrão de financimento do setor público brasileiro, baseado na modernização do 

sistema tributário e na elevação da carga tributária, começa o seu processo de esgotamento em 

meados dos anos 70, como conseqüência da crise decorrente da alta dos preços do petróleo e 

seus derivados e da alta dos juros internacionais provocada pela mudança da política 

econômica norte-americana, e entra em colapso em 1982 com a moratória declarada pelo 

governo brasileiro. A partir daí, a economia brasileira e principalmente o setor público passam 

a enfrentar a mais grave crise de financiamento do pós-guerra. 

 Para levar adiante a implantação dos grandes projetos do II PND, o governo militar, 

em vez de trabalhar uma nova reforma tributária, optou pelo padrão de financiamento baseado 

no endividamento externo. No final dos anos 70, com o segundo choque do petróleo, este 

padrão de financiamento do setor público, fortemente baseado no endividamento externo, já 

dava sinais de falência, e isto já é suficiente para configurar uma severa crise fiscal. 

Isto não só porque foi reduzido o fluxo de recursos líquidos do exterior para o setor 

público e para as empresas estatais, como também porque se foram escassiando a contribuição 

das receitas tributárias, em particular a capacidade de autofinanciamento das empresas 

estatais.  



  

Assim, as conexões entre o endividamento externo e a crise fiscal começam a 

estabelecer-se ainda no período dos fluxos de recursos líquidos positivos de financiamento 

externo. No final dos anos 70, portanto, já são transparentes os efeitos do “overborrowing” 

sobre as finanças públicas e a ampliação do endividamento interno, sobretudo das empresas 

estatais em todos os níveis da federação, além de previsíveis os prováveis impactos 

financeiros de uma interrupção na oferta de recursos externos ou de uma mudança nas 

condições contratuais (juros e prazos) em que os recursos externos eram ofertados. 

Em 1979, essas previsões foram confirmadas pelo choque de juros e o 

dasaparecimento do mercado voluntário de empréstimos em 1982. As desvalorizações 

cambiais que se seguiram visando elevar as exportações líquidas, provocaram uma 

valorização do estoque acumulado da dívida externa abrigada na União – em face da 

estatitização da dívida externa das empresas estatais e da adoção de políticas de ajuste fiscal e 

monetária – que reduziram a capacidade do Estado de manipular as tarifas públicas e as 

receitas tributárias na magnitude e velocidade exigidas pelo ajuste. 

Por outro lado a ampliação do superávit comercial contribuía para o crescimento da 

dívida externa visto que o governo federal tinha que se financiar em moeda doméstica junto 

ao setor privado, detentor dos saldos positivos em moeda estrangeira, para liquidar os 

compromissos de sua dívida externa no Banco Central.145 

A rápida deterioração da capacidade financeira dos governos federal e estadual, e de 

suas empresas estatais, conduziram ao amplo debate entre economistas sobre a real situação 

do estado das finanças públicas cujo diagnóstico e propostas sinalizaram para a redução da 

intervenção do Estado na economia via corte dos gastos públicos e privatização das empresas 

estatais. 

Não se pode negar que a ampliação do orçamento monetário, a partir de meados dos 

anos 70, deveu-se ao padrão de criação de despesas e linhas de crédito favorecidas, sem 

amparo de receitas fiscais e à revelia de uma programação adequada do crédito oferecido 

pelas agências financeiras oficiais, e que o processo de estatização avançou sem controle nos 

anos 80.146 

A unificação de todas despesas e receitas da administração pública do governo num 

único Orçamento Geral da União (OGU), apesar de bem vinda, não resolveu como alguns 
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esperavam o problema da crise fiscal-financeira do Estado. Mesmo assim, o OGU tornou mais 

transparente as contas públicas, uma exigência democrática, e permitiu a identificação dos 

fatores pelo lado dos gastos que vinham contribuindo com maior peso para o crescimento das 

necessidades de financiamento do setor público. Mas, identificar a natureza do problema não 

implica necessariamente dispor de vontade política coletiva e de capacidade técnica de 

resolvê-la como vários governos, apesar de bem intencionados e dispostos a enfrentar esse 

dasafio, já tiveram a oportunidade de descobrir. 

A adoção de soluções pré-keynesianas alheias à natureza do problema pode agravar 

mais ainda o quadro diagnosticado. De fato, as propostas de um choque fiscal, como vem hoje 

sendo praticado pelo governo federal para cumprir as rígidas metas de ajuste fiscal imposta 

pelo FMI, combinando corte de gastos e aumento de receitas, podem até mesmo agravar o 

quadro em que se encontra a economia brasileira. A elevação de tributos, sem a necessária 

ampliação do conceito de renda tributável e sem adoção de critérios efetivos de 

progressividade, vai hoje se tornando cada vez mais difícil do ponto de vista político de 

justificar. 

Neste contexto, pretende-se analisar, no presente capítulo, o esforço fiscal levado adiante 

pelo governo do Pará, que resultou num aumento da arrecadação do ICMS a partir da 

inserção do Estado do Pará no PNAFE. Para isso, o capítulo III foi estruturado em quatro 

seções, alem desta breve introdução: na primeira seção, busca-se discutir a crise fiscal dos 

estados e aumento do grau de endividamento dos mesmos que levou ao acordo com o 

governo federal no sentido da renegociação das dívidas estaduais; na segunda seção, 

analisa-se os efeitos da globalização da economia e a necessidade de ajuste fiscal dos 

estadosa, além do impacto do Plano Real, da Lei Kandir e da guerra fiscal sobre as 

finanças do Estado do Pará, em particular, sobre o ICMS. 

Na terceira seção, discute - se os efeitos do PNAFE no programa de modernização fiscal da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA- PA). Na quarta seção, analisa-se o 

esforço fiscal das medidas tomadas pelo governo do Pará buscando a melhoria da 

eficiência da administração tributária. 

 

 

 

 



  

4.1 A CRISE FISCAL E A NEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS DOS ESTADOS 
BRASILEIROS 

 

Foram várias as tentativas de recuperação da capacidade fiscal das economias 

estaduais, através dos recorrentes pacotes tributários lançados na década de 80 e começo da 

década de 90, que não conseguiram evitar os prejuízos financeiros desses entes federados. 

Nesse longo período, a economia brasileira apresentou baixa taxa de crescimento econômico e 

altos custos à rolagem da dívida interna, o que contribuía para a deterioração das finanças 

públicas dos estados e para uma desarticulação das relações financeiras intergovernamentais. 

No período da inflação alta no Brasil, enquanto o efeito Tanzi sobre as receitas 

tributárias, que contribuía para redução real da receita tributária e aumento do déficit público 

dos Estados, era em parte neutralizado pela indexação dos tributos; por outro lado, o efeito 

Patinkin sobre as despesas beneficiava os Estados na medida em que a elevação dos preços 

proporcionava uma redução real do déficit público por intermédio da queda real das despesas. 

No Brasil, entretanto, o efeito Patinkin superava com vantagens o efeito Tanzi.147 De fato, 

para se ter uma idéia, entre 1985-1993, a dívida líquida que havia atingido o valor de 52,6% 

do PIB (1985) declinou para 33% do PIB (1993), como mostra a Tabela 4.24. 

O fato de que o Plano Real tenha sido implementado, inicialmente, sem uma âncora 

fiscal não quer dizer que não havia preocupação sobre essa questão. De fato, não passou 

despercebido pelos mentores do plano de estabilização a necessidade do ajuste fiscal para 

resolver o problema estrutural da crise fiscal dos Estados como foi enunciada pela MP n. 434, 

de 27/02/1994. O agravamento da crise fiscal dos Estados federados, entretanto, serviu para 

expor o comprometimento das relações financeiras entre o Tesouro, as empresas estatais e os 

bancos estaduais. 

Essas relações pouco visíveis, pelo simples exame dos balanços das contas oficiais dos 

estados, obscureciam as articulações dos governos estaduais com a esfera federal e com as 

suas próprias empresas estatais, e bancos.148 A forte restrição da administração financeira 

direta, por parte dos Tesouros Estaduais (TE), tornou inviável a conciliação da manutenção 

das despesas correntes, acrescida de encargos financeiros assumidos com os novos 

investimentos, com a ajuda concedida pelos governos estaduais aos órgãos da administração 

indireta (Fundações, Autarquias e Sociedades de Economia Mista) e as suas empresas 
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estatais.Essa forte restrição orçamentária caracterizava uma crise das finanças estaduais do 

setor público. 

 

Tabela 4.24: Dívida líquida do setor público no Brasil: 1985-1993  

Em % do PIB Anos 
Governo 
Federal 

Estados e 
Municípios 

Empresas 
Estatais 

Total Dívida 
Interna 

Dívida 
Externa 

1985 18,9 7,1 26,6 52,6 21,7 30,9 
1986 20,0 6,6 22,9 49,4 20,6 28,8 
1987 20,4 7,9 22,0 50,3 19,3 31,0 
1988 19,6 6,7 20,6 46,9 21,3 25,6 
1989 19,9 5,9 14,4 40,2 21,7 18,5 
1990 15,2 7,8 17,6 40,6 17,8 22,8 
1991 12,7 7,2 18,0 37,9 13,9 24,0 
1992 12,2 9,2 15,8 37,2 18,5 18,7 
1993 9,7 9,3 14,0 33,0 18,6 14,5 

Fonte: Banco Central. (1994). 

 

Até 1994, era comum a afirmação de que à aceleração inflacionária e a ampliação do 

desequilíbrio fiscal refletiam a inconsistência entre despesas públicas e receitas tributárias dos 

três entes federados.A tentativa de evitar novos endividamentos por parte do governo federal 

não teve êxito depois do fracasso do Plano Cruzado. Depois de 1994, entretanto, a inflação 

cedeu e chegou quase a desaparecer em 1998.A análise das causas da queda da taxa de 

inflação, nesse período, não cabe dentro dos estreitos limites da presente dissertação, porém 

sabe-se que está associada aos seguintes fatores:149 

• a fase de transição de quatro meses da Unidade Real de Valor (URV), enquanto 

unidade de conta, que permitiu uma acomodação dos preços relativos, ausentes nos 

planos de estabilização anteriores; 

• a abertura comercial que intensificou a concorrência dos produtos domésticos com 

os importados e agiu como fator inibidor dos reajustes de preços; 

• a âncora cambial como fator balizador das expectativas dos agentes econômicos; 

• o elevado nível das reservas cambiais que dava credibilidade à política cambial; 

• a disposição do mercado financeiro internacional para tomada de empréstimos; 

• as elevadas taxas de juros praticadas no mercado na segunda metade dos anos 90; 
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• a criação do Fundo Social de Emergência (FSE) que reduziu por um período de 

dois anos as transferências vinculadas. 

No período entre 1994 a 1998, a combinação de um déficit público elevado num 

ambiente de quase desaparecimento do imposto inflacionário, como fonte de financiamento, 

provocou um aumento da dívida pública brasileira consolidada que passou de 26% do PIB 

(1994) para 36% do PIB (1998). No mesmo período, nota-se também que o desequilíbrio dos 

estados e municípios foi o principal responsável pela piora do resultado primário, como 

mostra a tabela 4.24. A partir daí, a crise financeira dos Estados brasileiros atingiu níveis sem 

precedentes que levou a uma nova postura política por parte dos governos estaduais em torno 

da necessidade de  renegociação das dívidas com o governo federal. A redução da dívida 

líquida em 1994 está associada ao superávit primário obtido naquele ano (5,3% do PIB). A 

análise por unidade de governo, a partir da tabela 4.25, mostra que: 

a)   o crescimento da dívida líquida dos estados e municípios, apesar de terem ocorrido 

renegociações com o Tesouro Nacional em 1993 e em 1997, demonstrando assim 

o não-comprometimento daquelas unidades com o ajuste fiscal; 

b)  a redução da dívida líquida das empresas estatais, derivada, fundamentalmente, do 

processo de privatização; 

c) a expansão da dívida líquida do governo federal está associada à perda de receita  

inflacionária e ao subsídio sobre juros incorridos no âmbito das 

diversasrenegociações de dívidas de governos subnacionais, combinadas com 

resultadosprimários pouco significativos. 

 

Tabela 4.25: Evolução da dívida líquida do governo nacional, dos governos subnacionais 

e da empresas estatais no Brasil: 1994-1998 

Em % do PIB Anos 
Governo 
Federal 

Estados e 
Municípios 

Empesas 
Estatais 

Total  Dívida 
Interna 

Dívida 
Externa 

1994 12,5 9,7 6,9 29,2 20,7 8,4 
1995 13,2 10,6 6,7 30,5 24,9 5,6 
1996 15,9 11,5 5,9 33,3 29,4 3,9 
1997 18,8 13,0 2,8 34,5 30,2 4,3 
1998 25,3 14,3 2,9 42,6 36,0 6,6 

Fonte: Banco Central. (1999). 

Quanto ao comportamento global da dívida líquida brasileira, pode-se destacar o 

seguinte: a) a dívida externa líquida continuou a decrescer até 1997, devido ao processo de 



  

acumulação de reservas; o crescimento em 1998 decorreu da perda de reservas cambiais 

naquele ano, em face dos problemas gerados pelas crises asiática e russa, enquanto o 

crescimento verificado nos primeiros meses de 1999 guarda relação com a desvalorização 

cambial ocorrida em janeiro, derivada da mudança do regime cambial no País; b) o 

crescimento da dívida líquida total nesse período está associado à perda dereceita 

inflacionária pelo Governo Central, combinada com resultados fiscais primários pouco 

significativos, e com crescimento notável do endividamento de estados e municípios. 

Deve-se destacar que o imposto inflacionário, que produzia receita em torno de 2 a 

2,5% do PIB no período pré-Real, ficou reduzido a níveis inferiores a 0,5% do PIB no período 

posterior ao Plano Real. 

No período entre 1994 a 1998, o déficit primário dos estados e municípios foi 

responsável pelo pior resultado primário consolidado dos três entes federados, como mostra a 

tabela 4.26. A situação fiscal dos estados no período posterior à estabilização foi marcada por 

uma aguda crise financeira. No período entre 1995/98, o valor agregado dos estados e 

municípios contribuiu para o aumento dos déficits primários, em quase todos os anos, 

equivalente em média a 0,4% da PIB. 

Nesse mesmo período, o governo federal teve superávit equivalente em média a 0,2% 

do PIB. No caso das empresas estatais, as empresas de âmbito federal tiveram um superávit 

primário médio de 0,2% do PIB, enquanto as empresas estaduais foram responsáveis por 

déficits primários médios de 0,2% do PIB. 

A esses valores devem ser acrescidos os juros nominais correspondentes a cada 

unidade da federação brasileira. Neste particular, nota-se que as despesas com juros reais, 

entre 1995/1998, foi de 5% do PIB, portanto superior à média das despesas reais de juros 

entre 1991/1994. No final do primeiro governo FHC, os juros tiveram uma participação maior 

na explicação da evolução da Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) quando 

se comparam os dados dos juros e do resultado primário entre 1997/1998, como mostra a 

tabela 4.26. 

 

 

 

 



  

Tabela 4.26: Necessidade de financiamento do setor público no Brasil: 1994-1998. 
1994 1995 1996 1997 1998 Composição 

Em % do PIB 
1.Déficit nominal 26,97 7,27 5,86 6,13 7,59 
Governo Central 10,16 2,38 2,57 2,65 5,01 
Estados e Municípios 12,07 3,57 2,7 3,04 2,05 
Estados  n.d. n.d. n.d. n.d. 1,82 
Municípios n.d. n.d. n.d. n.d. 0,23 
Empresas estatais 4,74 1,32 0,6 0,44 0,53 
Federais n.d. -0,07 -0,04 -19 0,22 
Estadais n.d. 1,33 0,61 0,6 0,25 
Municípais n.d. 0,06 0,03 0,63 0,06 
2.Déficit primário -5,21 -0,27 0,09 0,99 -0,01 
Governo Central -3,25 -0,52 -0,36 0,33 -0,56 
Estados e Municípios -0,77 0,18 0,54 0,73 0,19 
Estados n.d. n.d. n.d. n.d. 0,41 
Municípios n.d. n.d. n.d. n.d. -0,22 
Empresas estatais -1,19 0,07 -0,08 -0,07 0,36 
Federais n.d. -0,41 -0,28 -0,27 0,25 
Estadais n.d. 0,46 0,19 0,18 0,07 
Municípais n.d. 0,02 0,01 0,02 0,04 
3.Juros nominais 32,18 7,54 5,77 5,14 7,6 
Governo Central 13,41 2,9 2,93 2,32 5,57 
Estados e Municípios 12,84 3,39 2,16 2,31 1,86 
Estados n.d. n.d. n.d. n.d. 1,41 
Municípios n.d. n.d. n.d. n.d. 0,45 
Empresas estatais 5.93 1,25 0,68 0,51 0,17 
Federais n.d. 0,34 0,24 0,08 -0,03 
Estadais n.d. 0,87 0,42 0,42 0,18 
Municípais n.d. 0,04 0,02 0,01 0,02 

(-)=Superávit 
n.d - dados não disponíveis. 
Fonte: Banco Central/SEST. (1999). 

 

A gênese das dificuldades financeiras dos estados foi associada pela grande maioria 

dos governadores eleitos em 1994 à perda da receita do ICMS, que caiu 0,5% do PIB entre 

1994 a 1998, em parte pela Lei Kandir que desonerou o pagamento do ICMS das esportações. 

É claro que essa opinião generalizada, por parte dos governadores, tem de ser melhor 

qualificada. Do ponto de vista das receitas tributárias nem todos estados saíram perdendo. Os 

estados ricos industrializados, como São Paulo, saíram ganhando uma vez que tiveram 

ampliado o grau de competitividade dos seus produtos no mercado internacional. Porém, os 

estados pobres, sobretudo aqueles de base exportadora, sofreram perdas de receita tributária 

com a desoneração do ICMS dos produtos exportados. 



  

No caso do Estado do Pará, a alegação de que a perda do ICMS foi compensada pelo 

aumento das transferências constitucionais dos fundos de participação dos estados, como 

conseqüência do aumento da receita tributária federal, precisa ser demonstrada. De fato, 

percebe-se que, entre os anos de 1996 a 1999, o volume de recursos transferidos da União aos 

Estados não foi expressivo o suficientemente para confirmar esta tese.150 Entre os anos de 

1996 a 1999, a receita disponível dos estados teve um crescimento médio de apenas 0,2%, 

significando que a queda da arrecadação do ICMS de R$ 126.054 milhões (1996) para R$ 

102.980 milhões (1999), equivalente a um decréscimo médio de menos 4,5%, não foi 

compensada pela subida do valor das transferências da União para os estados de R$ 23.819 

milhões (1996) para R$ 29.774 milhões, ou seja, o correspondente ao aumento médio de 

6,2%, pois a receita disponível dos estados, nesse mesmo período, cresceu a uma média de 

apenas 0,2%. 

No entanto, há que se reconhecer que a crise fiscal dos estados, sobretudo depois do 

Plano real, tem muito haver com três fatores: a) Com o aumento dos gastos com o pessoal 

associado a política populista de aumentos dos salários nominais e ao empreguismo político 

praticado pelos governadores; b) Com o peso crescente dos inativos na composição da folha 

de pagamento dos estados; e c) Com o pagamento de juros e amortizações de compromisssos 

assumidos. Em que pese o fato dos estados federados serem independentes para decidirem 

sobre a melhor alocação dos seus recursos próprios, eles não têm autonomia para tomarem 

emprestados no mercado financeiro pois esta decisão está condicionada as normas emanadas 

do Banco Central e do Senado Federal. Neste particular, sobretudo no período entre 

1995/1998, o governo federal tratou de aperfeiçoar os seus mecanismos institucionais de 

controle dos déficits estaduais. Entre as principais mudanças operadas, por parte do governo 

federal, citam-se: 

a)  o fim da manipulação dos bancos estaduais pelos governadores para financiamento 

do TE para cobrir gastos da administração direta e indireta; 

b)  um maior monitoramento das “Antecipações de Receitas Operacionais” (AROs), as 

quais foram amplamente utilizadas até 1995 como forma dos TE se financiarem 

junto ao sistema bancário; 

c) a inibição a recorrência dos “precatórios” em decorrência das decisões tomadas pela 

CIP que apurou o uso indevido pelos desses recursos; 
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d) o fim da manipulação das empresas estaduais para financiar os TE, através da 

tomada de empréstimos e/ou da privatização tendo a frente os próprios 

governadores, que não dispunha de recursos tributários suficientes para cobrir o 

excesso dos gastos públicos; 

e) a renegociação das dívidas dos estados; 

f) a aprovação da reforma administrativa. 

Tabela 4.27: Evolução das receitas próprias, transferências e receitas disponíveis dos 

estados: 1999-2000. 

R$ milhões 
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA TRANSFERÊNCIAS Anos 

ICMS FUNDEF 
ICMS 

IPVA ITCD Total Da União aos 
Estados 

Dos Estados aos 
Municípios 

RECEITA  
DISPONÍVEIS 

1988 81401 - 1588 - 82988 9602 21144 71447 
1989 99620 - 1718 - 101337 11784 25764 87358 
1990 110596 - 3120 - 113716 21606 30039 105283 
1991 104857 - 3401 - 108258 18637 28691 98205 
1992 95785 - 3264 - 99048 17280 26280 90048 
1993 89766 - 3573 - 93339 19822 24992 88169 
1994 100739 - 3501 - 104240 19489 27654 96075 
1995 118241 - 6249 - 124489 22492 33512 113469 
1996 126054 - 7103 - 133157 23819 35913 121064 
1997 123223 - 8058 567 131843 24584 35691 120736 
1998 103879 17444 8880 632 130835 28545 37193 122186 
1999 102980 18309 8292 534 130114 29774 37691 122196 
2000 109516 19671 8502 515 138204 29876 40054 128025 
2001 114991 19265 9176 480 143912 30394 42368 131938 
2002 112858 19173 9216 639 141887 32072 42204 131754 

Fonte: STN. (2004); SRF. (2004). Valores constants a preços de dez/2003. IGP-DI/FGV. 
Obs.: A partir de 1998, descontou-se da arrecadação do ICMS os repasses ao FUNDEF. 

 

Desse elenco de medidas corretivas, levadas a bom termo pelo governo central, as 

duas últimas merecem comentários. A renegociação das dívidas estaduais foi uma decisão 

importante para resolver os graves problemas estruturais dos déficits primários dos 

Estados.Ela consistiu na “federalização” das dívidas estaduais a uma taxa de juros real de 6% 

a.a e plano de amortização do principal de 30 anos. 

