SISTEMA TRIBUTÁRIO E AUTONOMIA ESTADUAL: 1930/1968
Francisco Luiz C. Lopreato, Prof. Dr. IE/Unicamp
Abstract: This paper is intended to describe the evolution of the brazilian tax system from 1930
to 1968 and the conditions for fiscal autonomy by the state authorities. The Constitution dated of
1891 created a peculiar tax structure, one which actually granted to the state dominant classes the
management of the tax and fiscal policies, while ensured that the instruments to sustain the global
reproduction of the system remained with the federal government. This tax structure, though
modified since then, remained essentially alike and endowed the brazilian states with autonomy
to pursue their interests. The situation changed somewhat with the Tax Reform dated of 1966,
though the introduction of the so-called Fund of State Participation (FPE) actually reposed in a
new way the issue of the state oligarchical power. It was only in 1968, with the Institutional Act
5, when a marked political centralization followed, that the fiscal and financial power got
centralized at the federal government and the local interests became subordinated to federal
decision on the allocation of a substantial share of public expenditures.

I.

O ARCABOUÇO INSTITUCIONAL DE 18911
A Proclamação da República marcou o momento de nascimento dos Governos Estaduais

como novos atores no cenário político-econômico. A criação de uma república federativa alçou os
Estados à posição de entes políticos fundamentais no arranjo do pacto de poder cuja força ia além
daquela de que dispunham como províncias do Império. As condições políticas e econômicas
então vigentes levaram à concessão de amplos poderes políticos às frações de classes dominantes
locais e à definição de uma estrutura tributária capaz de assegurar autonomia fiscal e
administrativa aos Estados recém criados.
A primeira constituição republicana garantiu aos Estados o controle da principal fonte de
arrecadação tributária - o imposto de exportação - e o direito de manipular seus tributos, de criar
outros não concorrentes com a União, de recorrer à dívida pública e aos empréstimos externos,
bem como atuar em qualquer área de seu interesse, respeitados os poderes expressos da União.
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Apesar do caráter federalista de governo e da liberdade com que as frações dominantes locais
geriam os próprios interesses, convinha-lhes manter um Governo Central instrumentalizado que
proporcionasse os requerimentos necessários à acumulação dos complexos e fosse capaz de
manter a reprodução global do sistema. A presença desse Estado central garantia a interface com
o sistema internacional e assegurava as condições de existência do pacto oligárquico. Realizava
este papel, no plano econômico, atuando na sustentação da rentabilidade dos complexos regionais
nos momentos de dificuldades e, no plano político, apoiando os interesses daquelas frações
dominantes que, mesmo não sendo importantes economicamente, cumpriam papel relevante no
sistema de alianças existente.
Os Estados cafeeiros desfrutaram de sólida base financeira durante todo o período e de
ampla autonomia de ação (sobretudo São Paulo) para atender as exigências da acumulação
cafeeira. Concentravam parte considerável do total das receitas de exportação, ao mesmo tempo
que a diferenciação do complexo permitiu a diversificação da arrecadação, embora a base da
receita tributária continuasse sendo dada pelo imposto de exportação2. Além disso, em tempos
difíceis, os Estados cafeeiros podiam mais facilmente recorrer à sobrecarga nos tributos, uma vez
que a posição do País no mercado internacional permitia

transferir parte desse peso ao

comprador, defendendo as margens de lucro do produto.
O poder financeiro garantia à essas unidades capacidade de sustentar os gastos em infraestrutura e realizar vários programas de apoio à cafeicultura com recursos próprios ou com
empréstimos. A ação estadual na área de transporte, na definição de políticas de emigração e de
ocupação de terras, bem como nas sucessivas medidas de valorização e sustentação do preço do
café asseguraram o sucesso das articulações com os interesses cafeeiros e a continuidade do poder
político da oligarquia local.
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As idéias apresentadas no texto foram originalmente desenvolvidas na dissertação de mestrado do autor Evolução da
Participação Estadual na Distribuição Institucional de Renda, IFCH/Unicamp, Campinas, 1981.
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Ver o estudo da economia cafeeira de W. Cano Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. Ed. Difel, S.P. 1977.

