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SISTEMA TRIBUTÁRIO
Formulado num momento de fraqueza do governo federal,
o sistema tributário de 1988 trouxe significativos ganhos
para os municípios, mas pecou por não definir claramente
os papéis e as responsabilidades dos entes da Federação

AS MUDANÇAS DOS
RIBU O S EM 1988

presente trabalho analisa de forma sucinta as principais alterações ocorridas
com o sistema tributário de 1988 e seus impactos globais sobre as receitas
municipais.

Antecedentes da reforma
Uma breve análise do sistema tributário de 1966 leva inevitavelmente à

conclusão de que ele foi parcialmente eficiente quando se compara seus
ebjetivos iniciais e os resultados obtidos.

Do ponto de vista da carga
tributária ele foi relativamente
eficiente, sobretudo até o perío-
do que antecedeu o início da
década de 80. Mesmo após 1980,
a carga tributária brasileira ain-
da propiciava índices superio-
res àqueles apresentados antes
da reforma. A situação se dete-
riorou após 1984, em conseqü-
ência da recessão econômica e
da grande participação dos tri-
butos indiretos, também afeta-
dos pelo desaquecimento da eco-
nomia. O pagamento dos encar-
gos da dívida, aliado ao elevado
elenco de incentivos fiscais, fi-
zeram com que a carga tributá-
ria disponível (líquida) fosse in-
suficiente para que o governo
satisfizesse seus gastos. A con-
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seqüência imediata foi o estrangulamento do setor público,
que, além de deixar de exercer o papel de condutor do
processo de crescimento, enveredou-se pelo processo de
acirramento do déficit público.

A concentração tributária e financeira no governo
federal abala toda estrutura federativa do País e, apesar da
absorção da maior parcela dos recursos tributários, a União
não consegue manter uma sólida situação financeira.

Os estados e municípios, por outro lado, acabam tendo
sua situação financeira debilitada devido, entre outros
fatores, a suas menores participações relativas nas receitas
tributárias. O endividamento se torna também o maior
problema nessas esferas de governo.

A elevada regressividade do sistema fiscal de 1966
evidencia a característica concentradora do modelo brasi-
leiro, privilegiando o crescimento econômico em detrimento
de uma distribuição mais equitativa da renda. Com isso,
agravam-se no País as distorções que já existiam na distri-
buição da renda.

Dessa forma, as discussões finais sobre a necessidade
de se reestruturar o sistema tributário centravam-se em três
aspectos básicos: a) a necessidade de uma reformulação nos
mecanismos de distribuição dos recursos fiscais que propi-
cie aos estados e municípios uma maior participação no
bolo tributário; b) processar alterações na estrutura da
carga tributária de forma a tornar o sistema tributário mais
progressivo, dando, portanto, uma maior contribuição ao
processo de distribuição da renda no País; e c) rediscutir o
papel que o Estado passaria a desempenhar dentro das

novas perspectivas econômicas, sociais e políticas do País,
para que se pudesse, então, estabelecer a dimensão da
participação do governo e determinar um nível de carga
tributária que desse ao governo condições de desempenhar
a contento suas novas funções.

Contudo, conforme se verá a seguir, a análise prelimi-
nar do novo sistema tributário aprovado pela Constituição
Federal de 1988 demonstra que a preocupação básica das
mudanças adotadas voltou-se preponderantemente para a
descentralização financeira - em que se procurou atender a
pressões políticas orquestradas por prefeitos, governado-
res, etc.

Mudanças de 1988
Conforme anunciado no próprio anteprojeto da Comis-

são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças da As-
sembléia Nacional Constituinte, as mudanças no sistema
tributário buscavam alcançar os seguintes objetivos:

a) descentralização e fortalecimento da autonomia dos
estados e municípios;

b) atenuação dos desequilíbrios regionais;
c) maior justiça fiscal e proteção ao contribuinte:
d) simplificação e adequação da tributação às necessi-

dades de modernização do sistema produtivo; e
e) garantia ao sistema de um mínimo de uniformidade

nacional nos seus princípios básicos, mediante a preserva-
ção da figura da lei complementar em matéria tributária.

No que diz respeito ao esforço de descentralização e ao
fortalecimento dos estados e municípios, são salientadas as
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medidas de ampliação da base do 1CM, expansão dos
Fundos de Participação dos estados e municípios, a criação
do adicional estadual de 5% do Imposto de Renda, ficando
ainda eliminada a faculdade da União de isentar impostos
estaduais e municipais.