Esse esquema de pagamento dos Estados à União teve como contrapartida o 

comprometimento da receita tributária corrente e futura dos Estados, inclusive a arrecadação 

do ICMS, calculado a partir da “tabela price”, de forma que o valor das prestações fosse 

constante no longo prazo. Caso a taxa de juros real média de mercado em trinta anos for 

superior a 6% ao ano, tal condição poderá implicar numa nova negociação entre as partes para 

resolver o problema da socialização das perdas. 



  

A negociação das dívidas estaduais com a União, entretanto, reduziu as NFSPE na 

medida em que os Estados endividados passaram a pagar não só os juros como também o 

principal. Ademais, por força do contrato, a União pode reter automaticamente aos cofres 

federais, para atender eventuais ressarcimentos, uma parcela dos recursos Fundos de 

Participação dos Estados (FPEs), caso qualquer Estado deixe de cumprir o acordo. 

Por fim, para evitar novas pressões pelo lado das despesas governamentais, a reforma 

constitucional aprovada em 1998 assegurou aos Estados as condições para cumprir com os 

dispositivos da “Lei Camata” que definiu o teto de 60% das despesas com pessoal em relação 

à receita líquida. 

Apesar dessas medidas, os resultados fiscais dos governos estaduais não foram bons 

no período entre 1995 a 1998, como vimos. Entretanto, foram lançadas as bases institucionais 

para uma melhora da situação fiscal dos estados federados. 

Em 1999, a estratégia do governo federal foi o de ir “fechando o cerco” aos poucos 

para impedir novos “vazamentos” de financiamento do déficir dos estados, apesar das 

pressões dos governadores eleitos que queriam renegociar as dívidas que acabara de ser 

negociada. Porém, o governo federal não cedeu as pressões dos governadores, ainda que 

acabasse fazendo pequenas concessões sem ferir o acordo com o FMI. 

 

 

4.2 GLOBALIZAÇÃO E A NECESSIDADE DO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS 

 

O avanço do processo de globalização, dado pela redefinição das formas de articulação 

financeira e produtiva, vai limitar bastante o raio de manobra das políticas macroeconômicas 

do Brasil para as práticas de políticas independentes e desarticuladas do consenso 

internacional, conhecido como “Consenso de Washington”. De fato, os organismos 

internacionais (FMI e Banco Mundial) abandonaram as políticas de ajustes voltados à geração 

de superávits comerciais para o pagamento da dívida externa e passaram a defender a prática 

de políticas de estabilização baseadas em ajustes fiscais e de políticas neoliberais de câmbio 

flexível, abertura comercial do mercado e privatização de empresas estatais. 

Em julho de 1998, o governo federal deu início a seu programa de privatização, 

acordado com o FMI, com a venda da Telebrás.Em agosto de 1998, quando a economia 



  

mundial mal estava se recuperando da crise financeira que abalou as economias dos países 

asiáticos em 1997, a Rússia desvalorizou o rublo e decretou moratória de sua dívida, 

agravando assim, ainda mais, a cambaleante economia mundial. Com isso, as fontes 

internacionais de crédito secaram e o Brasil, por praticar uma política de taxa de câmbio fixo, 

passou a ser considera a “bola da vez” no sentido de que seria a próxima economia emergente 

que iria deixar a sua moeda flutuar. 

Neste contexto, apesar do Brasil dispor de confortáveis reservas internacionais em 

torno de RS$ 74 bilhões no conceito de caixa, a forte pressão especulativa, em torno da 

flutução do real, significou  uma perda de US$ 45 bilhões em 50 dias. Diante desse quadro de 

perdas de reservas, o governo federal tomou a decisão de negociar com o FMI um “pacote 

emergencial” de ajuda externa que contasse com recursos do próprio Fundo, do Banco 

Mundial, BID e dos Tesouros dos países desenvolvidos que acabou atingindo o valor de RS$ 

42 bilhões. Duas condições foram negociadas para que o acordo se concretizasse: 

a) a preservação da política cambial de microdesvalorizações nominais de 0,6% ao 

mês; e 

b) um ajuste fiscal destinado a obter um superávit primário do setor público 

consolidado de 2,6% do PIB em 1999, complementadas por metas primárias de 

2,8% e 3,0% nos anos de 2000 e 2001, respectivamente. 

A formalização do acordo do governo brasileiro com o FMI e a sua aprovacão 

definitiva, em dezembro de 1998 pelo board desta instituição em Washington, contribuíram à 

recuperação da imagem do Brasil no exterior e a perda das reservas internacionais logo 

diminuiu. No entanto, dois episódios marcaram a transição da política cambial: um deles foi a 

não aprovação pelos membros do Congresso Nacional de algumas medidas importantes para o 

ajuste fiscal; e o outro foi a declaração da moratória pelo governador de Minas Gerais. Esses 

fatos voltaram a prejudicar a imagem do governo brasileiro no mercado exterior como não 

cumpridor de acordos. Em tais circunstâncias, a economia brasileira voltou a ter fortes perdas 

de suas reservas a ponto de forçar o governo brasileiro a abandonar o regime de câmbio fixo e 

deixar o câmbio flutuar, em 15 de janeiro de 1999, o que acabou representando uma 

maxidesvalorização. Com isso, os títulos do governo que estavam indexados em dólar 

sofreram um aumento em termos de PIB. Ao longo de 1990, a taxa de câmbio teve um 

aumento nominal de 48%. 



  

A despeito dos resultados favoráveis conquistados com o Plano Real, sobretudo no 

front inflacionário, o drama da economia no pós-real foi o surgimento de déficits elevados 

tanto no setor público como no setor externo. A semelhança dos anos de déficit gêmeos da 

economia norte-americana, esse duplo desequilíbrio do setor público e do setor exerno da 

economia brasileira passou a caracterizar uma típica situação de “déficits gêmeos”. Esse 

problema veio se adicionar a perda de credibilidade pela moratória externa de 1987. O drama 

está no gigantismo dos “déficits” na medida que eles revelam, quando medidos em termos do 

PIB dolarizado, a baixa capacidade do Brasil honrar os seus compromissos com os seus 

credores. Na presença de déficits elevados no setor público, os juros internos e dívida pública 

tornam-se elevados e isso provoca uma queda dos investimentos privados. 

A situação torna-se mais grave quando a despesa pública não financeira se concentra 

em gastos correntes, pois que, dada a arrecadação de impostos, a poupança pública em conta 

corrente tende a cair ainda mais por dois motivos: a) primeiro, porque a despesa com juros 

torna-se alta; segundo, porque os gastos não financeiros correntes também aumentam. Numa 

economia como a brasileira, na qual o Estado tem um papel importante como agente anti-

cíclico, o baixo nível de investimento público dificulta a retomada do crescimento econômico. 

Além disso, se o país tem déficits elevados, sobretudo em sua balança de transações correntes, 

então os credores externos, para cobrir parcela desses déficits, exigem juros elevados para 

compensar o risco do credor e do tomador. Neste caso, o país é forçado a pagar spreads 

elevados em financiamentos externos.Esse foi o caso do Brasil no pós-real. 

Num contexto da globalização, os países emergentes, além do receio da fuga de 

capitais para seus concorrentes e de não poderem aproveitar as oportunidades para atraírem 

investidores privados – detentores de inovações técnicas da terceira onda – acabam aceitando 

a perda do grau de liberdade para o exercício de suas políticas autônomas. Neste caso, as 

diretrizes impostas pela comunidade internacional à nação que pede “socorro” ao FMI, além 

de compatíveis com as dos países concorrentes, são impostas como única forma dessa nação 

não se credeciar para participar da economia financeira mundial. Assim sendo, o não 

cumprimento do receituário neoliberal é visto pela comunidade financeira internacional como 

um elemento de elevado risco ao programa de estabilização calcado no ajuste fiscal. 

Essa linha de conduta vai ser alterada nos anos 90 com a inserção da economia 

brasileira na economia global. De fato, após o esforço político realizado pelo governo federal 

para envolver os governos estaduais em torno das metas de superávit primário, o 

compromisso assumido pelos governadores significou o amadurecimento dos entes federados 



  

pró ajuste fiscal. Não obstante, havia um problema a resolver ligado a perda de receita 

tributária própria como conseqüência da Lei Kandir. 

 

4.2.1 O programa de ajuste fiscal do FMI e o envolvimento dos Estados 

 

Entre 1995/1999, o panorama da macroeconomia brasileira, visto através dos 

indicadores, era de uma taxa média de inflação de 9,9% a.a e de uma taxa média de 

crescimento do PIB de 1,48% a.a. A taxa de câmbio real, depois de anos de desvalorização 

real negativa, atingiu em 1998 uma desvalorização real de 5,9%. Ao lado disso, as taxas de 

juros reais ficaram em níveis bastante elevados, equivalente a uma taxa média de 20,5% a.a., 

como mostra a tabela 4.28. Chama atenção o déficit primário consolidado (União, Estados e 

municípios) que cresceu de 0,4% do PIB (1995) para de 3,1% do PIB (1999) e a dívida 

líquida da economia brasileira que aumentou de 30,5% em 1995 para 46,9% do PIB em 1999, 

como mostra a tabela 4.28. 

Não é de surpreender, portanto, que o aumento da dívida pública fizesse proliferar  

aqui e acolá algumas especulações de que o governo FHC viesse repetir a dose do Plano 

Collor, em 1990, de congelamento da poupança financeira. Era exatamente por isso que o 

governo federal. Desde o final de 1998, se empenhava para que fosse adotada uma política de 

ajuste fiscal que pudesse estancar a trajetória de crescimento da dívida pública dos estados.151 

Não obstante, apesar do esforço do governo federal, os estados e municípios não se sentiam 

responsáveis pela norma da estabilidade macroeconômica.  

Tabela 4.28: Indicadores macroeconômicos da economia brasileira: 1995-1999 

Em % 
Anos Taxa de 

Crescimento 
da 

Inflação 

Taxa de 
Crescimento 

do 
PIB nominal 

Taxa 
Câmbio  

real 

Taxa 
Juros  
real 

Saldo 
Primário/PIB 

Razão 
Dívida 

Líquida/PIB 

1995 14,8 4,2 0,2 33,1 0,4 30,5 
1996 9,2 2,8 -2,2 16,6 -0,1 33,3 
1997 7,1 3,7 -0,1 16,0 -0,9 33,8 
1998 1,7 0,2 5,9 26,9 0,0 42,6 
1999 16,8 -3,5 20,9 10,3 3,1 46,9 

Média 9,9 1,48 4,9 20,6 0,5 37,4 
Fonte: Banco Central. (2002). 
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Como conseqüência, em janeiro de 1999, devido ao overshooitng cambial, a dívida 

líquida consolidada do setor público atingia o elevado patamar de mais de 48% do PIB. Esse 

nível alto do crescimento da dívída pública serviu para disparar o alarme da possibilidade do 

retorno do “fantasma” da moratória da dívida interna. Neste contexto, criou-se um verdadeiro 

pânico que redundou numa corrida aos bancos dos poupadores com receio de um outro 

confisco do tipo praticado no governo Collor.Para acalmar o mercado, o governo FHC voltou 

a negociar com o FMI um novo acordo em março de 1999 que contemplou novas metas 

dentre as quais destacam-se as metas de superávit primário em termos do PIB, como mostra a 

tabela 4.29. 

Também ficou acordado que o Banco Central manteria uma alta temporário dos juros 

de forma a aumentar o custo de oportunidade de comprar moeda estrangeira numa situação 

em que a cotação do dólar norte-americano era elevada. A reversão das expectativas dos 

agentes no sentido de que a taxa de inflação não iria subir exponencialmente, com a 

desvalorização da taxa de câmbio, serviu para acalmar o nervosismo do mercado e atenuar a 

demanda por dólares, a partir de abril de 1999. Esse conjunto de iniciativas, tomadas pelo 

governo federal, propiciou um recuo na cotação dólar, uma queda suave da taxa de juros ao 

longo do ano e uma tendência de reversão dos fatores que projetavam uma trajetória 

ascendente da dívida pública. 

 

Tabela 4.29: Metas de superávit primário da União, Estados e Municípios e das Empresas 

estatais, segundo o acordo do FMI. 

Em % do PIB 
Entidades 1999 2000 2001 
União 2,30 2,65 2,60 
Estados e Municípios 0,40 0,50 0,65 
Empresas Estatais 0,40 0,10 0,10 
Total 3,10 3,25 3,35 

Fonte: Ministério da Fazenda. (2000). 

O novo acordo firmado entre o governo brasileiro e o FMI, comparativamente em 

relação ao acordo anterior, contemplou metas mais rigosas do superávit primário consolidado 

para o setor público de 2,60 para 3,10% do PIB em 1999; seguidos com aumentos de 3,25 % e 

3,35% do PIB para os anos de 2000 e 2001, respectivamente.O forte aperto fiscal imputado ao 

país era explicado por dois motivos: 

a) porque o país tinha sofrido perda de credibilidade no momento que o acordo tinha 

sido negociado e isso ampliava o grau de incerteza da comunidade financeira; 



  

b) porque a dívida pública tinha crescido com a desvalorização e isso significava uma 

alta do superávit primário em relação ao PIB. 

Como se vê, a globalização financeira colocou um novo desafio à gestão autônoma das 

políticas macroecômicas dos países emergentes, sobretudo àqueles de organização federativa, 

que pode travar a retomada de um crescimento auto-sustentado.152 No caso de políticas 

fiscais, há quem defenda que o ajuste fiscal, baseada em redução de gasto público, não 

necessariamente provoca efeitos recessivos sobre uma economia. 

A percebação teórica desses economistas associa esta conclusão a três fatores: 1) a 

mudança na composição da demanda agregada em favor do investimento, causada pelo 

aumento dos lucros associado à redução dos salários reais, na presença de corte de gastos de 

consumo é capaz de fazer cair a relação gastos de consumo do governo/PIB; 2) a redução das 

taxas de juros, relacionada com o rating dos países emergentes que aderissem uma efetiva 

disciplina fiscal; e 3) a melhoria do ambiente dos negócios devido o rebaixamento do grau das 

incertezas.153  

Essas premissas serviram de base para o processo de negociação entre os entes 

federados que resultou no ajuste fiscal dos Estados, através do PNAFE, a partir da metade dos 

anos 90. 

A partir daí, o êxito do programa de estabilização macroeconômico passou a depender, 

em grande medida, não só do ajuste fiscal levado a bom termo pelo governo federal, mas 

também do grau de aceitação político dos Estados quanto às metas do programa de 

estabilização pactuado com o FMI.  

Neste sentido, o alto grau de liberdade dos governadores para o comprometimento de 

gastos públicos e a pouca atenção dada ao esforço fiscal para elevar a arrecadação tributária 

própria passaram a ser vistas como desastrosas e prejudiciais ao cumprimento das metas 

fixadas para o ajuste fiscal. 

O governo federal, diante desse quadro de crescimento do aumento do grau de 

endividamento, teria de quebrar a resistência dos governadores e avançar em termos da 

melhoria da boa governança macroeconômica. No entanto, tal atitude significava negociar 

previamente mudanças na própria Constituição. 

                                                
152 CARVALHO.(2003, p.129-133). 
153 GIAVAZZI & PAGANO.(1990); ALESINA & PEROTTI.(1995). 



  

A reforma tributária da Constituição de 1988, a pretexto da descentralização 

federativa, acarretou uma forte redistribuição da receita tributária aos entes federados sem 

uma proporcional redivisão dos encargos sociais pelo lado das despesas, e isto constituí-se 

num fator adicional de fragilidade das finanças públicas estaduais. Além disso, um fato novo 

passou desapercebido a nível do contexto internacional – a globalização dos mercados. 

A questão particular diz respeito ao caso de capitais financeiros que queiram se dirigir 

para o setor produtivo. As exigências quanto a modernização e da competitividade no plano 

da economia mundial não dispensam os recursos do mercado financeiro internacional o qual, 

como sabido, são avessos a redução da rentabilidade dos investimentos por eles financiados. 

Ou seja, o investidor externo não aceita que seu lucro seja reduzido por mecanismo de 

tributação no momento da realização e nem por ocasião da remessa do seu lucro como faziam 

os países em desenvolvimento num passado não tão distante. 

Num contexto de globalização, essa característica do mercado finanaceiro 

internacional significa que os países emergentes têm que se preocupar não apenas com uma 

estrutura tributária harmônica no plano internacional, mas também o detalhamento das 

normais legais e que regulam a cobrança dos tributos que afetam a rentabilidade do investidor 

estrangeiro, inclusive os seus aspectos operacionais. 

Tão importante quanto a prática da aplicação das normas tributárias, para a tomada de 

decisão para investimentos de médio e longo prazos, é a estabilidade das normas ao longo do 

tempo. Portanto, não basta que os países emergentes promovam a harmonização de suas 

práticas tributárias a nível internacional para ter acesso aos recursos provenientes da poupança 

externa, é importante também assegurar a manutenção dessas regras para o sucesso 

competitivo. 

Não cabe aqui repassar todo o proceso gerador do aumento das dívidas estaduais. 

Porém, as mudanças operadas nos cenários político e conômico dos anos 90, com o sucesso 

do Plano Real e o agravamento da crise das finanças estaduais enfraqueceram a resistência 

dos governos estaduais e abriram espaço para uma ação conjugada entre os governos federal e 

estadual em torno de um programa de reestruturação das finanças públicas estaduais. 

Isso foi possível porque o acesso da economia brasileira ao mercado financeiro 

internacional e a reestruturação da dívida externa asseguraram não somente o financiamento 

do saldo do balanço de pagamento – sem a necessidade de geração de megasuperávits 



  

comerciais – como tornaram viável a política câmbio fixo como âncora da política monetária 

de estabilização macroecômica. 

Além disso, o Plano Real ao abater a inflação, eliminou de uma só vez os efeito Tanzi 

e Patinkin, que resultavam dos retardos nos recebimentos e pagamentos, e assim expôs a 

grande dificuldade da gestão dos gastos públicos dos Estados, sobretudo àquelas despesas 

referentes ao pagamento dos salários do servidor público. 

Não bastasse, a falta de recursos financeiros por parte dos Estados foi agravada ainda 

mais, com a generalização da guerra fiscal, a isenção do ICMS dos produtos exportados e a 

criação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) 

Para os Estados com dívida mobiliária, principalmente, a política de taxas de juros 

elevadas, sustentada no Plano Real, passou a alimentar o componente financeiro do 

endividamento dos Estados, já que só a rolagem dos títulos com capitalização dos juros 

contribuía para o crescimento do estoque da dívida dos Estados, independentemente da 

captação de novos recursos no mercado financeiro.154 

Essa postura política interessava ao governo federal não só para impedir o aumento do 

grau de endividamento dos Estados da federação, sobretudo dos Estados mais pobres, como 

pela necessidade preservar a estabilidade macroeconômica conquistada pelo brilhante Plano 

Real já que a recorrência a novo empréstimo pelas subunidades continha um componente 

inflacionário que prejudicava a política de estabilidade de preços.155 

Tem curso a partir daí o processo de federalização das dívidas estaduais que vai 

culminar com a resolução No 69/95 do Senado Federal que fixa os limites para o pagamento 

do serviço da dívida dos Estados entre 16% a 27% da receita tributária líquida. 

Na verdade, os governadores dos Estados adiaram uma solução definitiva pela via da 

estratégia da renegocião com o governo federal através da mediação do Senado. Porém, essa 

estratégia evidenciava a deterioração das contas dos Estados e a crescente dependência de 

recursos da União. 

A tabela 4.30 apresenta a evolução do resultado primário em percentagem do PIB para 

os Estados da Região Norte e o consolidado por regiões do Brasil. Percebe-se que as Regiões 
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Nordeste e Sul do Brasil tiveram melhor comportamento, enquanto as regiões Norte, Centro-

oeste e Sudeste apresentam resultados abaixo da média do país. 

 

Tabela 4.30: Brasil: Resultado primário das regiões por Estados da federação: 1991-1999. 

Em % do PIB estadual 
 
Regiões/Estados 
 
 

 
1991 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

Norte -0.9 -1.4 -0.9 0.6 0.1 -1.0 0.5 
Acre -1.7 -9.7 -7.4 3.9 -0.5 -2.0 -2.5 
Amapá -2.9 -11.2 -2.0 4.3 0.4 1.7 2.2 
Amazonas -2.1 0.0 -0.3 2.0 1.4 -0.5 0.8 
Pará 1.2 0.4 0.3 -0.4 0.6 1.2 -0.2 
Rondônia -2.6 -2.1 -5.2 2.8 0.4 -12.8 0.9 
Roraima -6.4 -10.6 -6.9 -2.0 -0.4 1.8 2.3 
Tocantins -5.1 -13.5 0.2 -13.4 -14.8 1.1 3.9 
Nordeste 1.3 -0.3 0.1 0.2 3.9 -2.1 0.1 
Sudeste -0.6 -1.6 -0.7 0.4 -1.1 -0.1 1.6 
Sul 0.8 0.0 0.3 1.2 0.8 -2.4 -3.0 
Centro-Oeste -1.2 -2.1 0.0 0.7 5.0 -1.7 0.3 
Brasil -0.2 -1.2 -0.4 0.5 1.0 -0.9 0.5 
  Fonte:STN.(2000) 

 

Na região Norte, destaca-se o elevado déficit primário dos Estados do Amapá, 

Rondônia, Roraima e Tocantins. A semelhança entre os mesmos é que são Estados de criação 

recente e ex-territórios federais. Quanto ao Estado do Pará, apesar das suas origens, a 

evolução do crescimento negativo do seu saldo primário pode estar associada ao aumento de 

gastos e redução de receita própria pelo menos até 1997. Isso explica a falta de uma base 

política forte para pleitear, na qualidade de ente federado, uma situação que lhe permita 

alcançar um nível melhor de desenvolvimento econômico. 

 Esta situação das finanças estaduais é confirmada quando se analisa a dívida líquida 

dos Estados da Região Norte em relação a receita líquida corrente dos mesmos. O Estado do 

Pará por exemplo, depois do Plano Real, teve sua dívida líquida aumentada, em termos de 

receita líquida corrente, de 51,9% (1995) para 85,5% (1999), como mostra a tabela 4.31. 

Isso confirma a deterioração financeira do Estado do Pará, agravada tanto pelo 

aumento dos seus gastos públicos para cobrir novas necessidades sociais, já que se trata de um 

estado receptor dos fluxos migratórios de outros estados, quanto pela perda de parcela da 

receita tributária própria do ICMS decorrente da Lei Kandir. 

 

 



  

Tabela 4.31: Evolução da razão dívida líquida/receita líquida corrente por região e 

estados da federação: 1985-1999. 