2

3

Todavia, os demais Estados, por não possuírem importante participação no comércio
exterior, sofriam dificuldades financeiras devido à precária capacidade de arrecadação. Essas
unidades, em busca de maior poder de arrecadação, se utilizaram dos impostos interestaduais para
incrementar suas receitas, tributando: a) as operações de exportação de produtos para outros
Estados; b) a circulação e trânsito de mercadorias nos seus territórios. A fragilidade tributária da
maioria desses Estados, amarrados aos impostos interestaduais e com precário índice de atividade
interna, tornava-os incapazes de criar fontes promissoras de renda e levava-os a impor medidas de
entrave ao desenvolvimento do mercado interno.
A precária base tributária obrigava-os a usar um sem número de novos impostos e taxas,
respondendo por parcela ínfima no total da receita, a recorrer a sistemáticos empréstimos externos
e ainda a elevar a carga do imposto de exportação, acarretando sensíveis perdas de competitivade
a seus produtos3. Esse procedimento mereceu, desde cedo, atenção por parte do governo. Em
1904, o decreto-lei n. 1185 proibiu a cobrança dos impostos interestaduais, mas a pequena base
tributária e a autonomia com que os Estados decidiam sobre as questões fiscais levaram o decreto
a tornar-se letra morta.
As receitas dos impostos interestaduais constituíam norma e representavam parcela
importante da receita tributária de que os Governos estaduais se valiam para atender os gastos4.
Esses Estados, sem dispor de autonomia financeira, reproduziam suas formas de dominação pela
articulação específica com a União, através de transferências fiscais ou simplesmente inserções
no orçamento federal, política de emprego e política de clientela junto aos órgãos federais. A
atuação do Governo Federal, nesse sentido, era decisiva, ao nível do projeto político, para manter
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Cf. Bouças, V. Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios - Coleção Finanças dos Estados do
Brasil, Ministério da Fazenda, vol. I, 2a. Edição.
4
Como colocou Bouças op.cit. em estudo da época: "Depois da lei n. 1185 ... vários Estados criaram os impostos de
incorporação, outros os de consumo. E, alguns deles, as leis respectivas ainda distinguem, para efeito de taxação, os produtos
estrangeiros ou dos de outros Estados, dos de produção do próprio estado ... Desrespeitando os dispositivos da lei, muitos
Estados, senão todos, quer para a cobrança dos impostos de incorporação, quer para os de consumo, quando se trata de
mercadorias de procedência estrangeiro ou de produção de outros Estados, exigem o pagamento dos impostos do próprios
importador, sem o que os produtos importados não podem sair dos armazéns 'verdadeiras alfândegas estaduais' aos quais são
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o poder local e o pacto oligárquico, garantindo as regras de convivência no Congresso e a própria
reprodução do sistema.
Criou-se, assim, um formato tributário peculiar: de um lado, o poder financeiro dos
Estados é fortalecido com o domínio do imposto de exportação, a capacidade de conseguir
empréstimos, a autonomia tributária e fiscal, o que dava às oligarquias regionais mais dinâmicas
condições de resolver os problemas emergentes dentro do próprio complexo; de outro,
colocavam-se as unidades com base tributária frágil, mas se assegurava a presença da União, que,
sustentando o pacto oligárquico através de seu orçamento e reproduzindo globalmente o sistema,
legitima a sua atuação.
Destaca-se aí o papel fundamental do Estado Central e da sua forma de atuação nos
momentos em que a crise não podia ser resolvida pela simples desvalorização cambial. O
Governo Central, ao se ver ameaçado de insolvência financeira, pelo acúmulo de compromissos
internos e externos, é forçado a adotar políticas fiscal e monetária ortodoxas. Mesmo contrariando
os interesses imediatos do setor cafeeiro, é levado, muitas vezes, a aprofundar a crise com o corte
dos gastos públicos e a revalorizar o câmbio em defesa da própria sobrevivência do aparelho de
Estado e da manutenção do pacto de poder.5
Esse arranjo institucional, apesar da precária situação financeira de muitas das unidades da
federação, manteve as condições de funcionalidade do sistema tributário. A estrutura tributária,
embora tenha apresentado alguma desfiguração ao longo dos anos, manteve-se inalterada em suas
linhas mestras. E, uma vez estável o pacto social que lhe deu origem, pode se manter
fundamentalmente a mesma enquanto o financiamento público teve fôlego para responder aos
anseios da acumulação, mantendo os interesses dominantes do café e a expansão do capital
industrial.

obrigatoriamente recolhidas todas as mercadorias que desembarcam em território do estado, seja por via marítima ou fluvial, seja
por via terrestre." (pag.19)
5
Cf. Silva, Liana M.L.Aureliano da. No Limiar da Industrialização. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1981.
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II.

O PERÍODO 1930/1945: UMA NOVA FASE DO FEDERALISMO FISCAL?