Para atingir o objetivo de atenuar os desequilíbrios
regionais, foi redefinido o Fundo Especial para o Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, que destina-se a investimentos
nessas regiões através de instituições oficiais de fomento,
além do fortalecimento do FPE e do FPM que, na sua
fórmula de distribuição, contam com critérios que privile-
giam estados e municípios menos desenvolvidos.

Analisaremos, mais detalhadamente, a forma estrutural
da competência tributária e os critérios de redistribuição
dos recursos aos quais recorreram os constituintes para

atender aos objetivos anteriormente colimados.

Estrutura de competência
Um dos pontos destacáveis do sistema tributário im-

plantado em 1966 foi, sem dúvida, a concentração do poder
tributário na União, caracterizado pela configuração dada
à competência tributária que destinou 11 impostos e em-
préstimos compulsórios ao governo central, com instituição
de apenas 2 impostos para os estados e 2 para os municípios,
contrastando com a distribuição anterior (1).

Conforme mencionado anteriormente, a participação
dos estados e municípios em impostos federais não ameni-
zou a situação de excessiva concentração embutida no
sistema, uma vez que o perfil dos recursos efetivamente
disponíveis evidenciou percentual de participação superior

TABELA N9 1
SISTEMA TRIBUTÁRIO

REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS
(PERCENTUAIS)

IMPOSTOS	 CONSTITUIÇÃO DE 1967 E MOD,	CONSTITUIÇÃO DE 1988
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS	UNIÃO	ESTADOS MUNICÍPIOS

1—Imposto de Renda	 67	16(1)	17	53	24,5(2)	22,5
2 - Imposto sobre Prod. Industrializados	 67	16(2)	17	43	32,0(3)	25,0(4)
3 - Imposto de Importação	 100	-	-	100	-	-
4 - Imposto de Exportação	 100	-	-	100	-	-
5 - Imposto Territorial Rural	 -	-	100	50	-	50
6 - Imp. sobre Operações de Crédito e Câmbio	100	-	-	100	-	-
7 - Imposto Sobre Transportes	 30	50	20	-	-	-
8 - Imposto Único Lubr., Comb., e Gas.	 40	40	20	-	-	-
9 - Imposto único Sobre Minerais	 10	70	20	-	-	-
10 - Imposto Único Energia Elétrica	 40	50	10	-	-	-
11 - Imposto Sobre Comunicações	 100	-	-	-	-	-
12 - Imp. Op. Circulação Mercadorias	 -	80	20	-	75	25
13 - Imp. Trans. Bens Imóveis	 -	5050	-	-	100
14 - Imp. Prod. Veículos Automotores	 -	50	50	-	50	50
15 - Adicional Imposto de Renda	 -	-	-	-	100	-
16 - Imposto sobre Serviços	 -	-	100	-	-	100
17 - Imp. Prop. Prod. Ter. Urbana	 -	-	100	-	-	100
18 - Imp. Vendas Comb. Líquidos e Gasosos a Varejo	-	-	-	-	-	100
19 - Imp. Trans. Causa Mortis e Doação Bens e Direitos -	-	-	-	100	-
20 - Imposto sobre Grandes Fortunas	 -	-	-	100	-	-

FONTE: CONSTITUIÇÃO DE 1967 E EMENDAS N 1, 23,27 E CONSTITUIÇÃO DE 1988.
(1) Inclui o Fundo Especial de 2%.
(2) Inclui 3% para aplicação nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
(3) Inclui 3% para aplicação nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 7.5% pela parcela estadual do
Fundo de Exportação.
(4) Inclui 2,5% a título de participação dos municípios no Fundo de Exportação
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a 50% para a União, e crescente desde 1967.
Assim, a nova estrutura definida na Constituição Fede-

ral de 1988 procurou ampliar a competência tributária dos
estados e municípios, reservando aos mesmos um total de 8
impostos, ficando a União com apenas 7, contra os 11 que
ela possuía no sistema anterior (1).

Distribuição dos recursos
Na fixação de cotas de distribuição das receitas é que

efetivamente se constata o esforço dos constituintes em
atingir o fortalecimento financeiro dos governos estaduais
e municipais, através do aumento da participação dessas
esferas de governo na arrecadação dos impostos federais
incidentes sobre a renda e sobre a produção de industriali-
zados, tradicionalmente fortes na geração de recursos tribu-

tários.
Dessa forma, a União tem as suas receitas tributárias

reduzidas em favor dos estados e municípios, caracterizan-
do um vetor de remanejamento de recursos que, na reforma,
foi quase sempre direcionado da esfera de governo mais
abrangente para a de menor amplitude.