Em % 
Regiões/Estados 1985 1988 1991 1994 1995 1996 1997 1999 
Norte 26,3 53,5 34,4 48,0 50,0 46,9 83,4 86,7 
Acre 12,6 25,0 47,8 74,2 102,7 117,1 167,8 118,5 
Amapá 1,6 1,2 5,3 5,1 13,6 17,8 43,6 23,1 
Amazonas 55,5 88,4 73,0 107,2 73,8 59,3 104,8 144,8 
Pará 10,2 70,3 33,2 45,5 51,9 57,6 74,9 85,5 
Rondônia 18,3 21,7 12,3 6,2 5,6 14,7 29,0 22,4 
Roraima  53,8 17,6 21,6 23,2 13,6 13,4 16,9 69,6 
Nordeste 97,5 127,2 101,5 130,5 117,3 121,4 146,7 171,8 
Sudeste 49,1 62,7 66,2 103,4 89,3 155,3 236,2 248,4 
Sul 98,9 147,3 115,9 116,5 99,5 115,1 160,1 176,1 
Centro-Oeste 67,1 143,1 102,2 98,8 112,3 125,7 170,5 87,6 
Brasil 66,1 93,4 81,0 105,9 95,0 131,4 190,7 196,7 
Fonte: STN.(2000) 

 

 

4.2.2 A Lei Kandir e seus impactos sobre a arrecadação do ICMS no Pará 

 

O ICMS é o principal imposto do Brasil em arrecadação tributária. Apesar disso, não é 

um tributo federalizado já que a alíquota incidente do imposto devido sobre o valor 

adicionado é regido por leis estaduais. A Constituição de 1988, ao criar dois impostos sobre 

vendas de produtos, um federal (Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI) e outro estadual 

(ICMS), permitiu que ao longo do tempo a tributação sobre o fluxo de bens e serviços fosse 

assumindo características não compatíveis com uma tributação de valor adicionado de boa 

qualidade. 

Além disso, o Imposto sobre Serviços (ISS) de competência dos munícipios acabou 

sendo também um imposto cumulativo que concorre sobre a mesma base com o ICMS. Por 

isso a qualidade do ICMS no Brasil continuou sendo prejudicada, do ponto de vista de um 

verdadeiro IVA, a medida em que a legislação do IPI e do ICMS foram se tornando cada vez 

mais complexa com o passar do tempo.  

Há, ainda, a ausência da harmonização da tributação do ICMS e ISS para evitar a 

bitributação de serviços de uso intermediário. De qualquer maneira, em 1996 o governo FHC 

conseguiu convencer os governadores da época das vantagens que a economia brasileira teria 

se eliminasse a bitributação do ICMS para os produtos exportados para o exterior. 



  

Na verdade, a Constituição de 1988 já tinha previsto a regulamentação na forma de 

Lei Complementar a possibilidade de eliminação da bitributação do ICMS sobre os produtos 

exportados para o mercado exterior. Nos anos que se seguiram ao lançamento do Plano Real, 

com o câmbio altamente valorizado servindo de âncora para a política de abertura comercial, 

a balança comercial brasileira passou a apresentar deficits. Neste contexto, o governo 

brasileiro resolveu reduzir os preços das mercadorias exportadas, através da redução de 

parcela da carga tributária incidente sobre os bens e serviços vendidos para o mercado 

exterior, com a finalidade de elevar a competitividade dos produtos brasileiros já que tinha de 

desvalorizar a taxa de câmbio pois optou pelo regime de taxa de câmbio fixa com pequenas 

intervenções regulares.  

A Constituição Federal de 1988 tranferiu para a Lei Complementar a regulamentação 

das normas gerais em matéria de legislação tributária, tais como: a definição de seus 

contribuintes, estabelecimentos, fato gerador, regime de compensação do imposto, incidência, 

não incidência, e isenção do imposto. 

Em 13 de setembro de 1996, foi concretizado o acordo entre a União e os Estados 

federados através do advento da Lei Complementar 87/96, mais conhecida como Lei Kandir. 

Essa Lei dispõe sobre o ICMS dos Estados e do Distrito Federal, desonerou as operações e 

prestações que destinem ao exterior mercadorias e serviços com os seguintes objetivos: a) 

proporcionar a entrada de divisas para ao país; b) aumento do PIB, e c) maior competitividade 

dos produtos brasileiro no mercado internacional. 

Pela Lei Kandir, os Estados passariam a receber mensalmente da União um “seguro-

receita” como ressarcimento para “compensar” as possíveis perdas tributárias pela 

desoneração das exportações.156.  

A Lei Complementar n.º 87/1996 sofreu alterações pela Lei Complementar n.º 92, de 

23 de dezembro de 1997, pela Lei Complementar n.º 99, de 20 de dezembro de 1999 e pela 

Lei Complementar n.º 102, de 11 de julho de 2000. 

As Leis Complementares nos 92 e 99 adiaram o início de vigência do mecanismo de 

utilização dos créditos do ICMS oriundos dos bens de uso e consumo adquiridos pelas 

empresas. A transferência descrita no Anexo da Lei Complementar n.º 87 ficou conhecida 

como "Seguro Receita". Os cálculos mensais previstos nesse "seguro" tomam como base a 

                                                
156 Mecanismo introduzido na Lei para garantir a manutenção do nível de receita do ICMS em um período de 
referência definido, desde que a arrecadação posterior fosse inferior a observada no período base. 



  

arrecadação média do ICMS de julho de 1995 a junho de 1996, devidamente corrigida pelo 

IGP-DI e ampliada por um fator de crescimento. 

Caso a arrecadação venha a ser inferior à apurada nesse período, considerados os 

referidos incrementos, o Estado federados e seus respectivos Municípios têm o direito de 

receber a transferência da União, limitado a um valor máximo estipulado pela própria Lei 

87/1996. 

Com base no balancete contábil ou relatório resumido da execução orçamentária 

mensal, devidamente publicado, a Secretaria do Tesouro Nacional passou a proceder, desde 

novembro de 1996, o cálculo mensal dos valores a serem repassados (Valor de Entrega-VE) 

aos Estados. Ao longo dos exercícios financeiros de 1997 a 1999 foram editados normativos 

estabelecendo regras para a transferência de recursos suplementares aos previstos inicialmente 

na Lei Complementar n.º 87, como mostra o quadro 4.12. 

 

Quadro 4.12: Normas adicionais para transferências do seguro-receita 

Portaria Interministerial no 213, de 2 de setembto de 1997 
Portaria STN n.º 288, de 12 de setembro de 1997; 
Portaria Interministerial MF/MPO n.º 336, de 15 de dezembro de 1997; 
Portaria Interministerial MF/MPO n.º 340, de 23 de dezembro de 1998; e 
Medida Provisória n.º 1.816, de 18 de março de 1999, convertida na Lei n.º 10.195, de 14 
de fevereiro de 2001; 

Fonte: SRF.(2000) 

Desde o início da aplicação do "Seguro Receita", a Secretaria do Tesouro Nacional 

vem encaminhando, mensalmente, ao Tribunal de Contas da União as memórias de cálculo 

dos valores transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Os repasses na forma inicialmente definida foram realizados até julho de 2000, quando 

a Lei Complementar nº 102, por meio de seu Anexo, suspendeu-os até dezembro de 2002. 

Segundo as regras previstas no Anexo desta nova Lei Complementar os repasses mensais, nos 

exercícios financeiros de 2000 a 2002, passam a ser proporcionais a coeficientes individuais 

de participação, fixados para cada exercício, nos seguintes valores anuais: 

• R$ 3.864.000.000,00, em 2000; 

• R$ 3.148.000.000,00, em 2001, corrigidos pela variação média do IGP-DI de 2000 

relativamente a 1999; e 



  

• R$ 3.148.000.000,00, em 2002, corrigidos pela variação média do IGP-DI de 2001 

relativamente a 1999. 

Nos exercícios de 2001 e 2002, os valores mensais referem-se a um doze avos dos 

respectivos totais anuais. A Lei Complementar n.º 102 restringiu o uso dos créditos 

decorrentes da aquisição de energia elétrica e de serviços de comunicação além de dar nova 

regra à utilização dos créditos originários da compra de bens de capital. De forma a minimizar 

os efeitos de uma eventual queda no valor das arrecadações dos Estados, decorrente da 

implementação dessa novas regras, a Lei Complementar n.º 87 definiu ainda, conforme 

detalhado em seu Anexo, limites, critérios, prazos e demais condições para as transferências 

de recursos financeiros por parte da União aos Estados e Municípios. Adicionalmente, foi 

autorizado um adiantamento de R$ 500 milhões, já efetuado em outubro de 1996. 

A Lei estabelece o direito ao crédito fiscal do ICMS, referente as compras para o ativo 

imobilizado de bens de uso e de consumo das firmas, desonerando a produção e 

regulamentando o mecanismo de substituição tributária que consiste na retenção do imposto 

em uma dada base tributária reduzida, ou seja, de um pequeno número de grandes indústrias 

que se responsabilizam pelo recolhimento do seu próprio imposto devido, bem como dos seus 

atacadistas e varejistas, transferindo-os para cada estado a parte do recolhimento destes 

últimos. Além do seguro receita, a substituição tributária que proporcionou um aumento à 

arrecadação de ICMS do Pará.  

De fato, analisando-se isoladamente o volume de arrecadação da Delegacia Especial 

de Substituição Tributária, nota-se que esta recolheu R$ 215.953.425,22, em 1997, 

representando 25,69% do total de receitas tributária do estado do Pará; R$ 714.225.050,10, 

em 2003, representando 34,58% do total da receita tributária estadual. Porém, ainda assim, as 

perdas em decorrência da Lei Kandir são evidentes para o caso do Estado do Pará, como 

mostra a tabela 4.32. Os estados pobres de base agromineral, saíram perdendo com a Lei 

Kandir não só porque a queda da receita corrente do ICMS não foi suficientemente 

compensada pelo seguro-receita – já que o esforço fiscal do governo do Pará para aumentar 

sua receita tributária não era levado em conta por algum fator de correção que captasse o 

esforço fiscal decorrente do aumento da eficiência fiscal – como a defasagem temporal, 

provocada pelos trâmites burocráticos para acessar os recursos oriundos do seguro-receita 

para fazer face as despesas no momento azado, imputava um certo prejuízo, sem contar com 

as perdas futuras de receitas tributárias decorrentes da impossibilidade da cobrança do ICMS 



  

sobre as exportações de recursos não-renováveis e de maior valor adicionado, a exemplo dos 

minérios estratégicos como cobre, ouro prata, recentemente descobertos. 

 

Tabela 4.32: Perdas de receitas tributárias do ICMS decorrentes da Lei Kandir 

Arrecadação  
Base: Jul./95-Jul./96 

Arrecadação  
Em 1996 

Perda Estimada  
Em 1996 

Perda Relativa  
Em 1996 

UF/Região 

R$ 
Milhão 

% US$ 
Milhão 

% US$ 
Milhão 

% R$ 
Milhão 

% do 
ICMS 

AC 41 0,08 41 0,08 0,537 0,04 0,529 1,275 
AM 1033 2,06 993 1,93 3,407 0,27 3,546 0,357 
PA 704 1,41 690 1,34 96,725 7,55 100,719 14,587 
RO 209 0,42 219 0,43 2,739 0,21 2,604 1,187 
AP 51 0,10 47 0,09 3,842 0,30 4,118 8,688 
RR 40 0,08 39 0,08 0,05 0,00 0,052 0,133 
TO 114 0,23 116 0,23 0,008 0,00 0,007 0,006 
NORTE 2192 4,38 2149 4,18 109,307 8,53 111,575 5,192 
MA 374 0,75 366 0,71 28,489 2,22 29,065 7,936 
PI 263 0,53 238 0,46 2,761 0,22 2,938 1,235 
CE 1055 2,11 1037 2,02 20,954 1,64 21,319 2,057 
RN 320 0,64 325 0,63 3,201 0,25 3,256 1,003 
PB 397 0,79 384 0,75 0,875 0,07 0,903 0,235 
PE 1300 2,60 1290 2,51 21,297 1,66 21,468 1,665 
AL 307 0,61 301 0,59 23,313 1,82 23,742 7,880 
SE 282 0,56 288 0,56 0,876 0,07 0,858 0,298 
BA 2346 4,68 2278 4,43 30,562 2,38 31,482 1,382 
NORDESTE 6644 13,27 6506 12,65 132,327 10,33 135,032 2,075 
MT 571 1,14 768 1,49 34,396 2,68 30,053 3,915 
MS 672 1,34 612 1,19 28,952 2,26 27,042 4,417 
GO 1266 2,53 1239 2,41 15,258 1,19 15,519 1,253 
DF 703 1,40 686 1,34 0,205 0,02 0,212 0,031 
C-OESTE 3212 6,41 3305 6,43 78,812 6,15 72,826 2,203 
MG 4881 9,75 5035 9,79 241,623 18,85 234,271 4,653 
ES 1325 2,65 1385 2,69 98,96 7,72 94,652 6,834 
RJ 4918 9,82 4921 9,57 23,6 1,84 23,588 0,479 
SP 19617 39,17 19774 38,46 229,305 17,89 227,484 1,150 
SUDESTE 30742 61,38 31115 60,51 593,488 46,31 579,994 1,864 
PR 2694 5,38 2698 5,25 174,954 13,65 174,7 6,476 
SC 1778 3,55 1826 3,55 44,045 3,44 42,893 2,349 
RS 3722 7,43 3820 7,43 148,604 11,60 144,766 3,789 
SUL 8194 16,36 8344 16,23 367,602 28,68 362,359 4,343 
NO+NE+CO 12048 24,06 11958 23,26 320,446 25,00 319,433 2,671 
SW+SU 38935 77,74 39459 76,74 961,091 75,00 942,353 2,388 
BRASIL 50084 100,00 51417 100,00 1281,537 100,00 1261,786 2,454 

Fonte: CONFAZ.(2000).* A arrecadação em real foi convertida em dólares pela taxa de câmbio média-FGV 

Além do mais, o ICMS é um imposto que tem como finalidade arrecadar recursos para 

atender as necessidades demandadas de bens públicos na sua juridisção, e não para ser usado 

como instrumento de política industrial para resolver problemas de competitividade.  



  

É claro que era preciso melhorar a qualidade do ICMS, eliminando a bitributação, para 

torná-lo um verdadeiro IVA. Neste sentido, deve-se reconhecer que a aprovação da Lei 

Complementar no 87/1996 melhorou a qualidade do ICMS enquanto um tributo incidente 

sobre o valor adicionado dos bens e serviços transacionados. Porém, a forma açodada da 

aprovação da Lei Kandir não considerou as perdas presentes e futuras dos estados 

agroexportadores, como o caso do Pará. Mesmo assim, esforço fiscal que vem sendo 

desenvolvido pelo governo do Estado do Pará, com vista à aumentar principalmente a 

arrecadação tributária do ICMS, é algo que merece ser analisado. 

De fato, num ambiente de desoneração do ICMS sobre exportações do Pará, que 

respondia por parte significativa da receita do Estado, vale apenas analisar a forma como o 

governo desse estado vem conseguindo aumentar o volume da arrecadação do ICMS. Na 

verdade, as perdas tributarias não foram cobertas, pelo menos num primeiro momento, com os 

recursos transferidos pelo seguro-receita. 

Na verdade, há uma associação do aumento da receita tributária do Pará com a 

implantação do Programa de Modernização Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do 

Pará, que realizou investimentos em tecnologia da informação.157 A arrecadação de ICMS do 

Estado do Pará, apesar da desoneração do ICMS sobre as exportações, vem crescendo nos 

últimos anos mesmo com a redução da alíquota efetiva em face das isenções concedidas, 

como mostra a gráfico 4.1. 

Gráfico 4.1 – Arrecadação de ICMS no Estado do Pará: 1985-2002 
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 Fonte: Balanço Geral do Estado: 1985-2002 / Conjuntura Econômica 

                                                
157 DIEF eletrônica, DAME, DAE automatizado, SINTEGRA, ECF e o Sistema Integrado de Administração 
Tributária – SIAT, implantado pelo PNAFE. 



  

4.2.3 A guerra fiscal e a concorrência interestadual do ICMS 

 

 Com o objetivo de atrair investimentos privados, os governos estaduais vêm tentando 

criar situações de benefícios fiscais e tributários objetivando a geração de diferenciais 

locacionais para as empresas. Esses procedimentos, que geralmente são viabilizados através 

de programas de desenvolvimento e formalizados via convênios celebrados pelo CONFAZ e 

incorporados à legislação estadual por decreto, constituem-se no fornecimento de infra-

estrutura, reduções, diferimentos e isenções de impostos. Essas práticas tornaram-se 

conhecidas no meio acadêmico e no cotidiano econômico como “guerra fiscal”. 

 Neste sentido, percebe-se que, atualmente, o principal instrumento tributário utilizado 

pelos governos estaduais, cuja manipulação tem o objetivo de atrair investimentos para a 

região, é o ICMS. Mesmo com a transferência para o Senado Federal da competência para 

determinar as alíquotas do antigo ICM, a guerra fiscal entre os Estados continuou, devido a 

necessidade de caixa pela queda na arrecadação de impostos, e a política de combate à 

inflação, somando-se à necessidade de diferenciação de alíquotas entre os Estados produtores 

e consumidores. Dessa forma, a evolução das alíquotas do então ICM se deu de forma a 

ajustar a economia dos Estados em conformidade com o sistema econômico e a estrutura 

tributária vigente. A alíquota interestadual em 1980 que era de 11%, hoje é 12%, sendo que as 

remessas do Sul e Sudeste para as regiões Norte Nordeste, Centro-Oeste e o Estado do 

Espírito Santo, cuja alíquota era de 9% e, atualmente, é de 7%. A alíquota interna de 17% foi 

introduzida através da Emenda Constitucional nº 23 de 01/12/1983, conhecida como Emenda 

Passos Porto. 

Na tentativa de harmonização, em 1967, o ICM passou a ter duas características 

básicas: ser um imposto nacional com alíquotas intra e interestaduais fixadas pelo Senado 

Federal e ser um imposto sobre produto, com presumida neutralidade fiscal. Porém, houve 

distorção em seu princípio básico de neutralidade fiscal e em seus métodos de cobrança. 

Tornou-se um imposto sobre consumo devido a isenção de bens de capital, passou a ter um 

tratamento ad hoc tratando-se de operações internas, interestaduais e de exportações e a 

deterioração de sua base de incidência, que até então era centrada no valor adicionado, passou 

a ser seletiva.158 Como não foi possível a harmonização tributária com as medidas tomadas 

pelo Senado Federal com relação a determinação das alíquotas do ICMS, a Constituição 

                                                
158 PIANCASTELLI & PEROBELLI.(1996, p. 7). 



  

Federal de 1988 atribui à Lei Complementar a competência para regular a forma de concessão 

ou revogação de qualquer isenção, incentivo ou benefício fiscal, mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal. Entretanto, a Lei Complementar nº 24/75, incorporada à mesma 

Constituição, vedou a concessão de incentivos relacionados ao ICMS, com exceção dos que 

forem previstos através de convênios celebrados no âmbito do CONFAZ, com a aprovação 

unânime dos Estados.  

Apesar disso, os Estados continuam a conceder incentivos sem a aprovação do 

CONFAZ, promovendo uma competição com outros Estados. Isso vem provocando uma 

redução nas receitas estaduais, um aumento das pressões fiscais dos Estados sobre a União, 

criando conflitos no ambiente federativo. Para o Estado que deflagra a guerra fiscal, a 

tendência é que o mesmo tenha um benefício no curto prazo. Entretanto, no longo prazo, 

quando outros Estados tomam decisões parecidas, generalizando o conflito, os ganhos iniciais 

desaparecem. Neste estágio, os incentivos fiscais já não são tão estimulantes para atrair os 

investimentos privados. 

Dessa forma, a localização das empresas passa a ser feita em função das condições de 

mercado e de produção, o que transforma os incentivos fiscais em meras renúncias de 

arrecadação, sendo mais importante a qualidade da infra-estrutura, dos serviços públicos e do 

bom nível de qualificação de mão-de-obra oferecidos. Neste aspecto, os Estados com menor 

poder financeiro e, conseqüentemente, menos desenvolvidos, não fazem frente aos mais 

desenvolvidos, que além de suportarem o ônus da renúncia, asseguram também a qualidade 

dos serviços públicos oferecidos, vencendo assim a batalha da guerra fiscal. Os custos de 

transação para a obtenção de incentivos fiscais direcionam os benefícios tributários para as 

grandes empresas, pois os projetos aprovados geralmente são intensivos em capital. 

Além disso, as firmas entrantes são beneficiadas em detrimento das já estabelecidas no 

mercado. Isso faz com que sejam postergados os investimentos em expansão das empresas ou 

a sua própria modernização, pois as mesmas preferem gastar com atividades lobistas para 

manter as vantagens tributárias e fiscais. No caso da Região Norte, os incentivos fiscais às 

indústrias são baseados em isenção tributária do ICMS. Mesmo antes do advento da Lei 

Kandir, o Estado do Pará já praticava um extensivo programa de apoio às atividades voltadas 

tanto para exportação quanto para mercado doméstico, com reduções de base de cálculo, 

crédito presumido e isenções de ICMS para diversos produtos da agroindústria e da indústria 

de transformação. 



  

O Decreto 4.676/2001 do governo do Estado do Pará, que regulamenta o ICMS, em 

seu capítulo IV, trata dos benefícios fiscais, e relaciona em anexos (I, II, III e IV), as 

mercadorias e as prestações beneficiadas com tratamento tributário específico, isenção, 

redução de base de cálculo e crédito presumido, como mostra o quadro 4.13. 

O quadro 4.13 apresenta os principais mecanismos de incentivo à indústria e 

prestações de serviços, implementados do Pará e viabilizados pelos benefícios fiscais e 

tributários. No quadro 4.13, nota-se que as operações ou atividades econômicas com 

tratamento tributário diferenciado são de grande peso, em favor do Estado do Pará, na guerra 

fiscal desencadeada entre os estados. Por exemplo, o tratamento diferenciado dado à 

agroindústria de carne bovina, à construção civil e às microempresas é uma estratégia para 

atrair investimentos. 

Entretanto, no que diz respeito à realização de feiras com mercadorias oriundas de 

outros Estados, o comércio local é prejudicado principalmente em se tratando de confecções. 

Quadro 4.13: Operações comerciais com tratamento tributário específico. 

Operações com tratamento tributário específico Base legal 
Mercadorias destinadas à exposição ou feira RICMS/Dec. 

4.676/2001 
Operações realizadas fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículo RICMS/Dec. 