A

crise da economia cafeeira e a Revolução de 1930 inauguraram uma nova etapa da federação
brasileira. A conjugação da crise econômica e o esgotamento do quadro político da República
Velha mexeu com a realidade dos anos anteriores e abriu espaços às alterações nas relações
intergovernamentais e no reordenamento institucional do País.
A superprodução do café, aliada à grande depressão, reduziram o valor das exportações e a
capacidade de arrecadação estadual. A crise alcançou tal dimensão que não poderia mais ser
resolvida no âmbito dos Estados. As burguesias regionais, comprometidas financeiramente,
perdem o poder de administrá-la e abrem espaço à ação federal. O Governo central passará, então,
a gerir os complexos em crise, tomando a dianteira e atuando com certa autonomia em relação aos
interesses imediatos. Inaugura-se uma nova etapa na formação do Estado brasileiro. Há um
movimento de centralização do poder e de constituição de um aparelho estatal com maior poder
de regulação e controle sobre diversos interesses específicos, transformando-os em problemas
gerais e nacionais, cujos desdobramentos passaram a ser objeto de definição de uma política de
Estado.6
A crise criou as condições, no plano econômico e político, para a ampliação e
diversificação dos órgãos regulatórios federais. O Governo Central incorporou os órgãos
estaduais encarregados da política de valorização de preços, assumindo o controle sobre as
economias do café e do açúcar. Criou outros institutos semelhantes (sal, mate, cacau e pinho) e
estendeu a sua atuação implantando o Ministério do Trabalho, Educação e Saúde Pública,
Indústria e Comércio. Ampliou os espaço de definição da política econômica estruturando órgãos
responsáveis pela ação nas áreas de comércio exterior, monetária e creditícia, câmbio, seguros,
bem como na política industrial com a criação de comissões executivas e empresas estatais. A
ação federal na área social levou a implantação dos Institutos de Previdência e dos Fundos de
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Seguridade Social que garantiu o controle sobre parcela dos recursos financeiros que transitavam
por fora do orçamento fiscal. 7
O conjunto dessas reformas permitiu a constituição de um aparelho estatal centralizado e
com maior poder de interferência nas questões econômica de caráter nacional, em detrimento dos
Estados, que perderam poder de sustentar a crise dos complexos regionais e tiveram de apelar à
arbitragem federal.
O aparelhamento do Governo Central e a superação da descentralização dos anos
seguintes à promulgação da Constituição de 1891 marcaram uma nova fase da federação
brasileira, cuja especificidade foi dada pela presença mais forte do poder federal. Essa
centralização do poder e o desenvolvimento do Estado nacional capitalista, no entanto, tem que
ser visto com atenção porque não se completou no campo fiscal e tributário, como veremos a
seguir. A centralização revelou-se muito mais como a expansão das esferas de atividade do poder
central e de sua capacidade de formular políticas de caráter nacional do que uma perda
fundamental dos poderes estaduais.
O Governo Provisório constituiu a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos
Estados e Municípios com a responsabilidade de estudar a situação das finanças públicas e propor
normas de reformulação do sistema tributário. Este estudo forneceu subsídios à ação dos novos
dirigentes. As medidas iniciais - coerente com a preocupação de fortalecer a Nação em detrimento
do poder das burguesias regionais - buscaram remover os entraves à integração do mercado
nacional, através de atos que proibiam as esferas subnacionais de criar ou manter qualquer
imposto, taxa, contribuição ou favor que estabelecesse desigualdade entre os próprios produtos e

6

Ver, para a análise da formação do Estado brasileiro, Draibe, S. Rumos e Metamorfoses - Estado e Industrialização no Brasil:
1930/1960.R.J. Ed. Paz e Terra, 1985.
7
Cf. S. Draibe op. cit. pag. 87-100.
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os de outras praças.8 Ademais, limitaram a liberdade das unidades de negociar empréstimos no
exterior, emitir bônus, vales ou títulos destinados a circular como dinheiro.
Todavia, as reformulações do sistema tributário só foram definidas com a Constituição de
1934. A transição vivida pelo País, caracterizada pela ausência de hegemonia política, certamente
refletiu-se na ação do Legislativo. A reforma procurou racionalizar o sistema tributário, isto é,
definir melhor a competência tributária das três esferas de governo, eliminar o emaranhado de
figuras tributárias existentes, padronizar a nomenclatura e dar coerência à base de incidência da
tributação. Além disso, coibiu alguns excessos cometidos pelos Estados: limitou a alíquota do
impostos de exportação a um máximo de 10%; proibiu a bitributação (prevalecendo a incidência
federal em caso de sobreposição) e reafirmou a proibição de impostos interestaduais.
A reforma, no essencial, não foi muito além das medidas citadas. As figuras tributárias do
regime anterior foram preservadas e a distribuição institucional de rendas se manteve
praticamente invariável. Na esfera federal, as alterações restringiram-se a ampliar o âmbito do
imposto de consumo e acrescentar à competência federal o imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, cuja instituição legal se deu em 1923. Assim, a base da arrecadação do
Governo Central deixou de ser vinculada às transações externas e passou a depender do Imposto
de Renda e do Imposto de Consumo, além do Imposto do Selo. Os Estados, por sua vez, foram
contemplados com os seguintes impostos: a) Transmissão de Propriedades Inter-Vivos e Causa
Mortis; b) Vendas e Consignações (IVC); c) Propriedade Territorial, exceto urbana; d) Consumo
de Combustíveis de Motor a Explosão; e) Indústria e Profissões e f) Exportação. A principal
mudança, além da passagem do IPTU para os municípios, ateve-se à transferência do IVC (antigo
imposto federal sobre vendas mercantis, criado em 1923) aos Estados, transformado num imposto
do tipo cascata. Enfim, o sistema tributário, apesar das modificações sofridas, manteve as
características mais importantes da estrutura pretérita. Senão vejamos: permaneceram em vigor as
8