O entendimento se aplica ainda entre estados e municí -
pios em face da maior participação destes na receita do
ICMS estadual.

O novo quadro de distribuição entre a União, estados e
municípios é destacado na tabela 1 e comparado ao critério
de repartição vigente na anterior Constituinte de 1967 (pag.
10)

Verifica-se também (tabela 2) que os acréscimos do
Fundo de Participação do Estado e o do Fundo de Partici-

TABELA 2
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RATEIO DOS FUNDOS

DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS E DO FUNDO ESPECIAL

1967-68
	

10%	 10%
	

2%
	

20%
1969-75	 5%
	

5%
	

2%	 12%
1976
	

6%
	

6%	 2%	 14%
1977
	

7%
	

7%
	

2%
	

16%
1978
	

8%
	

8%
	

2%
	

18%
1979-80
	

9%
	

9%	 2%	 20%
1981
	

10%	 10%	 2%
	

22%
1982-83
	

10,5%
	

10,5%
	

2%
	

23%
1984
	

12,5%	 13,5%
	

2%	 28%
1985
	

14%	 16%
	

2%
	

32%
1986
	

14%
	

17%
	

2%
	

33%
1987
	

14%
	

17%
	

2%
	

33%
1988
	14%/18%	(*)	17%/20%	(*)	2%/3% (*)	33%41 %(*)

1989	 19%
	

20,5%
	

3%	 42,5%
1990
	

19,5%
	

21%
	

3%
	

43,5%
1991
	 20%	 21,5%

	
3%
	

44,5%
1992
	

20,5%
	

22%
	

3%
	

45,5%
1993
	

21,5%
	

22,5%
	

3%	 47%

Fonte:	Constituição de 1967 e modificações posteriores e Constituição de 1988.
(*) A partir de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal
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pação dos Municípios foram bem significativos, alterando
os respectivos percentuais de 14% e 17% vigentes até 1988
para um crescimento progressivo até atingir o percentual de
21,5% e 22,5% em 1993.

Assim, de 1988 a 1993, o FPE e o FPM sofreram uma
variação positiva de 53,6% e 32,4% respectivamente, com-
pletando um ciclo de expansão retomado desde 1975 (2)
quando ambos os fundos registraram o menor percentual de
composição, corri 5% cada um.

Portanto, acrescentando o fundo de 3% - que substitui
o Fundo Especial de 2% - destinado a programas de
financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, a participação dos fundos nas receitas

5,7% da receita do Tesouro da União em 1985.
Nesse mesmo ano, em que, por determinação constitu-

cional, a União detinha 68% a título de cota de participação
na arrecadação do IR e do IPI, tal parcela chegou a
representar 49,4% da receita do Tesouro Nacional, confir-
mando tratar-se de importante fonte de recursos de que
dispunha o governo central.

Verifica-se, portanto, que as medidas direcionadas à
descentralização de recursos interferiram sensivelmente no
conjunto de impostos federais e no sistema de repartição de
receitas que efetivamente davam suporte financeiro ao
Tesouro Nacional.

Envolveram, sob o enfoque estrutural. a extinção de 5
impostos federais, além de reduzirem forte-
mente as cotas do IR e do IPI pertencentes
à União, e determinaram a criação de novas
tributações, a exemplo dos impostos sobre
grandes fortunas, sobre venda a varejo de
combustíveis líquidos e gasosos e da insti-
tuição do Adicional ao Imposto de Renda.

"As alterações tributárias de
1988 foram extremamente favo-
ráveis aos municípios, tanto no

que se refere ao aumento da Impactos dareforma

competência tributária quanto
na participação da arrecadação

dos impostos de competência
do Estado e da União"

Conforme mencionado anteriormente,
havia um certo estrangulamento no sistema
tributário de 1966 porque ele era fortemente
centralizador, regressivo e não se sabia ao
certo que tipo de governo ele financiaria,
uma vez que não era claro o papel a ser
desempenhado pelo governo.

A reforma fiscal de 1988 foi realizada

do IR e do [P1 passa, em termos globais, de 33% para 47%,
assinalando um crescimento total de 42,4% no período de
1988 a 1993.