4.676/2001 
Operações relativas a gado e eqüino 
- Operações com gado bovino e produtos comestíveis resultantes de seu abate 
- Operações internas com bovídeos para cria, recria e engorda 
- Operações interestaduais com gado bovino e com produtos comestíveis resultantes de 

sua matança 
- Operações com gado bovino e produtos resultantes de seu abate realizadas por 

estabelecimento que possua controle de abate 
- Operações com gado bovino e produtos resultantes de seu abate realizadas por 

estabelecimento que não possua controle de abate 
- Operações com charque, defumados e embutidos 
- Operações com couro, pele, sebo, osso, chifre e casco 
- Controle de gado bovino em frigorífico por contadores eletrônicos 
- Operações com eqüinos 

Capítulo III, artigos 17 
a 47 do RICMS/Dec. 
4.676/2001 

Operações feitas pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB RICMS/Dec. 
4.676/2001 

Operações relativas à construção civil RICMS/Dec. 
4.676/2001 

Operações realizadas por concessionários, revendedores, agências e oficinas autorizadas de 
veículos, tratores, máquinas, el;etrodomésticos e outros bens 

RICMS/Dec. 
4.676/2001 

Operações realizadas por empresas seguradoras e dos procedimentos dos contribuintes em 
caso de furto, roubo, perecimento, desaparecimento ou sinistro, e das obrigações das 
oficinas e dos fornecedores de peças 

RICMS/Dec. 
4.676/2001 

Operações realizadas com órgãos da administração pública estadual direta, indireta e 
fundacional 

RICMS/Dec. 
4.676/2001 

Microempresas RICMS/Dec. 
4.676/2001 

Mercadorias sujeitas ao regime de recolhimento antecipado do imposto RICMS/Dec. 
4.676/2001 

Operações com trigo em grão, farinha de trigo e mistura de farinha de trigo RICMS/Dec. 
4.676/2001 

Fonte: Secretaria Executiva da Fazenda do Estado do Pará – RICMS/Dec. 4.676/2001. 



  

As fábricas que fazem exposição por ocasião da feira, além da venda durante o evento, 

fecham grande volume de negócios para entrega futura, transferindo o recolhimento do ICMS 

para seu Estado de origem. O tratamento tributário específico é uma modalidade de benefício 

fiscal e tributário que consiste basicamente na transferência ou concentração da base de 

tributação para um único estágio de produção ou de circulação do produto. No caso da 

agroindústria de carne bovina, por exemplo, transferiu-se para a saída dos frigoríficos a 

cobrança do ICMS referente a carne bovina resultante do abate de bovídeos. Sendo diferido o 

ICMS da saída do gado da fazenda e não tendo mais repercussão nas operações posteriores. 

 A respeito das isenções, pode-se dizer que, na Região Norte, o Estado do Pará é o 

único que, mesmo antes de vigorar a Lei Complementar 87, já desonerava alguns segmentos 

da industria, como por exemplo, os produtos semi-elaborados, os insumos agropecuários e os 

hortifrutigranjeiros. As exportações eram tratadas com redução de base de cálculo como parte 

de um programa de incentivo fiscal e creditício.O quadro 4.14 mostra as principais isenções 

de ICMS para os segmentos de maior relevância na economia do Estado do Pará, e que 

estimulam a guerra fiscal. Constituindo-se num dos principais motivos pelo qual o governo 

federal taxa o ICMS como sendo inadequado para o processo de harmonização tributária com 

os outros países participantes do mercosul que adotam o IVA. 

O quadro 4.15, lista uma outra modalidade de benefício concedido a determinados 

setores que é o crédito presumido. O qual é utilizado somente no momento da apuração do 

imposto a recolher, no livro de registro de apuração do ICMS. Neste caso, os impostos 

destacados nos documentos fiscais de saída em operações ou prestações com crédito 

presumido, são calculados pela alíquota correspondente à respectiva operação ou prestação e 

lançados em livro fiscal próprio, sendo vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos. 

O exemplo deste benefício fiscal são as operações de saídas internas e interestaduais 

de produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino, realizada em estabelecimento 

que possua controle eletrônico de abate denominado FILAX, onde fica estabelecido o crédito 

presumido, de forma que a carga tributária do ICMS resulte em 1,8%. A redução de base de 

cálculo é outro benefício tributário que estabelece o valor do ICMS a ser recolhido por 

determinadas operações ou prestações, em função do percentual reduzido de sua base de 

cálculo, concedidas mediante convênios aprovados pelo Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ. 

 

 



  

Quadro 4.14: Mercadorias e prestações com crédito presumido. 
 

Mercadorias e prestações com crédito presumido Base legal 
Empresa produtora de discos fonográficos ou de outros suportes com sons 
gravados 

Convênio ICMS 23/90 

Fabricantes de sacaria de juta e malva Convênio ICMS 138/93 
Aquisição de equipamento emissor de cupom fiscal – ECF Convênio ICMS 01/98 

Convênio ICMS 86/00 
Estabelecimentos industrializadores da mandioca Convênio ICMS 39/93 
Prestação de serviço de transporte Convênio ICMS 106/96 
Saídas internas de suco de laranja Decreto 4.676/2001  
Saídas internas de açúcar pelo fabricante Decreto 4.676/2001 
Operação interestadual com queijo por fabricante paraense Decreto 4.676/2001 
Prestação de serviço de transporte aéreo Convênio ICMS 120/96 
Fonte: SEFA-PA (RICMS) 2001. 

O exemplo deste benefício fiscal são as operações de saídas internas e interestaduais 

de produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino, realizada em estabelecimento 

que possua controle de abate (FILAX), onde fica estabelecido o crédito presumido, de forma 

que a carga tributária do ICMS resulte em 1,8%. A redução de base de cálculo é outro 

benefício tributário que estabelece o valor do ICMS a ser recolhido por determinadas 

operações ou prestações, em função do percentual reduzido de sua base de cálculo, 

concedidas mediante convênios aprovados pelo CONFAZ. 

Há uma grande variação de percentuais que são aplicados nesta modalidade de 

benefício tributário, chegando a uma equivalência de alíquota de até 1,02% para alguns 

produtos, como é o caso da venda de ativo imobilizado com mais de cinco anos de 

incorporação na empresa. Aparentemente, esses benefícios fiscais apresentados não poderiam 

servir como munição para a chamada guerra fiscal, tendo em vista que são implementados 

através de convênios celebrados pelo CONFAZ, com a deliberação de todos os Estados e do 

Distrito Federal. 159 No entanto, existem algumas situações que, se verificadas mais 

profundamente, conclui-se que realmente são objetos de atração de investimentos. 

a) em primeiro lugar, os convênios entre estados celebrados pelo CONFAZ que 

possuem duas características: Convênios impositivos, situação em que todos os Estados e o 

Distrito Federal são obrigados a aceitar. E os convênios autorizativos, os quais os entes 

federados poderão ou não implementar em sua legislação tributária. Esses últimos 

proporcionam aos Estados o desenvolvimento de um mecanismo de regulação sobre o 

potencial econômico regional, com um certo poder sobre os seus recursos naturais disponíveis 

e vantagens comparativas em relação a outros Estados e regiões. 
                                                
159 Neste caso, há uma redução da base de cálculo de 94%, de forma que a carga tributária líquida fique em 
1,02%. Isto é, um faturamento de R$ 1.000,00, com redução de 94% passa a Ter uma base de cálculo de R$ 
60,00, vezes 17% é igual a R$ 10,20. Que é o mesmo valor de R$ 1.000,00 vezes 1,02%. 



  

 b) em segundo lugar, a transferência de créditos em operações interestaduais de 

empresas do Estado “A” com benefício fiscal, para empresas do Estado “B”, provoca uma 

queda na arrecadação de ICMS no Estado “B” e um aumento no cadastro de empresas e 

consequentemente na arrecadação de ICMS do Estado “A” 160. 

Quadro 4.15 - Operações com isenção do ICM no Estado do Pará 
Principais mercadorias e prestações isentas do ICMS Base legal 

Diferencial de alíquota de ativo fixo ou imobilizado de para a agropecuária Convênio ICMS 55/93 
Transferências interestaduais de ativos fixos de empresas de transportes aéreos Convênio ICMS 18/97 
Combustíveis para uso em embarcações e aeronaves com destino ao exterior Convênio ICMS 84/90 
Ativo fixo ou imobilizado de segmento industrial coureiro e calçadista Convênio ICMS 55/93 
Energia elétrica para consumo de órgãos da administração pública. Convênio ICMS 107/95 
Embarcações construídas no país e peças para a indústria naval Convênio ICM 33/77 
Saídas interestaduais de equipamentos de propriedade da EMBRATEL Convênio ICMS 105/95 
Leite “in-natura” ou pasteurizado tipos “B” e “C” ao consumo final Convênio ICM 07/77 
Saídas de obras de arte promovidas pelo próprio autor Convênio AE 6/73 
Saída interna de óleo diesel para embarcação pesqueira Convênio ICMS 58/96 
Saídas de óleo lubrificante usado Convênio ICMS 03/90 
Poupa de cupuaçu Convênio ICMS 66/94 
Operações internas com hortifrutícolas, aves e insumos agropecuários Convênio ICM 44/75 
Desembaraço aduaneiro de mercadoria sob o regime de drawback Convênio ICMS 27/90 
Importação de máquinas e equipamentos para ativo imobilizado de indústria Convênio ICMS 130/94 
Importação de aparelhos, máquinas e equipamentos para pesquisa científica Convênio ICMS 64/95 
Importação de mercadorias sem similar nacional por órgão público Convênio ICMS 48/93 
Transporte de passageiros na área met. de Belém, Sta. Izabel e Sta. Bárbara Convênio ICMS 37/89 
Transporte aquaviário intermunicipal por prefeituras com tarifas subsidiadas Convênio ICMS 99/89 
Prestação de serviço de transporte por aluguel de táxi  Convênio ICMS 99/89 
Reprodutores e matrizes de animais vacuns, ovinos, suínos e bufalinos puros Convênio ICM 35/77 
Operações internas com embrião ou sêmen de bovino Convênio ICMS 70/92 
Produto de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma empresas  Convênio ICMS 70/90 
Saídas de arroz, feijão, milho e farinha de mandioca, pela CONAB Convênio ICMS 108/93 
Poupa de cacau Convênio ICMS 39/91 
Ativo imobilizado e diferencial de alíquota da EMBRAPA Convênio ICMS 47/98 
Insumos agropecuários Convênio ICMS 100/97 
Mercadorias ou prestações destinadas a modernização da área fiscal estadual Convênio ICMS 94/96 
Saídas de prod. Indust. Para áreas de livre comércio Convênio ICMS 52/92 
Fonte: SEFA-PA, RICMS/ Dec. 4.676/2001. 

 c)Por fim. Outra operação nociva aos Estados é a verificada na remessa interestadual 

de produtos tributados por empresas de um Estado, com documento fiscal de empresa de 

outro estado onde o mesmo produto é isento. Neste caso os dois Estados são prejudicados: um 

fica sem o produto e o ICMS e o outro fatura mas não recebe. 

 
                                                
160 Isso ocorre atualmente na remessa de carne bovina de empresas cadastradas no Estado do Pará, para outros 
Estados da federação. Nesta operação, a empresa estabelecida no Estado do Pará, que goza do benefício do 
crédito presumido na apuração do imposto a recolher, emite documento fiscal de saída com a alíquota 
interestadual de 12%. Crédito este que é aproveitado pela empresa do Estado destinatário, reduzindo assim, o 
valor de seu imposto a recolher. Dentro do Estado isso não acontece, pois a empresa que goza do benefício 
fiscal, apesar de destacar na nota fiscal o valor do imposto, não dá direito a crédito para outra empresa do mesmo 
Estado. 



  

Quadro 4.16: Operações com redução de base de cálculo do ICMS no Estado do Pará 

Mercadorias e prestações com redução de base de cálculo do ICMS Base legal 
Máquinas, aparelhos, veículos e equipamentos usados Convênio ICMS 15/81 

Convênio ICMS 52/91 
Aeronaves, peças e acessórios  Convênio ICMS 75/91 
Tijolo e telha de cerâmica Convênio ICMS 50/93 
Produtos da cesta básica Convênio ICMS 128/94 
Importação de máquina, equipamento, aparelho, instrumento ou material Convênio ICMS 130/94 
Operações interestaduais com insumos agropecuários Convênio ICMS 100/97 
Prestação de serviço de televisão por assinatura Convênio ICMS 57/99 
Desembaraço aduaneiro amparado por regime especial Convênio 58/99 
Prestação de serviço de rádio chamada Convênio ICMS 86/99 
Desembaraço aduaneiro de bens sem similar nacional Convênio ICMS 58/00 
Saída de obra de arte promovida por empresa que tenha recebido do autor Convênio ICMS 59/91 
Produto semi-elaborado para Manaus, Rio Preto da Eva e Pte. Figueiredo Convênio ICMS 02/90 
Fonte: SEFA-PA, RICMS/Dec 4.676/2001 

 Esta análise é importante ao entendimento sobre a política tributária e fiscal 

implementada no Estado do Pará, e o estabelecimento das diferenças existentes quando 

comparado com outros Estados da federação. Entrementes, é importante também ressaltar, 

que a reforma constitucional de 1988 proporcionou aos Estados e Municípios um substancial 

aumento na participação da arrecadação tributária da União, através do aumento dos 

coeficientes de distribuição do FPE e do FPM. Esse repasse acelerou o processo de redução 

do esforço fiscal dos Estados e incrementou a as iniciativas na disputa fiscal para a atração de 

investimentos e geração de empregos entre os Estados.161 

 Esses fundos de participação surgiram com a reforma tributária de 1967, com a 

finalidade de consolidação de um sistema altamente centralizado, o que necessitava de um 

controle sobre a destinação dos recursos que era feito através de transferências inter-

governamentais. Além disso, estes fundos públicos foram utilizados para reduzir as 

disparidades regionais, não permitindo seu reflexo no setor público, garantindo assim um dos 

princípios do federalismo. Na estrutura do Sistema Tributário Brasileiro, o Fundo de 

Participação dos Estados representa uma modalidade de transferência não vinculada, tendo 

como objetivo a correção dos desequilíbrios regionais, constituindo-se um mecanismo de 

equalização de gastos e receitas promovendo o equilíbrio socioeconômico entre os Estados.162 

 

 

 

                                                
161 PIANCASTELLI & PEROBELLI.(1996, p.7-8). 
162 SCHWENGBER & RIBEIRO.(1999, p.21). 



  

4.3 O PNAFE E A MODERNIZAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO PARÁ 

 

Iniciado em 1997, o PNAFE, conta com recursos do BID e de uma contrapartida 

estadual local, objetivando melhorar a eficiência administrativa, a racionalização e a 

transparência na gestão dos recursos públicos estaduais, além de promover o crescimento da 

arrecadação de tributos. 

O Programa abrange os 26 estados da federação e o Distrito Federal, contemplando 

ações de modernização na área tributária e financeira, além da implantação de sistemáticas de 

cooperação entre as Unidades da Federação envolvidas, privilegiando a reengenharia de 

procedimentos operacionais e de gestão, a capacitação adequada de todos os funcionários e a 

utilização da tecnologia da informação e de comunicações (TICs) como suporte fundamental. 

Do investimento total, 25% destina-se à capacitação, 25% à consultorias, 30% são destinados 

à tecnologia da informação, 10% para aquisição de equipamentos de apoio e 10% para infra-

estrutura. 

No que diz respeito à Administração Tributária, o programa enfatiza a modernização 

dos processos de arrecadação, declaração, cadastro, fiscalização, cobrança administrativa e 

judicial, contencioso administrativo e judicial, atendimento ao contribuinte, legislação e 

estudos econômico-tributários. O atendimento aos contribuintes passa a ter um novo perfil, 

onde destaca-se a implementação do modelo de excelência no atendimento, com a construção 

de novos espaços físicos com modernas instalações, atendimento através de senhas eletrônicas 

facilitando e respeitando o contribuinte, informatização dos documentos fiscais, prestação de 

diversos serviços e implantação do Programa Estadual de Educação Fiscal. 

Sobre Tecnologia da Informação foi implantada uma rede de dados com abrangência 

de quase todo o Estado, possibilitando o compartilhamento de informações e recursos 

computacionais, permitindo o acesso aos sistemas corporativos, bem como o acesso à 

Internet/Intranet. Foi desenvolvido e implantado o Sistema Integrado de Administração 

Tributária, (SIAT) suportado por equipamentos servidores e rede de microcomputadores de 

última geração.163 Como resultado do esforço de modernização fiscal empreendido por todos 

os Estados e pelo Distrito Federal, além da implementação do novo sistema de cobrança e de 

                                                
163 Sistema com módulos de arrecadação, fiscalização, protocolo e outros módulos que facilitam a tramitação de 
processos, o acompanhamento da arrecadação e a fiscalização nas empresas. 



  

fiscalização, nota-se uma melhoria do desempenho da arrecadação dos dois principais tributos 

estaduais. 

É importante frisar que a melhoria do desempenho da arrecadação do ICMS deu-se 

num ambiente desfavorável externamente (as crises do México, dos países asiáticos, da 

Russía do Mercosul) e internamente (a crise cambial que levou a mudança do regime de 

câmbio fixo para o flutuante, acompanhado de uma forte desvalorização da taxa de câmbio 

que acabou onerando os preços dos produtos finais; o aumento da taxa de juros e a crise 

energética que resultou no apagão). 

Mesmo assim, pode-se dizer que o saldo do programa de modernização fiscal foi 

positivo. Para ilustrar tal afirmativa, as tabelas 4.33 e 4.34 mostram um resumo dos resultados 

alcançados para todo o Brasil e por Estados da região norte. 

Tabela 4.33: Desempemho do PNAFE no Brasil: 1997-2002 

 
Brasil 

 
1997 

 
2002 

 
Crescimento % (correntes) 

 
Crescimento % (corrigido IPCA) 

 
ICMS 

 
58.524 

 
104.850 

 
79,2 

 
34,8 

 
IPVA 

 
3.817 

 
7.026 

 
84,1 

 
38,5 

Fonte: Ministério da Fazenda/Unidade de Coordenação de Programas-UCP. (2003). 

 

Tabela 4.34: Desempenho do PNAFE por Estados na região norte: 1997-2002 
Norte 

 
Acre 
 

 
1997 

 
2002 

 
Crescimento % (correntes) 

 
Crescimento % (corrigido IPCA) 

ICMS 51 111 117,8 63,8 
IPVA 3 6 83,9 38,3 
Amazonas     
ICMS 1.225 1.938 58,3 19 
IPVA 26 40 56,6 17,8 
Pará     
ICMS 769 1.689 119,5 65,1 
IPVA 40 56 38,4 4,1 
Rondônia     
ICMS 366 626 71,1 28,7 
IPVA 12 25 116,4 62,8 
Roraima     
ICMS 52 124 138,2 79,2 
IPVA 2 4 113,4 60,5 
Tocantins     
ICMS 156 416 166,4 100,4 
IPVA 4 16 306,6 205,8 

Fonte: Ministério da Fazenda/Unidade de Coordenação de Programas-UCP. (2003). 

 



  

A análise do desempenho do PNAFE no Estado do Pará no período de 1997-2002 

mostra que houve um incremento considerado na arrecadação de ICMS e IPVA, alcançando 

um crescimento corrente de 119,5% e 38,4% respectivamente que corrigidos ficaram entre 

65,1% e 4,1%. Em relação ao Brasil, o IPVA não teve uma boa performance. Entretanto, o 

ICMS superou o crescimento nacional que foi de 79,2%. Corrigido ficou em 34,8%. Porém, 

comparado com os Estados da região Norte, fica á frente apenas do Estado do Amazonas 

apresenta um crescimento de 58,3% no ICMS e 56,6% no IPVA, que corrigidos alcançam um 

modesto crescimento de 19% e 17%, respectivamente. 

 

 

4.3.1 O programa de modernização fiscal da SEFA-PA 

 

No caso do Estado do Pará, no âmbito do Programa de Modernização fiscal, foram 

realizados investimentos, nas áreas de gestão, capacitação e tecnologia da informação, 

dotando a SEFA-PA de condições para melhor desempenhar sua missão institucional. A 

fiscalização em profundidade de estabelecimentos agora é feita através da utilização de um 

software que informatiza o processo da fiscalização desde a seleção de empresas, passando 

pela ordem de serviço, termo de início, auto de infração e vai até o contencioso. 

As ações fiscais são definidas através de um trabalho de análise de dados, pelo Núcleo 

de Monitoramento Fiscal que é responsável pelo cruzamento de dados colhidos nas 

inspetorias de fronteira, nas declarações dos contribuintes (DIEF) e no SINTEGRA, com a 

finalidade de municiar a fiscalização com informações, priorizando a auditoria por segmentos 

econômicos e a valorização do atendimento ao contribuinte. As micro e pequenas empresas 

também fazem parte do Programa de Modernização através do Pará Simples, programa de 

benefícios fiscais e tributários que abrange os ambulantes, transporte alternativo de 

passageiros, micro empresas e empresas de pequeno porte. 

Para a emissão automatizada da Nota Fiscal Avulsa e a autenticação de livros fiscais, 

foi desenvolvido um sistema de segurança para os documentos avulsos e selos fiscais, que 

possibilita a emissão automatizada de documentos avulsos, controle automatizado da 

distribuição de selos fiscais, de autorizações de impressão, e sobre as gráficas, com a redução 

do custo de aquisição e aumento do nível de dificuldade de falsificação de documentos.  



  

 Em termos específicos, as ações previstas para o programa desenvolver no Estado do 

Pará, no âmbito da Secretaria da Fazenda são:164  

a) a modernização da gestão fiscal e logística da SEFA, com a definição de uma nova 

política de recursos humanos coerente com as necessidades da instituição e dos servidores, 

implantação da Escola Fazendária, desenvolvendo um programa de educação fiscal 

permanente; 

b)criação do fundo de desenvolvimento da administração tributária, implantação de 

Sistema de Informação Gerencial, implantação do sistema automatizado de aferição da etapa 

variável de remuneração dos servidores fazendários; 

c) redefinição da plataforma de telemática da SEFA; 

d) promoção do intercâmbio tecnológico com organizações, organização, consolidação 

e implantação de sistema automatizado da legislação tributária com a liberação dos meios de 

acesso; 

e) desenvolvimento da política de incentivos fiscais, implantação da Conta Corrente 

Fiscal; 

f) implantação de um novo modelo de controle de arrecadação e cobrança 

administrativa dos tributos estaduais com um sistema único de arrecadação de tributos 

estaduais em nível nacional estabelecendo mecanismos de controle da rede arrecadadora; 

g) implementação de um novo modelo operacional para a Procuradoria Geral do 

Estado, desenvolvendo um sistema de controle e apoio à cobrança e negociação; 

h) criação de um modelo de fiscalização padronizando as ações e procedimentos 

fiscais e estruturando as funções de planejamento, controle acompanhamento e análise de 

resultados, inerentes à ação fiscal; 

i) desenvolvimento de um sistema automatizado específico para a fiscalização de 

estabelecimento, trânsito e fronteiras, e capacitação do quadro de fiscalização; 

j) implantação da Corregedoria Fazendária, formação de equipe de especialistas na 

análise econômico-tributária, para avaliar o impacto e resultados dos incentivos fiscais; 

h) implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 

Municípios (SIAFEM) no Estado do Pará. 