Cf. Decreto-lei n. 19.995 de maio de 1931 e decreto-lei n. 21.418 do ano seguinte.
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mesmas figuras tributárias; não se alterou a distribuição das receitas entre as esferas
governamentais; os Estados conservaram a autonomia de fixar a própria política tributária e
fiscal, inclusive o direito de fixar as alíquotas de seus impostos e de impor adicionais e as
unidades preservaram o poder de lançar outros impostos, além dos que lhes são atribuídos, desde
que destinassem 30% dos recursos arrecadados à União e 20% aos municípios de onde tinham
provindo.
O Estado Novo, implantado em 1937, embora sendo autoritário e centralizador no plano
político, pouco alterou o quadro tributário, além de defender a racionalização burocrática e a
padronização dos tributos nas diferentes unidades. À exceção da transferência para a esfera
federal da cobrança do imposto de consumo sobre combustíveis de motor a explosão que, em
1940, teve unificadas as diversas tarifas existentes em diferentes pontos do território nacional
resultando no Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes (IUCL), o Estado Novo
respeitou as normas em vigor.
Assim, apesar das modificações introduzidas no sistema tributário, uma observação mais
atenta indica que, no fundamental, o formato institucional existente no período anterior à trinta
foi preservado, devendo-se as alterações mais pertinentes à modernização e racionalização da
estrutura tributária e à definição mais clara da competência das esferas governamentais. Mas, por
outro lado, as novas condições econômicas inviabilizaram a sustentação do sistema tributário nos
fluxos do comércio exterior. O desenvolvimento já alcançado permitiu criar condições para que a
renda interna passasse a comandar o processo de realização do capital. Com isso, os impostos
com base na mercado interno, já presentes no momento anterior, passaram a responder por maior
parcela do total da receita e permitiram a mudança do perfil da arrecadação agora assentada na
renda interna.
A alteração do perfil de arrecadação foi determinada muito mais pela nova dinâmica da
economia, com a expansão da renda urbana e a crise do setor externo, do que por uma estrutura
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tributária substancialmente diferente. Na verdade, a principal alteração, o IVC, passou a ocupar o
espaço do imposto de exportação nos Estados mais importantes; porém, em outras unidades, onde
a renda interna ainda não havia se constituído no elemento dinâmico, a atividade exportadora, e
mesmo o imposto interestadual de exportação, manteve-se importante e, às vezes, a principal
fonte de arrecadação, até os primeiros anos dos quarenta. E só perdeu participação na receita
tributária dos Estados de menor nível de renda em razão dos efeitos da guerra, das limitações ao
aumento das alíquotas e das reiteradas pressões para o fim da cobrança do imposto interestadual
de exportação, passando, então, o IVC a ocupar a posição de principal tributo.9
A nova estrutura tributária não se diferenciou da anterior no que se refere a distribuição
regional e intergovernamental da receita tributária. A formação de um aparelho de Estado mais
centralizador e com maior capacidade de regulação e controle não levou a alterações substanciais
no campo tributário e fiscal. Os Governos estaduais preservaram a autonomia e até mesmo a
participação no valor da receita tributária total manteve-se similar àquela existente no período
anterior. O problema da distribuição regional da receita fiscal também não foi tocado e continuou
a ser enfrentado através dos gastos orçamentários do Governo Central. Vale dizer, a proposta do
Governo Vargas de avançar o projeto de industrialização e usar o Estado como instrumento
indutor desse processo não ocorreu às custas da perda do controle dos Governos subnacionais
sobre os recursos tributários.
O Governo Central não produziu uma elevação genérica dos recursos fiscais à sua
disposição para suprir os gastos orçamentários tradicionais e, muito menos, para responder à
crescente demanda de recursos necessários aos programas de investimentos em infra-estrutura e
de expansão industrial elaborados pelo governo. De modo que, na ausência de alterações no
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A redução dos impostos interestaduais fora tentada anteriormente com os decretos-lei n. 19995 de 14/5/31 e n. 21418 de 17/5/32.
Agora, o decreto-lei n. 379 de 19/4/38 colocou a questão nos seguintes termos: "os impostos interestaduais de exportação,
extinguir-se-ão gradativamente, mantida no exercício corrente a redução inicial de 20%, procedendo-se à diminuição cumulativa
de 15% na elaboração dos orçamentos dos Estados nos anos de 1939 a 1942 e a sua total eliminação no Orçamento a vigorar em
1943". Cf. Coleção de Decretos e Leis do Brasil
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sistema tributário que induzissem à centralização fiscal e de um sistema financeiro avançado, as
possíveis alternativas de financiamento dos investimentos governamentais se resumiram aos
fundos específicos vinculados a setores de infra-estrutura (sobretudo energia e transporte), à
criação das empresas estatais e à busca de empréstimos externos. As soluções tentadas, é
importante frisar, não contrariavam os interesses dos Governos estaduais porque não mexiam
com o domínio sobre os recursos fiscais. Pelo contrário, significava a possibilidade de ampliação