De outro lado, é assinalável a instituição do Fundo de
Exportação, composto por 10% do produto da arrecadação
do IPI, destinado a compensar os estados exportadores pela
não incidência do ICMS na exportação de produtos indus-
trializados, e do qual os municípios detêm a participação de
25%.

Observa-se que, com os mencionados acréscimos do
FPE e do FPM, somados à instituição do Fundo Especial de
3% e à criação do Fundo de Exportação, a Constituição de
1988 determina, por conseqüência, uma redução nominal,
para a União, de 20,9% nos recursos do IR e de 35,8% na
receita arrecadada do IPI, até 1993.

É importante salientar que os mencionados impostos
sobre transporte, comunicações, lubrificantes e combustí-
veis, energia elétrica e minerais, que foram extintos como
tributos federais e tiveram sua base de incidência incorpo-
rada à do 1CM, contribuíram, com suas cotas-partes, com
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num período no qual o governo federal
estava extremamente enfraquecido. Ele não teve meios de
conter as demandas por maior descentralização dos recur-
sos tributários, surgidas sobretudo da chamada "frente
municipal ista". Com isto, "esqueceram-se" de tratar dos
outros pontos de estrangulamentos do sistema anterior, e os
esforços se concentraram na montagem de um sistema que
desse aos estados e, sobretudo, aos municípios uma partici-
pação maior na repartição do bolo tributário. Dessa forma,
o sistema continuou a ser altamente regressivo e não se
definiu, na época, quais seriam as funções e os papéis a
serem desenvolvidos pelo governo a fim de que se delineasse
uma estrutura capaz de financiar seus gastos.

Participação dos municípios
As alterações tributárias engajadas no bojo da mudança

constitucional de 1988 foram extremamente favoráveis aos
municípios, tanto no que se refere ao aumento dacompetên-
cia tributária quanto na participação da arrecadação dos
impostos de competência do Estado e da União. Dentre
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essas mudanças, pode-se destacar as seguintes como mais
importantes:

- Inicialmente, houve um aumento significativo da par-
ticipação dos municípios no produto da arrecadação do
ICMS. Houve, na realidade, um aumento real de 25% nas
cotas de ICMS transferidas, ao se passar o montante distri-
buído de 20% para 25%. Além disso, os municípios foram
também beneficiados com a incorporação das bases dos
impostos únicos de competência tributária da União que
passaram para a tributação do ICMS. Dentre essas bases,
estão incluídos os combustíveis e lubrificantes, os minerais,
a energia elétrica, os transportes e as comunicações.

- A participação dos municípios nos impostos arrecada-
dos pela União foi também substancial-
mente aumentada. O Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), que ante-
riormente era composto de um valor
correspondente a 17% da arrecadação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre
Produtos Industrializados, aumentou
para 22,5%.

- Os municípios se beneficiaram
também da criação do Fundo de Expor-
tação. Esse fundo foi criado para com-
pensar os estados exportadores de pro-
dutos industrializados e correspondem
a um percentual equivalente a 10% do
total do IPI arrecadado pela União. Este
montante é distribuído aos estados em
proporção do volume de suas exporta-
ções. Porém, os recursos recebidos pe-
los estados têm que ser repartidos com os municípios, com
base nos mesmos critérios e proporção que o ICMS. Isto
implica em dizer que 25% do valor recebido pelos estados
terão que ser distribuídos aos municípios.

- Foram também modificadas as bases de arrecadação
própria dos municípios. Foi repassado a eles a competência
de legislar e arrecadar os recursos oriundos do ITBI (Imposto
sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis). Foi também
criado o Imposto sobre Vendas a Varejo no âmbito da
competência municipal e facultada a ele uma aplicação mais
agressiva em relação ao Imposto Predial e Territorial Urba-
no([P11J).

- Permaneceu também como recurso dos municípios o
valor correspondente ao Imposto de Renda na Fonte cobrado
dos rendimentos pagos aos funcionários da administração
direta e indireta dos municípios.

- Os municípios passaram a compartilhar dos recursos
oriundos do Imposto sobre Operações Financeiras (JOF)
numa proporção de 70% sobre o ouro destinado à formação
de ativo financeiro extraído na área do município.

- Além disso, a Constituição proibiu que a União
utilizasse os impostos municipais como mecanismos de
incentivos e de isenções fiscais.