                                                
164Ver página da SEFA na internet, disponível em www.sefa.pa.gov.br 

http://www.sefa.pa.gov.br


  

4.3.2 A modernização do sistema de fiscalização no Estado do Pará 

 

Para este trabalho, consideram-se os fatos ocorridos a partir de 1985 para analisar o 

comportamento da arrecadação de ICMS no Estado do Pará, tendo como primeiro evento a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, o que originou mudanças na legislação 

tributária do ICMS. No caso do Pará, a Lei 5.530/89 foi e finalmente o processo de 

modernização da SEFA-PA, em andamento. 

Tendo como missão “promover com excelência a tributação, a arrecadação e a 

fiscalização, visando o desenvolvimento do Estado do Pará”. E pretendendo, como visão de 

futuro, “estar, até 2006, entre as três melhores instituições do país, nas atribuições de 

tributação, arrecadação e fiscalização, com excelência no atendimento ao cidadão, respeitada 

pela sociedade, com um corpo funcional capacitado, integrado, motivado e adequadamente 

remunerado”. A Secretaria da Fazenda iniciou o programa de modernização de sua máquina 

administrativa em 1997, através do Programa Nacional de Ajuste Fiscal dos Estados 

Brasileiros – PNAFE, sob a coordenação do Ministério da Fazenda, BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) e PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento). 

 O orçamento total do projeto é de US $ 15.010.000,00, e o objetivo é modernizar a 

Secretaria Executiva da Fazenda do Estado do Pará. Aumentar a arrecadação de tributos 

estaduais e proporcionar o aumento da capacidade de investimento do Estado. 

Para isso está sendo desenvolvido um novo modelo de organização e gestão da 

instituição, com vistas a consolidar a equipe da Unidade de Coordenação Estadual – UCE, 

promovendo a integração com outros órgãos. Implantar um modelo próprio de tecnologia da 

informação com a devida capacitação de seus usuários. Simplificar a legislação tributária e 

desenvolver um novo sistema de cadastro. Automatizar o sistema de coleta, tratamento e 

cruzamento de informações apresentadas pelas empresas. Simplificar e descentralizar o 

controle de arrecadação e cobrança administrativa e judicial. 

 O projeto contempla também o desenvolvimento de metodologia para análise 

sistemática de estudos econômicos-tributários. Implantação de um novo modelo de 

fiscalização. A modernização do processo do contencioso administrativo e judicial. A 

melhoria do atendimento ao contribuinte e a modernização dos processos de elaboração e 

controle orçamentário proporcionando a racionalização do gasto público.O prazo previsto 



  

para a conclusão do programa de modernização da Secretaria Executiva da Fazenda do Estado 

do Pará é dezembro de 2004. 

 Efetivamente, a influência do Programa de Modernização Fiscal da SEFA-PA, é 

mostrado no capítulo 4, onde apresenta-se o grau de esforço fiscal de arrecadação de ICMS 

pelo Governo do Estado do Pará. Cabendo aqui, a apresentação dos principais produtos 

resultantes deste processo de modernização da gestão tributária do ICMS, onde se destacam: 

 

Quadro 4.17 – Produtos do PNAFE Pará 

ÁREAS PRODUTOS CONCLUÍDOS PRODUTOS EM ANDAMENTO 

ORGANIZAÇÃO 

E GESTÃO 

Corregedoria, EFAZ, SIAT (mod. Administração), 
Informática,Comunicação Externa, Sist. De aferição de 
produtividade. 

Plano de Cargos Carreiras e Salários 
(PCCS), reestruturação 
organizacional, capacitação, SIAT 
(mod. Inf. Gerenciais),  

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Plano Diretor, redes locais e Wan, Intranet, Internet, Centro 
de Dados, suporte técnico, intercâmbio tecnológico. 

 

CORDENAÇÃO 

DO PROJETO 

Administração e equipe gerencial do PNAFE, ambiente 
físico para UCE 

 

LEGISLAÇÃO Revisão, atualização, sistematização e disponibilização, 
política de incentivos fiscais,  

 

CADASTRO Instrumentos, normas, SIAT, base de dados, Pará Simples e 
P. Rural. 

 

DECLARAÇÃO Relatório de estudo, conta corrente fiscal. DIEF Rural 

ARRECADAÇÃO Modelo gerencial, SIAT, rede arrecadadora, GNRE, 
SIARE. 

 

FISCALIZAÇÃO DEGC, DESUT, núcleo de monitoramento e automação 
fiscal, Inspetorias 

Núcleo de inteligência fiscal, manual 
de procedimentos, SIAT, 
reaparelhamento das unidades  

CONTENCIOSO Estruturação, revisão, instalação, controle, gerenciamento 
dos julgamentos de 1ª. e 2ª. Instâncias. 

 

ATENDIMENTO Automatização, capacitação, Atendimento virtual, Ouvidoria 

ESTUDOS ECON. 

TRIBUTÁRIOS 

Previsão de arrecadação, metodologia para análise de 
incentivos fiscais, equipe especializada em análise 
econômico tributária. 

 

PROCURADORIA 

GERAL DO 

ESTADO (PGE) 

Sistemática de execução fiscal e defesa da fazenda, 
cobrança de crédito tributário, plano de cargos salários e 
carreira revisados, capacitação, cedntro de dados, manual de 
procedimentos. 

 

ORÇAMENTO Sistema automatizado  

CONTROLE 

FINANCEIRO 

Sistema de repasses do ICMS, sistema de informação 
gerencial do SIAFEM, capacitação dos servidores 

 

DÍVIDA PÚBLICA Capacitação dos servidores  

SIAFEM Reestruturação organizacional da SEPOF  

AGE Criação, implantação, automatização e capacitação.  

Fonte: UCE/SEFA-PA. 



  

• O SIAT 

O Sistema Integrado de Administração Tributária (SIAT) é o gerenciador dos sistemas 

modulares Tax Solutions, Tax Pro e TAM, os quais dão suporte aos trabalhos de fiscalização 

em profundidade, arrecadação, cadastro, consultas acerca do movimento econômico das 

firmas. Além disso, possui um módulo de controle de processos em geral, a acervo de Auto de 

Infração e Notificação Fiscal, (AINF) 

• O Tax Solutions 

É um sistema desenvolvido pelo Centro Interamericano de Administração Tributária 

(CIAT), que gerencia as obrigações tributárias, principais e acessórias, melhorando o 

atendimento e orientação ao contribuinte pela unificação de procedimentos através de uma 

única metodologia de trabalho, que facilita as consultas e assegura a confiança da informação. 

• O Tax Pro 

Sistema modular idêntico ao Tax solutions, que gerencia processos de fiscalização, 

ordens de serviço e AINF. 

• O TAM 

Possibilita as consultas de determinada área de atividade ou regional da SEFA-PA. 

Retorna de forma mais rápida as informações. 

• A DIEF Eletrônica 

A DIEF passou a ser apresentada somente em meio eletrônico – disquete ou internet, a 

partir de dezembro de 1999, sendo o principal instrumento de acompanhamento fiscal 

utilizado pela SEFA, possibilitando o controle da arrecadação por meio da conta-corrente 

fiscal, direcionando a fiscalização e apurando de maneira mais eficiente o índice de cota-parte 

dos municípios. 

A DIEF é uma declaração apresentada pelas empresas inscritas no cadastro de 

Contribuintes do ICMS do Estado e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda. Tem como base legal o Decreto Nº 4.478 de 3 de janeiro de 2001, publicado no 

D.O.E. de 04 de janeiro de 2001 que define normas relativas à coleta de dados necessários à 

apuração do valor adicionado para efeitos de cálculo dos índices de participação dos 

municípios paraenses no produto da arrecadação do ICMS.  

A finalidade da DIEF é fornecer subsídios para as políticas fiscal e econômica do 

governo estadual através da informação sobre o movimento econômico das empresas. Sua 

apresentação é mensal, até o dia 10 do mês imediatamente seguinte ao de referência e anual, 



  

até o dia 10 do mês de março do ano subsequente, para as empresas enquadradas no Programa 

Pará Simples, podendo ser através de disquete diretamente nas unidades fazendárias ou via 

internet. 

Existe também a Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS de Substituição 

Tributária – GIA-ST, que é um documento de apresentação obrigatória por todos os sujeitos 

passivos por substituição tributária. Sua entrega é feita através de transmissão eletrônica de 

dados pela internet até o dia 10 do mês subseqüente ao de apuração do imposto. 

• .A Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais – GNRE 

Este documento foi instituído pelo Ajuste 6/89 e é utilizado pelas empresas que 

realizam operações de vendas interestaduais sujeita à substituição tributária. Serve também 

para pagamento de ICMS de comunicação, energia elétrica, transporte, importação, autuação 

fiscal, parcelamento, dívida ativa, multa por infração à obrigação tributária e taxas devidos à 

um determinado Estado nas operações em que estes devam ser recolhidos em agências 

bancárias localizadas em outras unidades da federação. 

• Documento de Arrecadação Estadual (DAE) automatizado com código de barras 

Outro avanço importante da SEFA no campo da tecnologia da informação é o 

documento de arrecadação estadual automatizado, com código de barras. Dispositivo que 

garante a qualidade das informações contidas no documento, repassando para a SEFA em 

sistema on line, desburocratizando os serviços regionais de arrecadação e proporcionando 

maior rapidez no atendimento e prestações de serviços ao contribuinte. 

O DAE automatizado usa o sistema de código de barras padrão Federação Brasileira de 

Bancos (FEBRABAN)165 e seu programa é distribuído às empresas, contadores e a outros 

usuários para o recolhimento de tributos estaduais em rede bancária credenciada. 

A diferença é que através deste documento, os tributos poderão ser recolhidos utilizando-

se a internet, mediante débito em conta corrente ou outros aplicativos disponibilizados pela 

rede bancária credenciada e responsável pelo recolhimento e repasse dos tributos estaduais. 

O programa que contém o documento é de fácil instalação e possui um banco de dados e 

manual com todas as informações necessárias para o seu preenchimento, bastando o 

contribuinte cadastrar os dados de sua empresa, o período de referência do seu pagamento e o 

respectivo valor. 

 

 

                                                
165 Código de barras usado pela Federação Brasileira de Bancos 



  

• – SINTEGRA 

 

Implementado pelo Convênio ICMS 78/97, o Sistema Integrado de Informações sobre 

Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) é um novo sistema de 

troca de informações sobre operações de entrada e saída de mercadorias e prestações de 

serviços realizadas entre as empresas das unidades da Federação e o Distrito Federal. É 

administrado pela Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), órgão ligado ao  

CONFAZ e composto por dois grupos de trabalho: o GT-15 SINTEGRA, que é composto por 

um representante de cada unidade da Federação e por um representante da Secretaria da 

Receita Federal e a Unidade Estadual de Enlace (UEE), subordinada à Diretoria de 

Fiscalização da Secretaria da Fazenda, e responsável pela operacionalidade do SINTEGRA no 

Estado do Pará e pelo intercâmbio de informações com suas congêneres das outras unidades 

da Federação através da disponibilidade mensal de informações na rede SINTEGRA via 

Internet, todos os dados coletados junto às empresas relativos a operações com mercadorias e 

prestações de serviços por eles realizados com clientes e fornecedores de outras unidades da 

Federação, além de informações cadastrais. 

A obrigatoriedade do envio de informações ao SINTEGRA é de todas as empresas 

inscritas no cadastro geral de contribuintes do ICMS que emitem documentos fiscais e/ou que 

escrituram livros fiscais através de sistema eletrônico de processamento de dados. O envio é 

feito através da geração mensal de arquivos magnéticos para entrega via internet à SEFA, até 

o dia 15 do mês subsequente à realização da operação. 

O que caracteriza a utilização de sistema de processamento eletrônico de dados é a 

utilização de computador e impressora pela empresa, para preenchimento de documento 

fiscal ou para a escrituração de livros fiscais, não sendo considerada a emissão de cupom 

fiscal, através de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 

O SINTEGRA consiste em um conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas 

computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas administrações 

tributárias das diversas unidades da Federação, com o objetivo de cruzar informações 

relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços interestaduais realizadas 

pelas empresas e a troca de dados entre os Estados. 

O SINTEGRA foi idealizado para dar consistência e propiciar economias de escala 

a diversas iniciativas de modernização dos sistemas tributários estaduais que constituem o 

objeto do PNAFE. 



  

•  GIA 

A Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA) é 

documento do fisco que deve ser apresentado pelos contribuintes caracterizados como sujeitos 

passivos por substituição tributária, que efetuam operações sujeitas a esta modalidade de 

recolhimento de imposto, com outros contribuintes localizados em outras unidades da 

federação. 

 

• ECF 

Um dos equipamentos relativos à tecnologia da informação, instituído pelas secretarias 

de fazenda dos Estados, que faz parte da modernização da administração tributária, é o 

Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 

Com o objetivo de exercer um melhor controle sobre a emissão de documentos fiscais, 

este equipamento foi homologado pela COTEPE/ICMS, órgão ligado ao CONFAZ, e 

praticamente substitui a nota fiscal de venda ao consumidor, série “D”. Entretanto, as 

empresas são obrigadas a manter os blocos de série “D” para emissão em uma eventual pane 

no ECF ou mesmo um falta de energia que impossibilite a emissão do cupom fiscal. 

O equipamento ECF é de uso obrigatório nas empresas do comércio varejista e de 

prestação de serviços, cujo faturamento anual seja igual ou superior a R$ 120.000,00, 

conforme prevê o Convênio ECF nº 1, de 18/02/1998, que fixa os prazos para a implantação 

do equipamento nas empresas, incorporando-se na legislação tributária dos Estados. 

O ECF é conhecido como a caixa preta das empresas, uma vez que todo registro fica 

armazenado na memória fiscal166 do equipamento e a qualquer momento poderá ser 

consultado ora pelo fisco para fiscalização sobre o valor do imposto recolhido, ora pela 

própria empresa para controle interno sobre sua movimentação comercial. 

A memória fiscal contribui muito nos trabalhos de fiscalização, pois a sua leitura 

fornece ao fisco as informações necessárias para que seja verificado o valor do ICMS a ser 

recolhido pela empresa. Além de permitir a recuperação de informações registradas desde 

início de operação do equipamento. 

                                                
166 Consiste em um banco de dados implementado em memória PROM ou EPROM, inviolável, com capacidade 
para armazenagem de dados referentes às operações realizadas pela empresa durante 5 anos. A memória fiscal é 
fixada permanentemente na parte interna do ECF, envolvida em resina termoendurecedora opaca, impedindo o 
acesso e a remoção da mesma. 
 



  

Os equipamentos mais modernos, por força da Legislação do ICMS, estão obrigados a 

trazer na leitura da memória fiscal a indicação do valor acumulado em cada totalizador 

parcial, bem como o valor diário das vendas por situação tributária167. 

 Existem atualmente no mercado, três tipos de equipamentos emissores de cupom 

fiscal, conforme mostra o quadro 4.18. 

 

Quadro 4.18– Tipos e características de ECF 
Tipo Características dos Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal 
ECF – PDV O ECF terminal ponto de venda discrimina a mercadoria e determina a alíquota 

conforme a situação tributária, efetuando o cálculo do imposto. 
Pode funcionar conectado a sistema de processamento de dados e emite vários 
relatórios gerenciais. 

ECF – IF O ECF impressora fiscal é composto apenas de um módulo impressor que conectado a 
um computador tem a mesma capacidade do ECF – PDV 

ECF - MR O ECF máquina registradora apenas discrimina a mercadoria e indica sua situação 
tributária, acumulando os grandes totais para gerar relatórios. 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Pará 

 

 Além dos recursos tecnológicos avançados que permitem o acesso do fisco às 

informações necessárias para o trabalho de fiscalização, este equipamento representa um 

avanço no que diz respeito ao gerenciamento do volume de negócios das empresas, tendo em 

vista que alguns modelos permitem aplicativos que podem gerar relatórios de controle de 

estoques, fornecedores, clientes, além de outros relatórios gerenciais. 

• O FILAX 

A SGF Computadores Automotivos Ltda., orientada pela Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo, desenvolveu um controle informatizado de abates que se caracteriza 

como um sistema eletrônico auxiliar de fiscalização instalado nos frigoríficos de abate de 

gado bovino, com o objetivo de controlar o volume de abate sem a necessidade de presença 

humana. Esse sistema consiste em um microcomputador que executa um software 

especificamente projetado para a contagem e pesagem de animais abatidos, processando as 

informações coletadas e disponibilizando relatórios gerenciais à Secretaria da Fazenda para a 

cobrança do imposto incidente sobre a atividade. 

 O sistema possui grupos de sensores instalados no frigorífico a partir da entrada do 

gado na sala de abate que são responsáveis pela detecção contagem e pesagem do animal a ser 

abatido. Esse equipamento, através do software nele instalado, recebe, trata e armazena as 

informações dos pontos de contagem de carcaças e do terminal de pesagem, inclusive 

                                                
167 Isenção, antecipação, substituição, alíquota de 12%, 17%, 25%, 30%, etc...) 



  

informando o status operacional da linha de abate e beneficiamento, monitorando e 

detectando situações como a falha dos sensores utilizados nos pontos de contagem, violação 

do cabeamento existente entre equipamento de contagem e os pontos de contagem, falha no 

terminal de pesagem, corte no fornecimento de energia elétrica, desligamento do equipamento 

ou abertura do gabinete do equipamento. 

 Os dados sobre o abate são armazenados no equipamento de contagem e 

encaminhados periodicamente à central de processamento através de linha telefônica ou 

cartão de memória móvel reutilizável, mantendo-se internamente os dados registrados nos 

últimos seis meses, independente de terem sido encaminhados ou não. Esses dados são 

processados e armazenados em um banco de dados, e a partir deste são emitidos os relatórios 

gerenciais e de controle, podendo ser utilizados em outros sistemas de software da SEFA. 

 O sistema é composto por equipamento de contagem, que é um microcomputador 

lacrado, a prova de violações e interferências externas, circuitos internos a prova de vapores 

corrosivos e umidade, capacidade de operar em condições adversas de energia elétrica, 

sistema de no-break interno garantindo até 48 horas de operação caso falte energia elétrica, 

modem interno para comunicação de dados via linha telefônica permitindo a transferência dos 

dados registrados e o acompanhamento da operação em tempo real. 

 O sistema operacional utilizado pelo equipamento é mantido em memória eletrônica 

do tipo EPROM, que só pode ser apagada ou alterada através de equipamentos especiais, 

eliminando a possibilidade de infecção por virus de computador e do equipamento tornar-se 

inoperante por perda do sistema operacional. A segurança do sistema depende do 

armazenamento dos dados, da comunicação de dados e da integridade física do equipamento. 

Para isso, o equipamento de contagem sempre mantém o máximo de informações suportado 

por seus meios de armazenamento, descartando as mais antigas e garantindo as mais recentes. 

O equipamento de contagem armazena os dados utilizando um algoritmo proprietário de 

redundância de informações, permitindo a reconstrução dos dados originais mesmo havendo 

perda parcial. 

 Para garantir a segurança na comunicação de dados, evitando a invasão do sistema por 

parte de computadores que não integram o sistema, é usado um sistema fechado de 

comunicação de dados, podendo-se usar adicionalmente também o protocolo de comunicação 

proprietário para transferência de dados, algoritmo proprietário para criptografia e 

autenticação dos dados ou conexão entre equipamentos por “callback” (retorno de chamada). 



  

 Quanto a integridade física do equipamento, as medidas de segurança consistem na 

colocação de um sensor que detecta a abertura da tampa do painel interno do equipamento e 

um detector de violação do cabeamento dos sensores.  

 Com a instalação deste equipamento na agroindústria de frigoríficos de carne bovina, a 

Secretaria da Fazenda do Estado do Pará vem recuperando o nível de arrecadação de ICMS 

neste setor, com baixo custo de fiscalização, pois o equipamento dispensa a presença de 

fiscais. Antes do advento do FILAX a SEFA precisava dispor de várias turmas de fiscais em 

regime de plantão, em alguns casos até 24 horas, nos frigoríficos, para evitar a sonegação e a 

evasão fiscal. 

 

• O PORTAL DE SERVIÇOS 

 Além desses produtos, a SEFA desenvolveu sua home page onde disponibiliza 

informações sobre a localização de suas unidades, os eventos realizados, a arrecadação e o 

repasse da cota parte do ICMS aos municípios. A legislação tributária atualizada, os serviços 

prestados, as guias e documentos, também estão à disposição dos usuários internos e externos. 

Porém, a maior novidade é o Portal de Serviços, onde o usuário acessa de qualquer lugar, 

parte dos serviços oferecidos, estabelecendo assim um atendimento virtual. 

 Em síntese, neste capítulo, procurou-se mostrar que a crise fiscal dos Estados envolve 

uma certa ruptura do pacto federativo construído na Constituição de 1988. De fato, a 

Constituição cidadã definiu uma nova partilha tributária em que a União perdeu uma parcela 

do total dos tributos para os Estados e Municípios, estes elevados à categoria de entes 

federados. 

 No entanto, logo depois, a União, pelo poder a ela concedido pela Constituição de 88 

para criar novos tributos, elevou as alíquotas das contribuições sociais e se beneficiou com a 

criação de novos impostos, a exemplo da CPMF. Como conseqüência disso, a União 

recuperou o seu poder tributário, em termos da partilha dos tributos e fundos públicos, em 

detrimento dos Estados subnacionais. Por outro lado, os Municípios não só foram 

aquinhoados com o aumento da participação na arrecadação do total dos tributos do país 

(FPM), como também adquiriram o direito a uma parcela significativa do ICMS estadual. 

 Não bastasse, a Lei Kandir desonerou as exportações do ICMS, prejudicando assim a 

arrecadação de ICMS principalmente dos estados exportadores, como é o caso do Pará. Esse 

conjunto de fatos num ambiente de crise do federalismo fiscal brasileiro, mostiva os estados 



  

mais pobres a desencandearem uma “guerra fiscal”, através de redução de alíquotas e isenções 

fiscais, como forma de atrair novos investimentos. 

 Mesmo assim, no médio e longo prazo essas medidas não contribuíram para aumentar 

a arrecadação tributária na proporção do aumento dos gastos sociais, particularmente nos 

estados pobres de base produtiva agroextrativa. Mais ainda, com o Plano Real, as receitas 

tributárias dos estados caíram relativamente em termos reais, principalmente com o advento 

da Lei Kandir. 