dos gastos e de articulação dos interesses públicos e privados em seus territórios.
A sustentação do formato institucional tributário e dos interesses regionais nos leva a
tentar, num outro nível de análise, algumas ilações sobre a crise da economia brasileira. Pensamos
que a questão como foi aqui exposta constitui, dentro deste campo específico de estudo, uma
indicação de que a ruptura do anterior pacto oligárquico de dominação não pressupôs a
desconsideração das alianças regionais como um elemento central do Estado brasileiro.
A proposta política dos tenentes, interventores do Governo Provisório, como se sabe,
visava o estabelecimento de um Governo Central forte e o aniquilamento das estruturas de
domínio político das velhas oligarquias. Contudo, a sua prática política acabou por levá-los a
conviver e a se amoldar aos grupos regionais dominantes, o que sugere a reconstituição do pacto
oligárquico em novas bases, tendo à frente os interventores, e articulando-se com um Governo
Central mais forte. A Revolução de 1932, apesar de derrotada militarmente, deixou claro que não
seria possível desconsiderar a realidade regional brasileira e os novos governantes teriam que
reorganizar o País, refazendo os pactos e negociando acordos com as forças políticas estaduais.10
A Constituição de 1934 reflete esse fato, à medida que, ao lado de algumas proposições
que reforçaram o papel do Governo Central, preservou o poderio econômico e financeiro das
forças políticas estaduais através do sistema tributário. O golpe de 1937 trouxe poucas alterações
nesse sentido. Apesar da presença de um governo autoritário, da derrogação do Poder Legislativo
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e de toda a centralização realizada no período, as oligarquias estaduais continuaram
imprescindíveis à reestruturação do pacto de dominação.
A passagem dos órgãos responsáveis pela administração dos complexos exportadores para
a órbita da União traduziu muito mais a incapacidade das frações dominantes locais
administrarem uma crise profunda (daí, o recurso à arbitragem do Governo Federal!) do que o seu
alijamento do processo de decisão. A preservação da autonomia fiscal, apesar de cancelada a
federação, parece provar isto. Ao que tudo indica, a burguesia cafeeira, embora em declínio
devido a crise, ainda mantém o seu papel no desenho da política econômica, pois o Governo
Central, ao adotar uma política de administração dos complexos em crise, defende parcialmente a
sua renda. Acontece que, a partir dessa época o capital cafeeiro não mais comanda o processo de
acumulação, vale dizer, não mais se reproduz ampliadamente como complexo.11
Assim, a política econômica levada adiante pela União, mesmo esboçada em defesa de
seus interesses, acabou por favorecer a órbita do capital industrial, possibilitando a expansão da
produção corrente e sua diferenciação produtiva. Até mesmo durante o Estado Novo, apesar do
sonho da industrialização pesada, pouco se avançou concretamente no sentido de consolidar o
comando do capital industrial no processo de acumulação. O Estado Novo ainda atendeu aos
interesses das burguesias regionais, tanto assim que as manteve financeiramente fortes. E, ao
fazê-lo, promoveu em seu bojo a expansão do capital industrial. Além disso, privilegiou,
efetivamente, as burguesias de maior peso relativo ao arbitrar em favor do estado produtor a
competência sobre o IVC nas operações interestaduais efetuadas pelo próprio fabricante ou
produtor.12
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Ver: Camargo, A. A Federação Acorrentada. XVI Encontro Anual da ANPOCS, 20 A 23/10/92, Caxambu, MG.
Cf. W. Cano op. cit. e J.M. Cardoso de Mello. O Capitalismo Tardio. São Paulo, Brasiliense, 1981.
12
A discussão a respeito da cobrança do IVC nas operações interestaduais obrigou a intervenção do Governo Federal, através do
decreto-lei n. 915 de 1/12/38, emendado posteriormente pelo decreto-lei n. 1061 de 20/1/39. O decreto estipulava ainda que,
quando da transferência de mercadoria para outra praça com a finalidade de formação de estoques, o imposto seria pago
adiantadamente por ocasião da saída da mercadoria do estado produtor. Essa mercadoria não seria tributada na primeira operação
no estado consumidor; ademais, se o preço de venda fosse superior ao de transferência, o imposto sobre a diferença seria
creditado à unidade produtora.
11
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O Governo Central, ao fixar esse critério, atendeu, por um lado, aos anseios das
burguesias regionais mais importantes, favorecidas com o Estado financeiramente forte e, por
outro, ao arbitrar o IVC em favor das burguesias de maior peso, beneficiou também o capital
industrial, que aí estava concentrado. Esses Estados tiveram, então, melhores condições para
realizar gastos públicos e alimentar a acumulação privada com recursos próprios. Os Estados
mais pobres, por sua vez, com baixo poder de arrecadação, devido às condições históricas do seu
desenvolvimento, e pressionados pelo critério de arrecadação do IVC, continuaram dependentes
da União. Na verdade, reproduzia-se, com bases um pouco alteradas, as condições tributárias e
fiscais definidas desde a Constituição de 1891, com a maior autonomia financeira de uns poucos
Estados e a dependência dos demais. O apoio financeiro e a distribuição dos gastos federais
colocavam-se como fator de barganha política e moeda de troca na busca de apoio junto às
burguesias regionais.
III.