Os dados preliminares apresentados até 1990 eviden-
ciam um ganho relativo significativo na arrecadação do
ICMS e nos recursos efetivamente disponíveis aos muni-
cípios. A tabela 3 mostra que, no período de 1988 a 1990,
a arrecadação própria e os recursos efetivamente a eles
disponíveis aumentaram de 2,9% para 3,6% e de 11,4%
para 15,8%, respectivamente. Provavelmente esses
percentuais hoje são mais elevados, na medida em que uma
série de leis e regulamentos complementares já estão mais
definidos do que em 1990. Isto serve tanto para alguns

tributos da competência exclusiva dos municípios quanto
para aqueles tributos de competência estadual e federal.

(1) Veja Riani, F. Economia do Setor Público - Uma
abordagem introdutória, 2 Edição. São Paulo, Atlas,
1990, pág. 185.
(2) A Emenda Constitucional n° 18165 criou os Fundos de
Participação dos Estados e Municípios, destinando aos
mesmos 20% da arrecadação do IR e do IPI. A E.C. n° i/
69 manteve a redução determinada pelo A.C. n° 40168,
para 10%. A E.C.. n° 5/75 determinou os percentuais de
14%, 16% e 18% para os anos 76, 77 e 78, respectiva-
mente, e de 29% para os anos subseqüentes, já incluindo
o Fundo Especial de 2%. A E.C. n° 17180 elevou os
percentuais dos fundos para 22% em 81, 23% em 82/83 e
para 24% a partir de 1984. A E. C. n° 23183 elevou os
percentuais para 28% em 84 e para 32% em 85. A E. C.
n° 27185 elevou a parcela do FPM de 16% para 17%, a
partir de 1986, completando a participação de 33% para
os três fundos.

"O sistema atual continua a ser
altamente regressivo e não se
definiu,na época, quais seriam
as funções e os papéis a serem
desenvolvidos pelo governo a
fim de que se delineasse uma
estrutura capaz de financiar
seus gastos"
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TABELA N Q 3
ARRECADAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR NÍVEL DE GOVERNO

(1985-90)

ARRECADAÇÃOPRÓPRIA
	

RECEITA DISPONÍVEL

UNIÃO
	

ESTADOS	MUNICÍPIOS	GLOBAL	UNIÃO	ESTADOS
	

MUNICÍPIOS GLOBAL %PIB
A
	

B	 C	D=A+B+C	E	 F
	

G	H=E+F+G 1

1985
	

70.4%
	

27,0%
	

2,6%
	

100%
	

61,0%
	

27.3%
	

11.6%
	

100%
	

20.7%

1986
	

67.1%
	

30,1%
	

2.8%
	

100%
	

57,0%
	

29,8%
	

13.2%
	

100%
	

22,3%

1987
	

69.9%
	

27.4%
	

2,7%
	

100%
	

60,7%
	

27,8%
	

11.5%
	

100%
	

21,5%

1988
	

70,2%
	

26,0%
	

2,9%
	

100%
	

61,3%
	

27.4%
	

11,4%
	

100%
	

20,8%

1989/p
	65,4%
	

31,7%
	

2,9%
	

100%
	

57,3%
	

29,3%
	

12,9%
	

100%
	

20,6%

1990/P
	65.8%
	

30.5%
	

3,6%
	

100%
	

54.8%
	

29.4%
	

15.8%
	

100%
	

26.0%

FONTE: Contas Nacionais, FGV/CEF e IBGEÍDECNA; Finanças do Brasil (MINTFAZ/SEF), Balanços da
União, Execução Financeira Tesouro - BBÍDIN, Bacen e Confaz.
(p) Dados Preliminares.
Receita Tributária: conceito amplo das Contas Nacionais (impostos, taxas e contribuições, inclusive

para seguridade social e exclusive para fundos dos trabalhadores e, até 1988, PIS-Pasep).
Arrecadação Própria: arrecadação líquida (de incentivos) obtida pelas administrações direta e

descentralizada.
Receita Disponível: arrecadação própria mais e/ou menos transferências recebidas e/ou desembolsa-

das de/para outras esferas de governo devido a repartição constitucionalllegal de tributos. Transferência mensurada
conforme critério de caixa e a partir de dados do governo transferidor, ou seja, correspondem aos valores pagos.
Repartição de impostos estaduais estimada a partir de 1987.

Índice: evolução real (base 1980) com atualização de valores pelo deflator implícito do PIB.
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