 Esse conjunto de eventos só contribui para o agravamento da crise fiscal dos estados, 

em particular do Estado do Pará. Neste contexto, buscou-se percorrer os problemas 

enfrentados pelos governos estaduais, até o início do processo de modernização, mostrando, a 

existência desses fatos, e a necessidade de entendimento, através dos mesmos, da trajetória 

percorrida para se chegar à implementação do PNAFE. Portanto, apesar de termos apontado 

para os problemas estruturais responsáveis pela atual crise fiscal dos estados neste capítulo, 

ainda assim a hipótese de trabalho desta dissertação é de que, ceteris paribus, o esforço fiscal 

levado adiante pela SEFA-PA, ao participar do dito programa, é a variável que pode explicar 

o aumento da arrecadação de ICMS no Estado do Pará nos últimos sete anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 MODERNIZAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS NO 
ESTADO DO PARÁ 

 
 A estrutura tributária da economia brasileira é um reflexo da convivência no tempo de 

vários estágios de desenvolvimento das economias regionais. A diversidade sócio-econômica 

das economias estaduais é uma das principais características do federalismo brasileiro. No 

presente, apesar de alguma redução das disparidades inter-regionais, ainda assim a 

permanência das desigualdades sócio-econômicas continua sendo o viés negativo do 

federativo fiscal brasileiro. As diferenças da base tributária de cada unidade da federação 

brasileira são reflexos do estágio de desenvolvimento econômico alcançado por cada estado. 

Nos últimos anos, a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará vem realizando um grande 

esforço de modernização da administração fiscal cujo reflexo tem se manifestado no aumento 

da arrecadação tributária como um todo, sobretudo do ICMS. 

 Na presente seção pretende-se desenvolver e aplicar um modelo econométrico que nos 

permita estimar os parâmetros da arrecadação tributária do ICMS e o esforço fiscal 

desenvolvido pelo governo do Estado do Pará a partir do PNAFE. Para tal, inicialmente, são 

apresentados os conceitos básicos de capacidade e esforço tributários; depois se realiza a 

revisão da literatura dos modelos econométricos utilizados em trabalhos semelhantes; na 

seqüência apresenta-se a base de dados e suas fontes; e, por fim, discute-se os resultados do 

modelo com base no software Eviews. 

 

 

5.1 OS CONCEITOS DE CAPACIDADE E ESFORÇO TRIBUTÁRIO 

 

Em decorrência da estabilização da economia brasileira, como o advento do Plano Real, a 

carga tributária brasileira cresceu e hoje se mantém elevada, em torno de 36% do PIB. 

Comparando-se a carga tributária brasileira, com a de outros países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, percebe-se que ela atingiu um patamar muito elevado. Este fato é ainda 

mais grave porque a estrutura da tributação na economia brasileira, além de progressiva, 

tem uma variedade de impostos e contribuições sociais que distribuem os seus efeitos em 

cascata numa sociedade com uma das piores distribuições da renda e da riqueza. 



  

Um outro aspecto que preocupa diz respeito ao crescimento das despesas públicas dos 

Estados que vêm crescendo tanto pelo pagamento de dívidas acumuladas, quanto pelo 

aumento da demanda social reprimida por serviços e investimentos públicos. Esta situação 

tem contribuído para que um desequilíbrio fiscal potencial bem maior do que o 

desequilíbrio tributário efetivo.  

Assim, apesar do esforço de contenção de gastos praticados pelas unidades federadas, 

dificilmente a carga tributária poderá ser reduzida nos últimos anos. Isto significa que a 

sociedade brasileira vem fazendo um grande esforço para pagar dívidas contraídas no 

passado e despesas realizadas de governos não responsáveis sem levar em conta a 

capacidade de pagamento dos seus cidadãos. Para que tal esforço fiscal seja amenizado é 

preciso uma reforma tributária que melhore a qualidade e a distribuição da pesada carga 

tributária entre os contribuintes. Para isso, é preciso substituir uma parcela substancial da 

carga tributária arrecadada por tributos cumulativos por impostos do tipo IVA.168 

 Tributos incidentes sobre o faturamento ou receita das empresas (CONFINS, PIS-

PASEP) ou mesmo sobre a renda líquida (CSLL) e sobre a movimentação financeira são 

contribuições com caráter de impostos nefastos sobre todos os aspectos para a recuperação do 

crescimento da economia brasileira.169 Não obstante, a crise fiscal do Estado brasileiro 

praticamente eliminou, no curto prazo, uma proposta que implique em redução drástica e 

significativa do patamar da atual carga tributária das unidades federadas.Mesmo assim, há que 

se buscar outras alternativas visando a redução dessa pesada carga tributária pelo menos no 

médio e longo prazo.  

No caso específico do ICMS é preciso suprimir as regras da tributação ad hoc 

aplicáveis às operações interestaduais que, além de estimularem as guerras fiscais e a 

sonegação, criam redistribuições fiscais não justificadas entre os Estados federados e 

dificultam a modernização do sistema tributário brasileiro com vistas a redução da carga 

                                                
168 CARVALHO.(2002). 
169 LIMA.(1999). 



  

tributária com peso muito elevado sobre os bens essenciais(por exemplo, alimentos) das 

famílias brasileiras, em particular daquelas de baixa renda.170  

A complexa legislação tributária do IPI (federal) e do ICMS (estadual) também 

contribui para onerar mais ainda o contribuinte na medida em que ele tem que pagar um 

especialista em direito tributário para resolver os seus problemas junto ao fisco. A busca pela 

harmonização entre o ICMS e o IPI, visando evitar a bi-tributação de serviços de uso 

intermediário, é outra medida necessária. 

A idéia de carga tributária está ligada ao custo de oportunidade do contribuinte na 

medida em que ele sacrifica compulsoriamente seu consumo de bens privados para permitir a 

provisão de bens públicos. È neste sentido que se pode considerar uma carga tributária 

compatível ou não com a capacidade de pagamento do contribuinte. A carga tributária, 

entretanto, não é um conceito absoluto na medida em que ela é medida pela relação percentual 

entre a arrecadação da unidade federada e o seu PIB correspondente. Portanto, dependendo da 

distribuição da renda, uma mesma carga tributária pode ser baixa para uns e alta para outros. 

Por isso, às comparações de cargas tributárias entre países ou entre estados de um mesmo 

país, enquanto descrições de realidades diferentes, têm poucas significações do ponto de vista 

analítico.171 

Para que as comparações tenham algum significado é preciso que se conheça a 

capacidade tributária, entendida como a arrecadação tributária máxima que um governo pode 

obter de seus contribuintes potenciais, e medir o esforço tributário de cada unidade federada 

de mesmo nível expresso pela razão entre a arrecadação efetiva e a arrecadação potencial 

máxima. É evidente que a capacidade tributária corresponde a arrecadação potencial que se 

poderia obter, portanto ela não observável.O que pode ser observado é arrecadação efetiva 

medida pelo valor dos tributos pagos e arrecadados pelo fisco. 

É aceitável se supor que a capacidade tributária de uma unidade federada dependa de 

um conjunto de variáveis possíveis de serem mensuráveis. Assim sendo, pode-se assumir a 

hipótese de medi-la a semelhança de uma função de produção.172 Uma função de produção é 

formada pelo conjunto de pontos geométricos que expressam a máxima produção de uma 

mercadoria que pode ser obtida com várias combinações possíveis de uma dada tecnologia. 

Na verdade, uma função de produção as várias possibilidades tecnicamente possíveis de 
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171 VARSANO et al.(1988). 
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combinar insumos para se obter o mesmo nível de produto. A eficiência técnica de uma 

função de produção não necessariamente coincide com a eficiência econômica. Esta última 

depende da comparação dos preços dos fatores de produção (insumos) e dos preços dos bens 

(produto). De qualquer modo, as quantidades dos insumos utilizados na produção e 

quantidade produzida da mercadoria são observáveis. 

Mesmo assim, não há garantia de que os insumos combinados estejam sendo 

utilizados da maneira mais eficiente possível para produzir o máximo de produto. Ou seja, se 

a combinação técnica dos insumos para produzir o máximo do bem é, dentre as alternativas 

existentes, a mais eficiente economicamente. Considerando Y* a produção potencial máxima; 

Y a produção efetiva observada; z um vetor de quantidades utilizadas de insumos; e F a 

função de produção, pode-se escrever: 

Y* = Ψ*(z) 

E,  

Y = Y*.e-u. Tal que u ≥ 0. 

Pode-se analogamente adaptar esta equação para medir a capacidade tributária 

potencial, T*, como uma função F de um conjunto x de variáveis de características 

mensuráveis de uma unidade federada, i, que tem uma carga tributária efetiva observada T. 

Disso resulta: 

T = T*. e-u  

T* = F(x);  

Logo, 

T = F(x). e-u,        sendo u ≥ 0. 

O fator e-u, que varia entre 0 e 1, capta o esforço fiscal da sociedade de uma dada 

unidade federada,j, que pode ser estimada por técnicas econométricas. 

Uma das características marcantes da federação brasileira é sua grande diversidade.Do 

ponto de vista espacial e setorial, os Estados brasileiros encontram-se em vários estágios de 

desenvolvimento econômico. As diferenças inter-regionais continuam sendo o traço marcante 

do sistema federativo brasileiro. Com efeito, a distribuição regional dos recursos tributários 

não foge do impacto decorrente das desigualdades econômicas herdadas entre as regiões 

desenvolvidas e as em desenvolvimento. 



  

A capacidade tributária de uma unidade federada associa a arrecadação tributária de 

sua base às características econômicas de seu espaço jurisdicional. Assim sendo, é de se supor 

que a capacidade tributária de qualquer Estado resulte da aplicação de um conjunto de tributos 

sobre uma determinada base tributária. Em outras palavras, a capacidade tributária de 

obtenção de recursos tributários depende tanto da estrutura de impostos quanto da estrutura 

econômica e condições econômicas que determinam o tamanho da base tributária possível de 

ser explorada. 

As características econômicas vigentes numa unidade federada intermediária (Estados) 

podem ser observadas através das seguintes variáveis macroeconômicas: PIB, renda per 

capita, composição do PIB, distribuição da renda, tamanho da população, concentração da 

população urbana em relação ao tamanho da população total, concentração das atividades 

econômicas nos centros urbanos, dentre outras. 

 

 

5.2 REVISÃO DA LITERATURA DOS MODELOS SOBRE CAPACIDADE 
TRIBUTÁRIA 

 

A base econômica de uma dada jurisdição federativa define a capacidade de 

arrecadação potencial que essa unidade federativa possui para obtenção de recursos 

tributários.Ademais, a alíquota efetiva, o esforço fiscal (que mede a eficiência administrativa 

da instituição responsável pela obtenção da receita tributária), a modalidade do tributo 

cobrado – se imposto cumulativo ou não-cumulativo – e o método da incidência – princípio 

da origem, do destino e do crédito fiscal – completam o elenco dos principais fatores que 

devem ser considerados na estimativa. Do ponto de vista formal, a arrecadação tributária de 

uma unidade federativa pode ser expressa da seguinte maneira: 

 TITITI EFCTAT ,
*
,, .=                      (1) 

Em que: 

 ATi,t = Arrecadação tributária efetiva da unidade federativa i, no período t; 
     CT*i,t = Capacidade fiscal da unidade federativa i, no período t; 



  

 EFi,t = Esforço fiscal de arrecadação da unidade federativa i, no período t. 

 Da equação (1) pode-se concluir que arrecadação tributária e capacidade fiscal são 

conceitos diferentes. De fato, enquanto a arrecadação tributária diz respeito à obtenção efetiva 

de recursos de competência da unidade federada responsável pela administração fiscal; a 

capacidade fiscal refere-se a arrecadação tributária de recursos que poderia ser obtida dadas as 

condições econômicas ótimas dessa jurisdição, ou seja, expressa a arrecadação tributária 

potencial.  

Pela mesma equação (1), nota-se que a arrecadação efetiva (ATi,t) depende do esforço 

fiscal (Ei,t) da instituição responsável pela arrecadação. Sendo assim, arrecadação efetiva é 

igual à arrecadação potencial (AT*
i,t) sempre que EFi,t = 1. Caso contrário, a arrecadação 

tributária efetiva aumenta sempre que Ei,t > 1. Portanto, o esforço fiscal é uma outra variável a 

ser considerada na análise da variação do total da arrecadação tributária de uma dada unidade 

federada. 

 Um segundo método derivado do anterior, usado nas estimativas da capacidade 

tributária de uma unidade da federação, calcula a capacidade tributária pela aplicação da carga 

tributária sobre o produto interno bruto estadual. Neste caso, o modelo pode ser expresso da 

seguinte maneira: 
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Em que: 

 Y*
i,t = Arrecadação tributária potencial do Estado do Pará, no período de 1985=2002; 

 CTN
i,t   = Carga tributária nacional do ICMS, no período de 1985-2002; 

 ARTN
i,t   = Arrecadação tributária efetiva do ICMS nacional, no período de 1985-

2002; 

 PIBN
i,t   = Produto interno bruto do Brasil, no período de 1985-2002; 

 PIBE
i,t = Produto interno bruto do Estado do Pará, no período de 1985-2002. 

Esse método tem como principal limitação o fato da variável PIB tornar-se 

praticamente a mais importante variável para mensurar a capacidade de arrecadação tributária 

potencial de uma unidade subnacional.  



  

Um terceiro método de cálculo também usado para medir a capacidade fiscal de uma 

unidade federada consiste na aplicação das medias das alíquotas nacionais de cada imposto 

específico sobre a base tributária correspondente, a partir da desagregação da carga tributária 

em seus vários tributos. Neste caso, tem-se: 

 jij
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Em que: 
 ART*i = Arrecadação tributária potencial do estado i; 

 tm
j = Alíquota nacional media do imposto j; 

 BTEj,i = Base tributária do imposto j no estado i; 

 PNIj =  Participação nacional do tributo j. 
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 PNTmj = media da arrecadação nacional do imposto j. 

 Apesar desse método estimar, com mais precisão que o anterior, a capacidade 

potencial de arrecadação tributária de uma determinada unidade federada, a partir da 

decomposição da carga tributária, ainda assim ele apresenta algumas limitações. De fato, esse 

método deixa de considerar o fato de que a distribuição da arrecadação tributaria varia entre 

os estados federativos. Ora, como as ponderações são médias baseadas na participação 

nacional dos diferentes impostos que entram na estimativa da arrecadação, é bem provável 

que venham ocorrer subestimações ou superestimações dependendo do esforço fiscal de 

arrecadação de cada unidade federada que, por sua vez, está sujeita a estrutura tributária 

diferenciada entre as unidades federadas.173   

Uma outra maneira de determinar a capacidade tributária de uma unidade da federação 

é através dos modelos econométricos. Este método consiste em se estimar a função de 

arrecadação tributária e, a partir dela, a capacidade de arrecadação tributária da unidade 

federada considerada. 

Um método econométrico usado para estimar a capacidade tributária de um dado 

Estado da federação consiste em tomar as variáveis financeiras do próprio imposto. Este 
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método foi usado para testar os impactos da reforma tributária sobre a receita tributária de 

competência de um ente federado. Neste caso, dependendo das características do novo tributo 

criado, os impactos são capturados pelas mudanças realizadas na base tributária considerada 

e/ou na alíquota efetiva.174 Assim, por exemplo, a arrecadação do ICMS de um estado 

qualquer, i, num dado período de tempo, t, pode ser expresso da seguinte maneira: 
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Onde: 

 ICMSi
t = Volume de arrecadação do ICMS do estado i no tempo t; 

 Vi
int. = Vendas intra-estaduais do ICMS no tempo t; 

 t1 = Alíquota sobre vendas intra-estaduiais; 
 Vi ext. = Vendas para exportação líquidas no tempo t;175 

 t2 = Alíquota sobre exportações líquidas; 
 Vi

ent. = Vendas interestaduais no tempo t; 

 t3 = Alíquotas sobre vendas inter-estaduais. 

Com base na equação (6), portanto, é possível medir o impacto financeiro das 

mudanças da base tributária e/ou da alíquota sobre o ICMS.176 Uma limitação desse método é 

que ele não se mostra perfeitamente compatível com o conceito de capacidade tributária 

potencial. Isto porque o valor estimado da arrecadação tributária por esse método, bem como 

pelos métodos anteriores, refere-se mais a média da arrecadação nacional observada ou 

estimada e não à capacidade de arrecadação potencial que deve corresponder ao nível máximo 

de arrecadação tributária que uma unidade federada poderia obter com a exploração de um ou 

mais tributos. 

Um outro método econométrico que vem sendo utilizado para determinar a capacidade 

de tributária potencial de uma dada unidade federativa consiste na aplicação dos coeficientes 

médios estimados sobre os valores arrecadados correspondentes as variáveis explicativas da 

                                                
174 TORRES.(1984, p. 77-80). 
175 As importações de bens e serviços estão contidas nas exportações líquidas. Neste caso, os créditos tributários, 
devidos às importações, não aparecem diretamente na formula porque por suposto as importações geram débitos 
da mesma magnitude no momento da entrada dos bens e serviços importados. 
176 TORRES.(1984, p.81-90). 



  

arrecadação tributária nacional. Esse método econométrico toma o conceito de “fronteira 

estocástica” como ponto de partida.177 Entretanto, como não se pretende utilizá-lo, torna-se 

desnecessária a conceituação de fronteira estocástica. 

Na verdade, este método é uma adaptação do método de estimação da função de 

produção agrícola para uma função de arrecadação tributária que permita estimar a 

capacidade fiscal de um estado federado. A arrecadação tributária potencial (ou capacidade 

tributária) é o máximo nível de arrecadação que uma unidade federada poderia extrair de uma 

base tributária existente, através da melhoria da eficiência da administração fiscal, dada as 

condições sócio-econômicas do Estado considerado. A razão entre a arrecadação tributária 

efetiva e a arrecadação tributária potencial permite que se mensure o esforço fiscal do estado 

federado. Neste caso, a arrecadação tributária efetiva (ATE) depende da arrecadação tributária 

potencial (ATP) e do esforço fiscal (EF) empreendido, tal que: 

 i
t

i
t

i
t xEFATPATE =               (7) 

 EF= e-u, sendo u ≤ 0. Se u = 0, então ATE = ATP 

Em que: 
 ATEi

t = Arrecadação tributária efetiva do imposto k do estado i no período de tempo t; 

 ATPi
p = Arrecadação tributária potencial do imposto k do estado i no período de 

tempo t; 

 Esse modelo tributário foi desenvolvido, pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), com o objetivo de estimar e avaliar a capacidade da arrecadação tributária 

da União, Estados e Municípios brasileiros. A análise dos resultados desse modelo revela que, 

apesar do governo FHC pretender reduzir os gastos públicos na época, através de uma 

reforma administrativa como estratégia para conter o aumento do déficit do setor público em 

geral, ainda assim haveria necessidade de manter-se elevado o esforço fiscal, o que 

significaria uma elevação da carga tributária brasileira, por mais uma década, entre 30% a 

34% do PIB.178 

Apesar da inspiração que a aplicação desse modelo econométrico possa trazer, no 

sentido da possibilidade dele ser reaplicado para o caso do Pará, ainda assim pelo menos duas 

limitações se põem: (1) uma decorrente do fato de que o modelo econométrico do IPEA é 

aplicado a nível nacional para estimar carga tributária agregada de todos os impostos de cada 
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178 VARSANO et al.(1998, p.2) 



  

ente federado do país; e (2) outra que o modelo foi estimado com base no Programa 

Computacional Frontier 2 de acesso limitado pelo seu alto custo de aquisição e para àqueles 

não iniciados em linguagem de programação de software.179 

O método da fronteira estocástica também foi utilizado por Cossío (1998) para 

estimar a capacidade tributária dos três entes federados brasileiros. Contudo, diferentemente 

do modelo do IPEA, este modelo econométrico ficou ampliado não só pela introdução de 

novas variáveis, mas também pela novidade da forma de especificação do erro estocástico, 

como pode ser visto pelas equações abaixo: 
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Em que:  
 Ri,t = Arrecadação tributária efetiva da unidade federativa i, período t; 

 PIBi,t = Produto interno bruto da unidade federativa i, no período t; 
 PIBINi,t = Produto interno bruto industrial na unidade federativa t; 

 POPi,t = População total da unidade federativa i no período t; 
 POPUi,t = População urbana da unidade i, no período t; 

 vi,t = termo de erro estocástico. 

 Especificando o erro estocástico, têm-se: 

tititi euv ,,, −=                                                 (9) 

Em que: 
ui,t = N(0,σ2

u ) i.i.d; 

ei,t = N(μ, σ2). 

 Feita a revisão da literatura dos modelos sobre capacidade tributária utilizados, o 

próximo passo é o desenvolvimento do modelo econométrico de capacidade tributária e 

arrecadação tributária efetiva do ICMS para ser aplicado no Estado do Pará. 

 

 

5.3 O MODELO ECONOMÉTRICO DE CAPACIDADE TRIBUTÁRIA E 
ARRECADAÇÃO EFETIVA 

 

                                                
179 COELLI.(1992, p.29-32); VARSANO.(1998, p. 37); REIS & BLANCO.(1996, p. 325-351). 



  

É hoje reconhecido que o esforço fiscal de arrecadação que vem sendo empreendido 

pelos governos estaduais, através da implementação do programa de modernização da 

administração fazendária, como resultado do envolvimento dos Estados no PNAFE. 

O método econométrico usado para medir a capacidade tributária do ICMS no Pará – o 

mais importante imposto do Estado – foi desenvolvido em dois passos: No primeiro, estimou-

se a capacidade tributária potencial e a arrecadação tributária efetiva da série do período de 

1985/2002 pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). No segundo, de posse dos 

resultados, foi possível calcular o esforço fiscal empreendido pelo governo do Estado do Pará, 

sobretudo a partir do PNAFE. 

 

 

5.3.1 Especificação e descrição das variáveis da equação do modelo 

 

A base tributária de uma unidade subnacional depende tanto da diversificação da 

estrutura econômica vigente quanto tributária associada à econômica. É claro que um Estado 

como São Paulo possui uma estrutura econômica bem mais diversificada do que o Estado do 

Pará. A capacidade de arrecadação de tributos de uma dada unidade federada inferior, 

portanto, depende de algumas características sócio-econômicas presentes tanto a nível 

nacional como nessa mesma unidade, tais como: carga tributária nacional, renda nacional e 

local, estrutura produtiva, distribuição pessoal da renda e grau de urbanização (concentração 

da população e das unidades produtivas), dentre outras. Porém, essas variáveis incluídas no 

argumento da função, por serem geradas de combinações delas próprias e a amostra ser 

pequena (18 observações), apresentaram forte multicolinearidade múltipla, captado pelo 

método da Regressão Auxiliar. Além disso, algumas variáveis são taxas, logo não se deve 

aplicar logaritmo. 