AUTONOMIA TRIBUTÁRIA DOS GOVERNOS ESTADUAIS: 1946-1964
A queda de Vargas levou à promulgação da nova Constituição e um rearranjo das forças

sociais atuantes no sistema. O fim do Estado Novo recolocou em cena o Congresso Nacional e
elevou o poder das oligarquias para negociar favores e verbas do orçamento público em defesa de
seus interesses concretos e definir as articulações em busca desses objetivos como instrumento do
jogo político. Os representantes do norte e nordeste, em número expressivo na bancada
parlamentar, souberam tirar proveito desta situação para barganhar mecanismos financeiros
capazes de atender os interesses de suas regiões.
A partir desse jogo parlamentar, onde a aprovação de qualquer ação de interesse dos
Estados mais industrializados passava pela negociação, é que se pode entender o reforço do
montante de recursos destinados à periferia, através de normas constitucionais elevando os gastos
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orçamentários da União na região13 e ampliando o valor das transferências aos Estados e
Municípios14. Observa-se ainda, a passagem do Imposto sobre Indústrias e Profissões dos Estados
para os Municípios, a fixação da alíquota máxima de 5% - ao invés de 10% - nas vendas
realizadas para o exterior e a regulamentação da cobrança do IUCL e dos Impostos Únicos sobre
Minerais (IUM) e Energia Elétrica (IUEE).
As alterações, porém, significam mais uma adequação à presença de um Legislativo forte
do que propriamente uma mudança no perfil do sistema tributário. O sistema anterior foi
preservado em seus traços fundamentais; isto é, continuava-se garantindo aos Estados autonomia
para manipular os instrumentos de política tributária e fiscal e condições de fixar as alíquotas de
seus impostos, bem como criar outros - não concorrentes com a esfera federal - desde que
distribuíssem 20% do total arrecadado à União e 40% aos Municípios.
A análise específica do formato tributário sugere-nos que a necessidade do Estado de
administrar, no plano político, as alianças inter-regionais e de buscar base de sustentação, levouo, de um lado, a assegurar liberdade às unidades para manipularem a política tributária e fiscal
própria em defesa de seus interesses e, de outro, a criar mecanismos federais ampliando o apoio
às oligarquias periféricas, de modo a permitir que elas reproduzissem sua forma de atuação e
dominação local. Vale dizer, assegurava-se aos Estados com maior poder econômico condições
de ampliar os gastos públicos e apoiar o capital privado no processo de crescimento. Mas, ao
mesmo tempo, era fundamental, nos Estados periféricos, garantir o espaço de dominação
econômica e social das forças dominantes locais e o apoio de suas bancadas nas lutas políticas
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Especificamente, o texto constitucional fixava o volume mínimo de despesas federais a serem aplicadas em certas
áreas: 3% na execução do plano de defesa contra os efeitos da seca do Nordeste e obras de assistência econômica e
social; 3% no plano de valorização da Amazônia e 1% no plano de aproveitamento das possibilidades econômicas do
Rio São Francisco e afluentes. O dispêndio mínimo era de caráter permanente contra os efeitos da seca do Nordeste e
obrigatório durante vinte anos para os planos de valorização da Amazônia e de aproveitamento do Rio São Francisco.
Enfim, assiste-se, no âmbito do orçamento da União, a formação de verdadeiro orçamento regional, que incluía os gastos
federais com a Comissão do Vale do São Francisco (C.V.S.F.), na Superintendência do Plano de Valorização Econômica da
Amazônia (SPVEA) e no Departamento Nacional de Obras contra as secas (DNOCS).
14
A Constituição de 1946 determinava a distribuição de 60% do total arrecadado com os Impostos Únicos aos Estados, D.F. e
Municípios, proporcionalmente à sua superfície, população, consumo e produção. Ademais, empregava 10% da arrecadação do IR
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travadas no Congresso. Quanto maior o peso relativo das bancadas das unidades periféricas na
composição do Legislativo, mais crescia a capacidade de barganha dessas forças políticas que
tinham o voto como moeda de troca na busca de verbas federais.
Esse arranjo político assegurou liberdade aos Estados na condução da política estadual e
capacidade financeira aos mais desenvolvidos para ampliar os gastos públicos e o fornecimento
do capital social básico em apoio ao capital privado, principalmente por parte de São Paulo.
Enquanto que as unidades financeiramente mais fracas dependiam das formas de articulação com
a esfera federal para garantir os seus interesses e financiar os investimentos. De qualquer modo, a
autonomia na manipulação da política tributária e fiscal permitia aos Estados usarem o aumento
das alíquotas do IVC e a expansão dos déficits públicos para cobrir os gastos e atender os
interesses próprios, contrapondo-se, muitas vezes, à política federal de cunho ortodoxo que
defendia orçamentos superavitários.
O quadro tributário criado com a Constituição de 1946, apesar de algumas propostas de
mudanças em tramitação no Congresso desde o início dos anos cinquenta, manteve-se
praticamente sem alterações nos anos seguintes e enfrentou o seu maior desafio no período do
Governo Kubitschek, com a implantação do Plano de Metas. Viabilizar o programa de ação
adotado, sem dúvida, requeria aumentos consideráveis na captação de recursos, uma vez que o
projeto de expansão industrial impunha o alargamento das bases fiscais e financeiras do Estado. É
verdade que o governo buscou aparelhar-se financeiramente em anos anteriores, mas a
inexistência no País de um setor financeiro capaz de responder satisfatoriamente pela captação de
recursos exigida pelo plano de ação, colocava dificuldades para o seu financiamento.
O Governo teria de sustentar financeiramente o plano sem invialibizá-lo no aspecto
político. Isto implicava em assegurar o apoio do Congresso. O êxito alcançado só pode ser
explicado considerando-se as características peculiares com que Kubtschek levou adiante o
aos municípios, distribuídos em partes iguais e com a obrigatoriedade de se aplicar pelos menos à metade dos recursos em
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projeto desenvolvimentista. Era claro que qualquer reforma nos instrumentos de política
econômica que afetasse os interesses regionais e locais, constituídos desde longa data, enfrentaria
obstáculos intransponíveis no Congresso. A forma de contornar os possíveis problemas foi
conciliar os interesses da maioria parlamentar. Apoiado na aliança PTB/PSD, Kubtschek
conseguiu a aprovação de todos os projetos do Executivo, adotando uma linha de ação que
garantia os interesses dos setores não diretamente ligados ao Plano de Metas.
O Governo, desse modo, garantiu a maioria parlamentar e o apoio necessário às iniciativas
do Executivo, como também à aprovação de créditos complementares para atender o Plano de
Metas. No entanto, perdeu graus de liberdade na manipulação dos instrumentos de política
econômica, que se circunscreveram ao papel de remover os obstáculos antepostos à realização do
plano, atendendo os diferentes interesses das bases de sustentação do governo. A ação teve de
caminhar, por um lado, na tentativa de levar à frente o projeto desenvolvimentista, movendo-se
em busca dos recursos necessários nas linhas de menor resistência; por outro, caminhar para
sustentar politicamente o plano.15
Explica-se, assim, a impossibilidade de se alterar as políticas tributária e fiscal então
vigentes, mesmo considerando o crescente volume de recursos demandado pelo plano de ação. A
política de gastos do governo, apesar de observar fielmente os objetivos do plano de
desenvolvimento, manteve os interesses políticos previamente estabelecidos, sustentando as
articulações com as regiões e setores tradicionais com importante peso político, apesar da
ocorrência de déficts.16 Deste ponto de vista, não se pode procurar as causas dos déficit público
senão na lógica do processo de acumulação e nas articulações do Estado para garantir sua base de
sustentação.

benefício de ordem rural.
15
Cf. Lessa, C. 15 Anos de Política Econômica. São Paulo. Ed. Brasiliense, 1981
16
Como colocou Tancredo Neves: "A Reforma Tributária não sai enquanto depender do apoio do Congresso, porque incidia sobre
todos os grupos a ninguém interessando" apud M.V.Benevides: O Governo Kubitschek: Desenvolvimento Econômico e
Estabilidade Política, 1956-1961. R.J. Ed. Paz e Terra, 1976, pag.80.
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No início dos anos 60, manifestaram-se os primeiros sintomas de crise com a
desaceleração da taxa de crescimento e a perda de funcionalidade do padrão de financiamento. A
necessidade de revisão das condições de financiamento público levou à expectativa de alterações
no formato tributário, cujo primeiro resultado surgiu em novembro de 1961, quando o Congresso
Nacional aprovou a Emenda Constitucional no 5, visando recompor parte das perdas dos
Municípios na distribuição dos recursos tributários durante o Governo JK17. A reação foi imediata
e, ainda em novembro, o Senado aprovou projeto de emenda à Constituição dando aos Estados
recursos fiscais capazes de cobrir os prejuízos decorrentes da E.C nº.5. Simultaneamente, o
Conselho de Ministro (já da fase do Parlamentarismo) apresentou à apreciação do Congresso
projeto de Reforma Tributária, procurando formas de elevar as receitas da União, como resposta
ao prenúncio de vultosos déficits fiscais.
As discussões sobre a reforma e a distribuição das receitas tributárias arrastaram-se por
todo o primeiro triênio dos anos 60, sem se chegar a uma solução capaz de alterar o quadro
anterior. A mudança mais importante, ao lado da E.C. nº 5, só ocorreu com a aprovação do
projeto de lei no 813 de 1955 (Lei no 4299, de 23/12/63), transferindo do estado produtor para o
estado consumidor a arrecadação do IVC. Esta alteração mexia com a distribuição dos recursos
tributários e alimentava o conflito.
IV.