Como os dados estão agregados apenas para o Estado do Pará, no período de tempo de 

1985 a 2002, desenvolveu-se um modelo de regressão múltipla, usando o processo de 

mínimos quadrados ordinários (MQO), para estimá-lo. 

Neste sentido, pode-se expressar formalmente a função da arrecadação tributária 

potencial e a função da arrecadação tributária efetiva do Estado do Pará, nos seguintes termos: 

 



  

a) Especificação do modelo estimado de arrecadação tributária potencial. 
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Em que: 

ICMSPAPt = Variável dependente representada pela arrecadação tributária potencial 

do ICMS DO Estado do Pará, no período 1985-2002; 

 PIBPAt = Variável explicativa representada pelo Produto Interno Bruto do Estado do 

Pará, no período 1985-2002; 

 POPULt = Variável explicativa representada pela população total do Estado do Pará, 

no período 1985-2002; 

 VDFt = Variável dummy para captar o efeito do PNAFE na arrecadação do ICMS no 

Estado do Pará, nos períodos: 

 = 0 para o período antes do PNAFE de 1985-1997; 

 = 1 para o período do PNAFE de 1998-2002; 

 MA(3) = Média móvel centrada em três períodos; 

 ε1t = Termo de erro. 

 

b) Especificação do modelo estimado de arrecadação tributária efetiva. 
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Em que: 

ICMSPAEt = Variável dependente representada pela arrecadação tributária efetiva do 

ICMS DO Estado do Pará, no período 1985-2002; 

 PIBPAt = Variável explicativa representada pelo Produto Interno Bruto do Estado do 

Pará, no período 1985-2002; 

 PTt = Variável explicativa representada pela população total do Estado do Pará, no 

período 1985-2002; 

PURBt = Variável explicativa representada pela população urbana do Estado do Pará, no 

período 1985-2002; 

 VDFt = Variável dummy para captar o efeito do PNAFE na arrecadação do ICMS no 

Estado do Pará, nos períodos: 



  

 = 0 para o período antes do PNAFE de 1985-1997; 

 = 1 para o período do PNAFE de 1998-2002; 

 MA(3) = Média móvel centrada em três períodos; 

 ε2t = Termo de erro. 

Justifica-se a escolha das variáveis explicativas e dummies pelas seguintes razões: 

(1) O PIB e a População Total do Estado do Pará são variáveis consideradas de 

controle na estimativa da capacidade de pagamento dos tributos pelos contribuintes dessa 

jurisdição e, portanto, espera-se uma influência positiva sobre a arrecadação tributária; 

(2) A concentração populacional nos centros urbanos, decorrentes de urbanização, 

ajuda na obtenção de tributos de forma mais eficiente devido à existência das economias 

externas e de aglomeração da gestão tributária. 

(3) Por fim, as variáveis dummies captam os impactos qualitativos do PNAFE.180
 

A variável dummy foi especificada a partir de 1998, uma vez que em 1997 ocorreu 

apenas a assinatura do programa, sem nenhum impacto sobre a arrecadação. O modelo 

também apresenta um padrão cíclico de três anos que foi percebido na sua especificação. 

Na aplicação desse modelo para estimar a arrecadação tributária potencial do ICMS do 

Estado do Pará, enquanto principal imposto em termos de receita tributária arrecadada, supõe-

se conhecida a base tributária, o regime de crédito fiscal e a incidência parcial e seletiva da 

alíquota legal.181 

 

 

5.3.2 Hipóteses 

 

H0: β0 = 0 ⇒ De que o intercepto é igual a zero, ou seja, de que se o produto interno 

bruto e a população for zero não haverá arrecadação tributária; 

Ha: β0 > 0 ⇒ De que o intercepto é maior que zero, ou seja, independente do produto 

interno bruto e da população haverá alguma arrecadação tributária; 

                                                
180 LEUTHOLD.(1991,p.173-185). 
181 Entende-se por isenção fiscal a dispensa feita por disposição legal, após ocorrido o fato gerador, do 
pagamento do tributo devido.Ver GASPAR, Walter.(1997, p. 223-230) 



  

H0: β1 = 0 ⇒ De que o produto interno bruto não tem influência na arrecadação 

tributária, ceteris paribus; 

Ha: β1 > 0 ⇒ De que o produto interno bruto tem influência na arrecadação tributária, 

ceteris paribus; 

H0: β2 = 0 ⇒ De que a população total não tem influência na arrecadação tributária, 

ceteris paribus; 

Ha: β2 > 0 ⇒ De que a população tem influência na arrecadação tributária, ceteris 

paribus; 

H0: β2 = 0 ⇒ De que a razão população urbana / população total não tem influência na 

arrecadação tributária, ceteris paribus; 

H0: β2 > 0 ⇒ De que a razão população urbana / população total não tem influência na 

arrecadação tributária, ceteris paribus; 

H0: β3 = 0 ⇒ De que o PNAFE não teve influência na arrecadação tributária no 

período de 1998 a 2002, ceteris paribus; 

H0: β3 > 0 ⇒ De que o PNAFE teve influência na arrecadação tributária no período de 

1998 a 2002, ceteris paribus; 

 

 

5.4 FONTES E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

A pesquisa foi elaborada e realizada dentro das normas técnicas, bem como foram 

observados os procedimentos metodológicos para coleta, organização e tratamento dos dados 

que estão dispostos na tabela 5.35. Nesta tabela encontram-se os dados que serviram para a 

estimação do modelo econométrico de regressão múltipla, o qual foi desenvolvido com a 

inclusão das seguintes variáveis explicativas e dependentes: o Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Pará (ICMSPA); Produto Interno Bruto 

do Pará (PIBPA), População Total do Pará (PTPA), População Urbana do Pará (PURBPA) e a 

Variável Qualitativa Dummy (VD). 



  

Especificamente para os dados do modelo econométrico, o primeiro passo foi a coleta 

dos dados em seus valores nominais. A fonte consultada para o ICMS estadual foi o Balanço 

Geral do Estado do Para dos anos de 1985 a 2002; para o PIB do Estado do Pará e o PIB 

industrial do Estado do Pará, a fonte de pesquisa foi o IPEA/IBGE. Por fim, a população total 

e a população urbana do Estado do Pará foram retiradas do Anuário Estatístico do IBGE. 

      Tabela 5.35: Valores das variáveis do modelo econométrico 

Ano ICMSPAp ICMSPAe PIBPA POPUL RPtPurb VDf VDNF 
1985 390.357 176.002 7914.30 4.299 0.501 0 0 
1986 558.516 343.939 9773.55 4.443 0.504 0 0 
1987 500.516 319.110 9810.55 4.585 0.508 0 0 
1988 449.133 232.791 9138.82 4.724 0.512 0 0 
1989 700.996 414.756 11928.73 4.860 0.516 0 0 
1990 742.801 524.999 10515.70 4.993 0.521 0 0 
1991 663.481 506.194 10584.71 5.122 0.507 0 0 
1992 574.468 402.838 8918.36 5.225 0.499 0 0 
1993 734.546 387.810 11885.86 5.366 0.504 0 0 
1994 843.843 481.233 11809.81 5.448 0.515 0 0 
1995 716.222 526.244 10282.40 5.609 0.550 0 0 
1996 731.157 568.583 10614.58 5.730 0.515 0 0 
1997 686.497 486.043 10448.33 5.850 0.511 0 0 
1998 679.798 545.679 10641.70 5.970 0.517 1 0 
1999 688.495 551.412 10236.10 6.090 0.517 1 0 
2000 838.453 635.165 10205.74 6.211 0.580 1 1 
2001 777.241 706.497 10633.21 6.332 0.666 1 1 
2002 787.076 733.557 10997.25 6.454 0.665 1 1 

       Fonte: IBGE, IPEA, FGV e Balanço Geral do Estado do Pará (vários números). 

 

Em seguida, como segundo passo, procedeu-se a transformação dos valores expressos 

em várias unidades monetárias para a moeda corrente: o Real (R$). Para isso, fez-se uso da 

tabela de conversão monetária do Banco Central do Brasil. 

O terceiro passo constituiu-se na conversão dos valores correntes em valores reais com 

base no índice geral de preços disponibilidade interna da Fundação Getúlio Vargas (IGP-

DI/FGV), tendo 1994 como ano-base. E finalmente, para uniformizar os dados, dividiu-se o 

valor monetário encontrado por um milhão obtendo-se, dessa forma, os valores expressos em 

milhões de reais, como consta da tabela 5.35, com exceção da coluna que contém a variável 

dummy, que conservou seu valor unitário. 

 

 

 



  

5.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Após a estimação do modelo de regressão múltipla com variável dummy através do 

processo de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), pelo software Eviews para a Capacidade 

Tributária e de Arrecadação Efetiva do ICMS no Estado do Pará, no período de 1985 a 2002, 

apresentam-se os resultados e procede-se a análise dos mesmos. 

 

a) Apresentação dos resultados do modelo 

Tabela 5.36: Resultados da Estimação do modelo de Capacidade Tributária 

Modelo de Capacidade Tributária   
Dependent Variable: LOG(ICMSPAP)   
Method: Least Squares    
Date: 01/02/05   Time: 09:10    
Sample: 1985 2002     
Included observations: 18    
     
Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística - t Probabilidade   
C -5.923709 2.093258 -2.829899 0.0152 
LOG(PIBPA) 1.133012 0.248512 4.559184 0.0007 
LOG(POPUL) 1.167025 0.334565 3.488181 0.0045 
VDF 21.40179 9.696794 2.207099 0.0475 
VDF*LOG(PIBPA) -2.320335 1.043262 -2.224115 0.0461 
MA(3) -0.946466 0.063978 -14.79353 0.0000 
     
R-squared 0.944883     Mean dependent var 6.487698 
Adjusted R-squared 0.921918     S.D. dependent var 0.213253 
S.E. of regression 0.059589     Akaike info criterion -2.54147 
Sum squared resid 0.042611     Schwarz criterion -2.24468 
Log likelihood 28.87327     F-statistic 41.144 
Durbin-Watson stat 2.086096     Prob(F-statistic) 0.0000 
Fonte: Eviews 
 

O modelo revelou-se adequado para representar o fenômeno estudado, pois a 

estatística F, de que pelo menos um dos regressores é diferente de zero, apresenta-se 

significativa a 1% de probabilidade de erro. O poder explicativo da regressão é elevado, pois 

o R2-Ajustado é da ordem de 92,19, indicando que 92,19% das variações na capacidade 

tributária são explicadas pelas variáveis independentes incluídas no modelo. A estatística de 

Durbin-Watson, da ordem de 2,08 indica ausência de autocorrelação serial de primeira ordem 

nos resíduos da regressão. O modelo não apresenta problemas de heterocedasticidade e de 

multicolinearidade. 

Os resultados estão de acordo com a teoria econômica, indicando que aumentos 

simultâneos e/ou isolados no PIB e na população levam a incrementos na capacidade 



  

tributária, ceteris paribus. A variável dummy empregada para captar o efeito do FNAFE, a 

partir de 1998, também se apresentou coerente com o esperado, uma vez que indica um 

incremento no intercepto da função. Ou seja, um deslocamento paralelo e positivo. Esse 

programa também mudou a inclinação da variável PIB na equação. 
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Fonte: Tabela 5.35 

Figura 5.5. – Comportamento da arrecadação efetiva do ICMS e a capacidade tributária do 

Estado do Pará, 1985/2002. 

 

O modelo apresenta um padrão cíclico de três anos, como indica a significância do 

coeficiente da Média Móvel centrada em três períodos – MA(3). Os anos de 1992 e 1993 

foram de baixo esforço fiscal por parte do Estado na arrecadação de ICMS. Isso se deveu aos 

planos econômicos fracassados que precederam o Plano Real de 1994, ano em que a 

arrecadação tributária efetiva volta a crescer até meados de 1996 quando entra em vigor a Lei 

Complementar 87/96 (Lei Kandir), desonerando as exportações do pagamento de ICMS. 

A retomada do crescimento do grau de esforço fiscal a partir de 1997 a 2002 “ceteris 

paribus”, portanto, deve-se essencialmente ao grande esforço fiscal empreendido pelo 

governo do Estado do Pará, mormente a partir da implementação do Programa de 



  

Modernização da Gestão Tributária conduzido pela Secretaria Executiva da Fazenda, o que 

confirma a hipótese de trabalho. 

 

 

b) Interpretação econômica dos resultados 

Como era de se esperar as variáveis socioeconômicas e demográficas têm uma 

importância significativa na determinação da capacidade tributária do Estado do Pará: os 

sinais dos coeficientes da regressão estão coerentes com as hipóteses do modelo teórico na 

medida em que indicam que o aumento do PIB e o aumento da população do Pará afetam 

positivamente a capacidade tributária desse estado. 

De fato, os aumentos relativos do produto interno bruto, da população, do grau de 

urbanização estadual exercem um efeito significativo sobre a capacidade tributária do Estado 

do Pará. Como os coeficientes do modelo representam as elasticidades correspondentes dos 

parâmetros, as variações percentuais unitárias e positivas de 1% nas variáveis explicativas – 

produto interno bruto e população total – impactam positivamente a capacidade tributária do 

estado do Pará em 1,13% e 1,17%, respectivamente. Isto reafirma a importância das variáveis 

econômicas e demográficas. 

Pelo que se observa da Figura 5.6, o ano de 1997 é um fundo de vale e corresponde à 

assinatura do PNAFE. Observa-se também que o comportamento cíclico foi quebrado na sua 

extensão de três anos, como ocorreu nos períodos de 1986/1988 e 1991/1993. Uma causa 

plausível para isto foi o impacto da Lei Kandir, que tomou por base o ano de 1996 – ano de 

pico de arrecadação no Estado do Pará, para determinar as transferências pelas perdas de 

arrecadação mediante exportações. 

Neste momento, a transferência de recursos funcionou como uma fonte adicional de 

recursos, que o estado já teria aberto mão com decretos de isenção para vários setores 

(madeira, pescado, pimenta-do-reino, minérios) pelos governos Jader Barbalho e Carlos 

Santos. 

O PNAFE somente inicia seus resultados em 1998, que corroborou com a Lei Kandir 

para reverter o ciclo sazonal de queda e, a partir de 2001, dá novo impulso à arrecadação, 

ampliando seu patamar e alongando o ciclo de sua evolução, cujo pico ocorreu em 2002. 

Neste ponto, deve-se manifestar a posição favorável para que se renove o PNAFE como 

medida de atenuar o ciclo de queda da arrecadação, sobretudo porque estamos diante de nova 



  

armadilha do câmbio valorizado. Além disso, alguns dos projetos e produtos do programa 

ainda não foram consolidados plenamente. 

 

 

Tabela 5.37: Resultados da estimação do modelo de Arrecadação Efetiva 

Modelo de Arrecadação efetiva   
Dependent Variable: LOG(ICMSPAE)   
Method: Least Squares    
Date: 01/02/05   Time: 09:16    
Sample: 1985 2002     
Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística - t Probabilidade 
C -12.6851 7.482394 -1.69533 0.1138 
LOG(PIBPA) 1.947595 0.812899 2.395863 0.0323 
RPTPURB 1.413282 1.014126 1.393597 0.1868 
VDF 0.310155 0.134486 2.30622 0.0382 
MA(3) -0.99207 0.054873 -18.0796 0.0000 
     
R-squared 0.878375     Mean dependent var 6.10566 
Adjusted R-squared 0.840951     S.D. dependent var 0.36891 
S.E. of regression 0.147125     Akaike info criterion -0.76494 
Sum squared resid 0.281393     Schwarz criterion -0.51762 
Log likelihood 11.88446     F-statistic 23.47141 
Durbin-Watson stat 1.904097     Prob(F-statistic) 0.000008 
Fonte: Eviews 
Obs: já corrigida a heterocedasticidade. 
 

Este foi o modelo que melhor se ajustou ao fenômeno estudado. Todos os sinais estão 

de acordo com o esperado. O coeficiente da variável dummy (VDF) é diferente de zero a 

3,82% em teste bicaudal. Ou seja, apresenta significância unicaudal a 1,91% de probabilidade 

de erro. O modelo também apresenta padrão cíclico centrado em três anos. O coeficiente 

associado à participação relativa entre a população urbana e a população total não é diferente 

de zero. 

Novamente, como o esperado, as variáveis socioeconômicas e demográficas têm uma 

importância significativa na arrecadação tributária efetiva do Estado do Pará: Os sinais dos 

coeficientes da regressão estão coerentes com as hipóteses do modelo teórico na medida que 

indicam que o aumento do PIB e o aumento da população do Pará afetam positivamente a 

arrecadação tributária efetiva desse Estado.  

Também, os aumentos relativos do produto interno bruto, da população, do grau de 

urbanização estadual exercem um efeito significativo sobre a arrecadação tributária do Estado 



  

do Pará. Como os coeficientes do modelo representam as elasticidades correspondentes dos 

parâmetros, as variações percentuais unitárias e positivas de 1% nas variáveis explicativas – 

produto interno bruto e concentração da população – impactam positivamente a arrecadação 

tributária do Estado do Pará em 1,95% e 1,41%, respectivamente. Novamente reafirmando a 

importância das variáveis econômicas e demográficas. 
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Fonte: Tabela 5.35 

Figura 5.6. – Relação entre o ICMS potencial e o ICMS efetivo do estado do Pará, estimados 

pelos modelos, 1985 a 2002. 

Observa-se pela Figura 5.6 que há uma nítida convergência entre o ICMS efetivo e o 

potencial, sobretudo a partir de 2000, certamente por força do PNAFE. Pois, neste ano alguns 

subprogramas e produtos foram consolidados e começaram a proporcionar um melhor 

desenvolvimento das atividades de tributação e fiscalização, o que resultou numa melhoria na 

arrecadação de ICMS do Estado do Pará. 

c) Os resultados dos testes estatísticos 
 

Tabela 5.38: Teste de Heterocedasticidade do modelo de capacidade tributária 

Modelo de capacidade tributária  
White Heteroskedasticity Test:  
    
F-statistic 0.31704     Probability 0.914774 
Obs*R-squared 2.65383     Probability 0.85087 

Fonte: Eviews 

 



  

 
Fonte: Eviews 
 
Figura 5.7 - Teste de Jarque-Bera para normalidade dos resíduos do modelo de Capacidade 
Tributária 
 

Tabela 5.39: Teste de Heterocedasticidade do modelo de Arrecadação Efetiva 

Modelo de ICMS efetivo  
White Heteroskedasticity Test:  
    
F-statistic 3.012794     Probability 0.054544 
Obs*R-squared 10.01891     Probability 0.074701 

Fonte: Eviews 
 

 
Fonte: Eviews 

Figura 5.8 - Teste de Jarque-Bera para normalidade dos resíduos do modelo de Arrecadação 

Efetiva. 
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Tabela 5.40: - Valores efetivos e estimados do modelo de Capacidade Tributária. 

Ano ICMSPAP ICMSEPAPEst Desvio 
1985 390.357 370.726 19.631 
1986 558.516 577.050 -18.534 
1987 500.516 527.382 -26.866 
1988 449.133 479.545 -30.412 
1989 700.996 726.001 -25.005 
1990 742.801 661.689 81.112 
1991 663.481 695.409 -31.928 
1992 574.468 569.531 4.937 
1993 734.546 705.367 29.179 
1994 843.843 831.367 12.476 
1995 716.222 697.489 18.733 
1996 731.157 719.260 11.897 
1997 686.497 741.587 -55.090 
1998 679.798 684.494 -4.696 
1999 688.495 740.704 -52.209 
2000 838.453 831.035 7.418 
2001 777.241 757.428 19.813 
2002 787.076 792.265 -5.189 

Fonte: Resultado do Eviews 
 

Onde: 

ICMSPAP = ICMS potencial; 

ICMSPAPEst = ICMS potencial estimado. 

 

Tabela 5.41: Valores efetivos e estimados do modelo de Arrecadação Efetiva 

Ano ICMSPAE ICMSEPAEEst Desvio 
1985 176.002 148.642 27.35964 
1986 343.939 334.417 9.521582 
1987 319.110 309.722 9.38815 
1988 232.791 279.644 -46.8532 
1989 414.756 543.380 -128.624 
1990 524.999 427.327 97.67215 
1991 506.194 524.293 -18.0987 
1992 402.838 404.712 -1.8744 
1993 387.810 444.732 -56.9224 
1994 481.233 566.561 -85.3284 
1995 526.244 441.010 85.23365 
1996 568.583 509.175 59.40752 
1997 486.043 503.943 -17.8999 
1998 545.679 512.641 33.03771 
1999 551.412 507.609 43.80344 
2000 635.165 637.989 -2.82418 
2001 706.497 707.642 -1.14451 
2002 733.557 739.467 -5.9101 

Fonte: Resultado do Eviews 

Onde: 

ICMSPAE = ICMS efetivo; 



  

ICMSEPAEEst = ICMS efetivo estimado. 

 

5.6 ESFORÇO FISCAL DE ARRECADAÇÃO 

 

 A partir dos resultados da estimação da equação da arrecadação potencial e da 

arrecadação efetiva chega-se ao cálculo do grau de esforço fiscal empreendido pelo Estado do 

Pará a partir do PNAFE. 

A tabela 5.42 apresenta os resultados da arrecadação tributária estimada referente ao 

período de 1985 a 2002, onde se nota que a arrecadação efetiva esteve aquém da capacidade 

tributária. Isto significa que nesse período, apesar do esforço do fisco estadual, o efeito Tanzi 

contribuiu para erodir a arrecadação real do ICMS. 

Tabela 5.42: Capacidade tributária, arrecadação efetiva e esforço fiscal de 

arrecadação de ICMS no Estado do Pará: 1985-2002. 

ANOS ICMSEPAEEst ICMSEPAPEst ESFORÇO FISCAL 
1985 148.642 370.726 0,401 
1986 334.417 577.050 0,580 
1987 309.722 527.382 0,587 
1988 279.644 479.545 0,583 
1989 543.380 726.001 0,748 
1990 427.327 661.689 0,646 
1991 524.293 695.409 0,754 
1992 404.712 569.531 0,711 
1993 444.732 705.367 0,630 
1994 566.561 831.367 0,681 
1995 441.010 697.489 0,632 
1996 509.175 719.260 0,708 
1997 503.943 741.587 0,680 
1998 512.641 684.494 0,749 
1999 507.609 740.704 0,685 
2000 637.989 831.035 0,768 
2001 707.642 757.428 0,934 
2002 739.467 792.265 0,933 

 Fonte: Tabelas 5.40 e 5.41 

Entretanto, depois do Plano Real, com o fim do efeito inflacionário sobre a receita 

tributária do estado, nota-se uma tendência de aproximação da arrecadação tributária efetiva 

em direção ao nível da arrecadação máxima. A partir de 1997, acentua-se uma tendência de 

aproximação das duas curvas como resultado do esforço fiscal da Secretária da Fazenda do 

Estado do Pará.  

Essa tendência pode estar sinalizando que, em não se alterando a base produtiva que 

define os limites da base tributária para fins de arrecadação, o esforço fiscal que vem sendo 



  

empreendido pelo governo estadual poderá deixar de produzir os seus efeitos positivos no 

longo prazo se não houver uma ampliação e diversificação da estrutura da base produtiva nos 

próximos anos.Ou seja, é preciso que a curva de possibilidade de produção se desloque no 

longo prazo para cima e com ela a capacidade tributária. 

A ausência de uma política de modernização fiscal, entre 1985 a 1994, mostra também 

o baixo esforço fiscal da arrecadação tributária efetiva neste período representado pelo gap 

entre as duas curvas conforme mostra a figura 5.6. No entanto, há um crescimento da 

arrecadação efetiva do ICMS a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e o 

advento da Lei 5.530/89, que regulamentou o ICMS no Estado do Pará, que até então era 

regulamentada pelo Decreto Lei 2393/82. Com esta nova legislação, foram incorporadas as 

prestações de serviços dos transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Portanto, houve um incremento na arrecadação do ICMS neste ano justificado pelo esforço 

fiscal implementado pela modificação e adequação da legislação tributária do Estado no 

período de 1989 a 1991. 

 
Fonte: Tabela 5.42 

Figura 5.9: Evolução do esforço fiscal de 

arrecadação do ICMS do governo do Estado do 

Pará: 1985-2002. 

A pequena queda no grau de esforço fiscal verificada no ano 2000 é explicada pela 
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atividades econômicas não tributadas pelo ICMS, como é o caso da agricultura, instalando-se 

vários pólos graneleiros em municípios que tinham considerável participação na arrecadação 

de ICMS do Estado e atualmente o valor agregado serve apenas para o cálculo da cota parte a 

ser repassada pelo governo estadual a esses Municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

A modernização da gestão tributária no Estado do Pará, observado e analisado através 

do esforço fiscal de arrecadação de ICMS, foi o foco principal apresentado neste trabalho. 

Para chegar-se ao ponto em que foi implementado este programa, percorreu-se um caminho 

que historicamente demonstrou as causas dos problemas enfrentados pelos Estados 

brasileiros, chegando-se ao momento em que a necessidade de um ajuste fiscal e tributário 

tornou-se imprescindível. E para isso, foi preciso aderir ao programa de modernização de sua 

máquina arrecadadora. 

A análise sobre o federalismo fiscal brasileiro, mostrou um sistema descentralizado e 

constituído por um conjunto de tributos partilhados entre a União, Estados e Municípios, seus 

problemas tornaram-se complexos em decorrência da restrição tributária necessária para 

financiar o crescente aumento da demanda por bens e serviços públicos por parte população, 

apesar da divisão geopolítica, definida pela Constituição de 1988, que teve o objetivo de 

assegurar um bom desempenho das funções fiscais dos três níveis de governo. 

Como no federalismo fiscal brasileiro o provimento de recursos para suprir os gastos 

públicos dos Estados é atribuição das Secretarias de Fazendas. A SEFA-PA é a instituição 

responsável pela Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos impostos estaduais, onde se 

inclui o ICMS que é um imposto sobre vendas e a principal fonte de receita estadual. Neste 

contexto, foi desenvolvido o marco referencial teórico que serviu de base para a análise do 

grau de esforço fiscal de arrecadação tributária deste imposto pelo Estado do Pará. 

Os fundamentos dos impostos sobre vendas de mercadorias e serviços que são 

aplicados sobre os fluxos gerados na produção de bens e serviços correntes foram 

apresentados no capítulo dois, onde se evidenciou a neutralidade e equidade como os dois 

princípios básicos da moderna teoria da tributação, sendo este último avaliado pela 

abordagem baseada no princípio do benefício e da capacidade de pagamento. Foram 

abordados especificamente os impostos indiretos, compreendidos nas categorias de impostos 

aduaneiros, impostos de consumo e impostos sobre vendas. 

Em relação aos impostos sobre vendas de mercadorias e serviços, verificou-se que 

dependendo dos objetivos da política econômica adotada pelo fisco local, sua classificação 

varia quanto à amplitude de sua base de cálculo, tendo-se os impostos gerais com alíquotas 

uniformes e parciais com alíquotas seletivas. Quanto ao estágio de cobrança, pode ser o da 

produção, do atacadista, do varejista, ou em todos os estágios. Quanto à apuração da base de 



  

cálculo sobre o qual incide pode ser sobre o valor total ou sobre o valor adicionado em cada 

estágio da produção. 

Na abordagem da teoria do imposto de vendas sobre o valor adicionado, foram 

apresentadas suas características e vantagens teóricas como a inovação tributária, carga 

tributária dividida em multiestágios, receita arrecadada em estágios pré-varejistas, sendo um 

imposto autofiscalizador de caráter multiestágio de tributação indireta, isentando os 

facilmente os bens de capital evitando a bitributação, além de possuir uma ampla base 

tributária potencial. 

No modelo teórico do imposto de vendas sobre valor adicionado, apresentou-se as 

máximas do tributo ideal destacadas por Adam Smith onde explica-se a capacidade 

contributiva de pagamento dos cidadãos, a certeza do contribuinte quanto a não arbitrariedade 

do imposto a pagar, a conveniência para o pagamento de impostos e o baixo custo do 

recolhimento de impostos pelo governo. 

Com essas referências, tendo o ICMS como um imposto de vendas cuja base tributária 

é o valor adicionado em cada estágio da produção e distribuição de bens e serviços, iniciou-se 

a formalização de um modelo teórico para a determinação da receita tributária potencial do 

ICMS no Estado do Pará, com vistas a mensurar o grau de esforço fiscal de arrecadação e os 

fatores que contribuíram para isso. 

No capítulo três analisou-se a evolução do padrão da tributação estadual no Brasil, 

enfatizando-se o contexto histórico-institucional do processo de constituição do atual sistema 

tributário brasileiro, identificando as principais características que definiram a evolução do 

padrão dos impostos indiretos estaduais no âmbito do federalismo fiscal brasileiro e a 

estrutura tributária proveniente da partilha dos recursos tributários entre os três níveis de 

governo, situadas no contexto das mudanças passadas pelo federalismo fiscal. 

Neste capítulo apresentou-se, cronologicamente, o regime tributário pré-federativo e 

os impostos utilizados pelo Estado unitário no período imperial, o processo político que deu 

origem à criação do Estado federativo, ao federalismo fiscal e o regime de partilha, a reforma 

tributária de 1967 com a criação do ICM e um verdadeiro sistema tributário que mais tarde, 

com a reforma tributária de 1988 transformou-se no ICMS. 

Dessa forma, sendo o ICMS a principal fonte de receita dos Estados, deu-se ênfase às 

funções sociais desempenhadas pelos governos estaduais e a necessidade da estruturação de 

um sistema tributário moderno para disponibilizar os recursos para investimentos nas áreas de 



  

infra-estrutura econômica e social. Esse papel desempenhado pelo Estado no desenvolvimento 

das forças produtivas sociais é determinante da carga tributária de uma economia, que se não 

sofrer intervenção estatal, reduz suas necessidades de receitas tributárias. Já no caso de um 

Estado desenvolvimentista, suas necessidades de receita tributária são maiores, tendo em vista 

a sua participação na geração de renda e investimentos públicos. 

Com o regime tributário federativo, que compreendeu o período de 1889 a 1967, 

originou-se a separação das fontes tributárias, através da promulgação da Constituição de 

1891 que apresentou uma estrutura econômica e tributária pautada num federalismo fiscal 

centrado no poder local. Essa nova estrutura assegurou o controle da principal fonte de 

arrecadação tributária do país no âmbito dos governos estaduais, além disso, atribuiu 

competência aos Estados, abrindo aos governos de base política e econômica sustentáveis, a 

possibilidade de geração de recursos próprios para o financiamento da infra-estrutura 

necessária ao desenvolvimento de suas atividades produtivas. 

Apresentou-se também neste capítulo a criação do ICM em substituição ao IVC pela 

reforma tributária de 1967 que provocou alterações na sistemática de cobrança deste novo 

imposto na tentativa de evitar ou diminuir a prática da sonegação fiscal, além disso, ampliou a 

base de tributação, criando um moderno imposto sobre o valor adicionado de natureza não-

cumulativa e de incidência múltipla, eliminando as distorções fiscais causadas pelo antigo 

imposto em cascata. Essa alteração foi decisiva para estimular a integração vertical das 

empresas, reduzindo a sobrecarga tributária ao longo da cadeia de comercialização e ao 

mesmo tempo aumentando a arrecadação de impostos. 

Ainda no capítulo três, apresentou-se a crise fiscal e a desordem tributária provocada, 

entre outros fatores, pelo esforço do governo pelo desenvolvimento econômico, que gerou o 

aumento nos dispêndios do aparelho estatal e nem as alterações processadas na legislação 

tributária nos anos 80, nem os planos heterodoxos de estabilização foram suficientes para 

sustentar o nível de arrecadação. Dessa forma, durante os anos 80, além da queda da 

arrecadação tributária, ainda teve a alta dos gastos do setor público. Essa combinação 

provocou a crise financeira do setor público via conflito federativo pela partilha dos recursos, 

pela disputa na definição de parâmetros para a rolagem das dívidas e por autonomia fiscal.  

Neste contexto começou a ser construir a agenda política para as bases de discussão da 

reforma tributária que foi implementada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

a qual trouxe em seu bojo a criação do ICMS no capítulo denominado Tributação e 

Orçamento. 



  

Assim, abordou-se o surgimento do ICMS juntamente com um novo padrão tributário 

brasileiro, que passou a ser uniforme, entretanto, não estabeleceu um pacto federativo em 

bases politicamente solidárias. Dessa forma, o ICMS surgiu como um imposto não-

cumulativo, seletivo, com sua base tributária ampliada, o que potencializou a capacidade de 

arrecadação estadual, em detrimento da redução da base tributária da União. 

A partir de 1989, já com o ICMS sendo aplicado como o imposto responsável pela 

maior parte das receitas estaduais, começaram a surgir conjecturas políticas no sentido de uso 

do ICMS como mecanismo de atração de investimentos, através de isenções, reduções de base 

de cálculo, diferimentos e créditos presumidos. Isso causou uma verdadeira guerra entre os 

Estados, conhecida como “guerra fiscal”, o que acentuou ainda mais as diferenças entre 

Estados ricos e pobres. 

Essas disparidades regionais provocaram uma estagnação econômica por mais de 

quatorze anos. Alem disso, a aceleração inflacionária e as precárias condições da gestão 

tributária da época, contribuíram para o baixo nível de arrecadação da União e dos Estados, o 

que conseqüentemente, diminuiu também os repasses para os Municípios. 

Dessa forma, na busca incessante pela estabilização econômica, foi lançado o Plano 

Real em 1994, através do qual o país conseguiu conter o crescimento das elevadas taxas de 

inflação. Entretanto, fatores externos como o agravamento da crise da economia mundial, e a 

especulação financeira nos países de moeda fraca, provocou uma tentativa fracassada de 

mudança no regime cambial, o que ocasionou uma considerada evasão de divisas. Isso causou 

um efeito destrutivo sobre as contas fiscais dos Estados, obrigando-os a emissão de títulos e 

empréstimos contratuais. 

Receando outro ataque especulativo após a crise da Rússia em 1998, a União recorreu 

ao FMI, e por força do acordo firmado, deixou a política de bandas cambiais, passando para o 

regime de câmbio flutuante e adotando uma dura política fiscal com metas de superávit sobre 

o PIB. Assim, os Estados assumiram compromisso junto a União para o cumprimento de 

medidas como a redução de despesas com pessoal, retomada da credibilidade do país, com a 

redução do grau de incerteza perante a comunidade financeira e a desoneração do ICMS nas 

exportações para aumentar a competitividade do país no mercado internacional. 

Nesse contexto, deu-se início ao processo que resultou no ajuste fiscal dos Estados, 

através do PNAFE, que foi concebido com recursos do BID e de uma contrapartida dos 

Estados. Esse programa foi implantado com o objetivo de melhorar a eficiência 



  

administrativa, a racionalização e a transparência na gestão dos recursos públicos estaduais e 

o crescimento da arrecadação de tributos. 

Assim, foram apresentados e analisados os resultados da pesquisa feita através da 

estimação do modelo econométrico de regressão múltipla através do processo de mínimos 

quadrados ordinários, com variável dummy, que serviu para testar a hipótese deste trabalho, 

através do qual chegou-se ao objetivo principal proposto, que foi apresentar o esforço fiscal 

de arrecadação de ICMS incrementado pelo governo do Estado do Pará, a partir de meados da 

década de 90, através do programa de modernização do seu sistema tributário e da gestão 

tributária do ICMS, implementado pela SEFA-PA. 

Para isso foi feita a análise da modernização da máquina administrativa tributária 

evidenciando o processo histórico que deu origem ao programa de modernização do fisco 

paraense, expressando a otimização da gestão tributária estadual e a excelência no tratamento 

e atendimento das questões de interesse comum dos agentes econômicos envolvidos no 

processo de desenvolvimento deste Estado. 

Constatou-se a manutenção dos níveis crescentes de arrecadação do ICMS no Estado 

do Pará nos últimos anos, principalmente a partir de 1997. Portanto, quanto à questão 

colocada, confirma-se que o fator determinante do aumento da receita tributária do ICMS no 

Estado do Pará, “ceteris paribus”, foi realmente a implementação do programa de 

modernização da gestão tributária do ICMS, que se constitui em esforço fiscal de arrecadação 

de receitas tributárias. 

Um fator importante verificado no desenvolvimento do trabalho foi a assimetria 

existente entre um Estado de base econômica exportadora, que foi muito prejudicado com a 

desoneração do ICMS das exportações. Entretanto, mesmo com essa perda, vem mantendo-se 

em níveis crescentes de arrecadação deste imposto. Por isso, uma das contribuições deste 

trabalho, é demonstrar aos agentes econômicos interessados, a importância da modernização 

no processo de arrecadação do ICMS no Estado do Pará, com o incremento da tecnologia da 

informação por parte da SEFA, através do PNAFE, e disponibilizar instrumentos de análise 

para a tomada de decisões de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sócio econômico 

do Estado e da gestão tributária do ICMS. 

Neste sentido, e de acordo com o comportamento da arrecadação de ICMS no período 

estudado, tendo o advento do PNAFE como o início do programa de modernização da SEFA-

PA, a comprovação derivada da análise dos resultados das estimações, é que o esforço fiscal 

através da modernização da gestão tributária do ICMS no Estado do Pará, realmente constitui-



  

se num fator determinante do aumento e manutenção do nível de receita tributária deste 

Estado nos últimos anos. 

Abordou-se de forma específica, o processo de implantação do programa de 

modernização da SEFA-PA, bem como os produtos resultantes dessa nova dinâmica de 

trabalho e sua importância para a gestão tributária do ICMS, para o acompanhamento on line 

da arrecadação de impostos e para a eficiência da fiscalização de tributos estaduais, e a 

prestação de serviços públicos. 

O trabalho foi organizado em seis capítulos. Onde, após a introdução, apresentou-se a 

parte teórica com os paradigmas que deram suporte ao trabalho científico e o 

desenvolvimento da pesquisa sobre o imposto de vendas de mercadorias e serviços. No 

terceiro capítulo, apresentou-se a evolução do padrão da tributação estadual no Brasil, 

passando pelos diversos sistemas tributários vigentes, fazendo-se uma comparação com o 

modelo econômico de cada época, as reformas constitucionais e tributárias, ligando-se ao 

Federalismo Fiscal e a criação do ICM e do ICMS. 

Apresentou-se no quarto capítulo os fatores determinantes do ajuste fiscal dos Estados 

brasileiros, como a crise fiscal e a negociação das dívidas estaduais, a globalização como fator 

preponderante do ajuste, a Lei Kandir e a guerra fiscal, e o próprio PNAFE com as devidas 

explicações sobre o programa e os produtos desenvolvidos para a modernização da gestão 

tributária do ICMS implementado pelas Secretarias de Fazenda dos estados, em particular do 

Estado do Pará. 

A metodologia utilizada para a análise do comportamento da receita tributária do 

ICMS, via esforço fiscal de arrecadação implementado pelo fisco estadual do Pará, através do 

programa de modernização de sua máquina arrecadadora, foi apresentada no quinto capítulo, 

onde se encontra a base de dados, o desenvolvimento e especificação do modelo de análise 

com as respectivas interpretações dos resultados obtidos. 

O esforço fiscal de arrecadação de ICMS no Estado do Pará, observado no período de 

1985 a 2002, permitiu mostrar a disparidade existente entre a capacidade tributária, ou seja, a 

arrecadação potencial, e o grau de aparelhamento do órgão arrecadador, via arrecadação 

efetiva, antes do programa de modernização. Isso foi evidenciado não só pelo baixo grau de 

esforço fiscal verificado, mas também pelas várias tentativas de aumento de receita tributária 

através de pacotes econômicos implementados pelo governo federal cujos objetivos, entre 

outros, era a expansão da base de tributação. Entretanto, essa alternativa não teve o impacto 

desejado na arrecadação. 



  

Os produtos decorrentes do programa de modernização do fisco estadual do Estado do 

Pará deram uma melhor performance ao funcionamento da máquina administrativa e 

arrecadadora de ICMS. O sistema de informação que compreende um conjunto de produtos 

como o SIAT, o Tax Solutions, o Tax Pro, o Tam, a DIEF eletrônica, o DAE automatizado e 

as guias de recolhimento de tributos, o ECF, o SINTEGRA, o FILAX e o Portal de Serviços. 

Através desses produtos foi possível o gerenciamento dos sistemas modulares e das 

obrigações tributárias, tanto as principais como as acessórias. 

O controle de processos de fiscalização através de ordens de serviços e os Autos de 

Infração e Notificação Fiscal (AINF), passaram a ter um tratamento mais seguro e célere, 

tanto para o órgão autuante, como para o sujeito passivo, pois viabilizou a realização de 

consultas a qualquer tempo sobre o andamento dos processos, bem como a situação em cada 

setor, divisão ou serviço. Isso possibilitou também a celeridade na cobrança de créditos 

tributários constituídos ou sua inscrição em dívida ativa, o que deu um incremento na 

arrecadação de ICMS. 

No que diz respeito à tecnologia da informação, um dos produtos mais importantes e o 

mais utilizado neste processo foi a DIEF eletrônica. Instituída em meados de 1997 com o 

nome de GIEF, passando a Declaração em 2000, foi e é a responsável pela mensuração do 

volume de negócios da economia paraense, e conseqüentemente, pelo valor esperado de 

arrecadação de ICMS em cada período de trinta dias, através da conta corrente fiscal. 

Portanto, o advento da DIEF contribuiu para o aumento do grau de esforço fiscal de 

arrecadação uma vez que possibilita o controle da arrecadação, podendo direcionar a 

fiscalização e apurando com mais eficácia o índice de cota parte dos municípios. O produtor 

rural ainda não é obrigado a apresentar esta declaração. Entretanto, há um projeto na SEFA 

para o desenvolvimento e implantação da DIEF RURAL. 

De forma geral, todos os setores da SEFA foram contemplados com produtos oriundos 

da modernização via tecnologia da informação. Como é o caso do contencioso administrativo, 

que foi dotado de uma estrutura de forma a possibilitar o tratamento dos créditos tributários 

constituídos com mais celeridade, sendo que a cobrança administrativa dos Autos de Infração 

lavrados e julgados procedentes, aumenta a receita tributária do Estado. 

Na verdade, essa receita que é verificada via cobrança administrativa, após sua 

inscrição em dívida ativa, teve sua origem na eficiência da fiscalização que identificou e 

alcançou os bolsões de sonegação e evasão fiscal através dos mecanismos de controle e 

sistemas de informação fornecidos pelo programa de modernização implantado. Dessa forma, 

a SEFA deu um grande passo em relação ao conhecimento do movimento econômico das 



  

empresas, podendo direcionar a fiscalização aos segmentos que não apresentaram boa 

performance no recolhimento de ICMS em relação ao seu volume de negócios. 

Outro produto que contribuiu para a diminuição da evasão fiscal foi o cruzamento de 

informações feito pelos governos estaduais, através do SINTEGRA, relativo às operações de 

compras, vendas e prestações de serviços interestaduais realizados pelas empresas instaladas 

em qualquer unidade da federação. Esse procedimento deu consistência e vem propiciando 

economias de escala a diversas iniciativas de modernização dos sistemas tributários estaduais, 

além de dar segurança nas transações comerciais, pois fornece também a situação cadastral 

das empresas, mostrando sua regularidade, ou não, perante o fisco estadual. 

A adequação da legislação tributária do Estado do Pará à realidade política e 

econômica vigente no país, teve um impacto positivo no grau de esforço fiscal de arrecadação 

de ICMS, uma vez que fez a revisão das multas e passou a tratar a atualização dos créditos 

tributários da mesma forma que os ativos financeiros. A atualização instantânea da Legislação 

em um único documento denominado Regulamento do ICMS (RICMS), já se pode considerar 

como um dos produtos oriundos do programa de modernização do fisco estadual do Pará. 

Pelos resultados até aqui alcançados, acredita-se que o cumprimento das metas e 

diretrizes do programa de modernização é o caminho certo para a manutenção do nível de 

arrecadação de ICMS, com vistas a proporcionar o saneamento das finanças públicas 

estaduais, propiciando o aprimoramento dos produtos e serviços prestados pelo órgão 

responsável pela arrecadação e administração tributária, bem como a manutenção do padrão 

de excelência no atendimento à comunidade de modo geral. 

Essencialmente, apresentou-se o desenvolvimento e funcionamento do programa de 

modernização da gestão tributária do ICMS no Estado do Pará, e definiu-se o processo que 

serviu para medir o grau de esforço fiscal de arrecadação de ICMS. No que diz respeito à 

manutenção do nível de arrecadação de tributos estaduais e tendo em vista que não haverá 

ampliação da base tributária nem aumento de alíquotas. Faz-se necessária a renovação do 

PNAFE, para a complementação dos programas que permitam que a arrecadação efetiva se 

aproxime da capacidade tributária e permita a implementação de futuras políticas públicas 

com vistas ao desenvolvimento econômico e social deste Estado. 
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