CAMINHO ABERTO À CENTRALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
As mudanças ocorridas a partir de 1964 criaram condições de superação da crise política e

permitiram o encaminhamento das reformas necessárias à retomada do crescimento. Os novos
donos do poder definiram a estabilização como meta prioritária de governo e promoveram uma
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A emenda transferiu aos Municípios o Imposto sobre Transmissão de Propriedades Imobiliárias Inter-Vivos e o Imposto
Territorial Rural, anteriormente arrecadados pelos Estados. Além disso, determinou que os Municípios passassem a receber 15%
(antes era 10%) do total da arrecadação do IR e 10% do total da arrecadação do Imposto de Consumo; preservando-se, entretanto,
a obrigatoriedade de destinarem ao setor rural pelo menos a metade dos recursos do IR recebidos como transferências. Embora
não seja objeto do trabalho, cabe realçar que a transferência do ITR para a competência dos Municípios se deveu muito mais à
tentativa de se impedir a reforma agrária, do que servir para elevar a receita municipal.
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série de medidas visando reduzir o déficit público e conter a expansão monetária18. Sem dúvida, a
tentativa do regime de conter o déficit fiscal correspondeu, a nível federal, a um movimento de
centralização política, presente, de modo particular, no esvaziamento do poder do Congresso de
alterar a proposta orçamentária19.
Esse movimento, no entanto, não se colocou, de imediato, de forma coerente. As derrotas
eleitorais sofridas em dois dos principais Estados (RJ e MG) e o elevado déficit fiscal das
administrações estaduais explicitaram as contradições, respectivamente, no plano político e na
área específica das finanças públicas. Isto leva a crer que as medidas autoritárias anunciadas na
esfera federal com o objetivo de controlar o orçamento federal, não foram acompanhadas por
proposições de alcance semelhante a nível estadual. A liberdade de ação dos Estados no período
de 1964 a 1966 parece sugerir a tentativa do regime de buscar apoio às diretrizes do Governo
central, procurando, em contrapartida, respeitar a autonomia das unidades da federação para
manipular sua política tributária e fiscal. Tanto é assim que se manteve nesses anos a capacidade
das autoridades estaduais de legislar sobre o IVC; elevar as alíquotas de modo a ajustá-la aos
interesses locais; conceder isenções ou definir o objeto de tributação, bem como sustentar os
gastos.
A única alteração no plano das finanças estaduais ocorreu na lei que regulava a
competência sobre o ICV. A Lei no 4299, aprovada em 1963, teve duração efêmera. Os protestos,
principalmente por parte de São Paulo e da antiga Guanabara, levaram a mudança de orientação
do governo. A Lei no 4784, de 28/9/65, alterou a competência do IVC, restabelecendo o direito
dos estados produtores. Em termos práticos, a lei defendeu os interesses dos Estados
industrializados, mas atendeu minimamente às pressões dos produtores de bens primários. Foi-
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Entre as principais medidas destacam-se: eliminação de parte dos subsídios à importação de trigo, petróleo e papel de impresa;
fixação da política de "verdade dos preços" com o reajuste das tarifas públicas; corte dos salários dos funcionários públicos; corte
de 30% das despesas governamentais em 1964 e uma Reforma Tributária de Emergência. Para a análise da proposta do governo
ver: Programa de Ação Econômica do Governo - 1964/1966. Síntese (PAEG). Ministério do Planejamento e Coordenação
Econômica, EPEA, Documento EPEA no 1, R.J. 1964.
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lhes dado a competência sobre o IVC nas transferências de produtos e subprodutos agrícolas,
pecuários e extrativos; além de lhes garantir a cobrança do IVC no caso de exportação de
produtos primários, mesmo quando realizada por outros Estados que beneficiem o produto sem
lhe alterar a natureza.
A preservação da autonomia dos Estados em deliberar sua política tributária e fiscal revela
a ambiguidade com que caminha o movimento centralizador a nível federal. O regime militar ao
estabelecer uma nova forma autoritária de dominação, apesar da centralização de poderes, não
prescindiu ainda do sistema de alianças interregionais, preservando as formas de cooptação
existente. O caráter centralizador do novo regime no plano político e o movimento da economia
certamente levariam a alterações na política tributária; porém, o esforço de assegurar apoios
políticos tornaram o seu desenvolvimento ainda contraditório, pois não há ressonância a nível dos
Estados do controle exercido sobre as finanças federais.
O governo militar, no entanto, levou adiante o movimento de reformulação das condições
de financiamento da economia. O financiamento inflacionário, característico de anos anteriores,
havia perdido a funcionalidade e era preciso promover ajustes na capacidade de financiamento do
setor público. As medidas mais importantes nesta área foram: a reformulação do sistema
tributário; a política de verdade dos preços; a criação de títulos da dívida pública com cláusula de
correção monetária, responsável pelo take-off da dívida pública; e, as alterações na área financeira
com a criação do Banco Central e do Sistema Financeiro de Habitação.
O conjunto de medidas tornou possível ao Estado alavancar o volume de gastos e ampliar
sua atuação, além de demarcar um novo quadro institucional, que serviu de base à ação
subsequente do setor público. O regime militar criou condições para a centralização da receita
tributária e para o aumento do poder decisório em matéria fiscal e financeira. Esse movimento
permitiu à União ampliar sua influência sobre o total dos gastos públicos, redefinir as formas de
19

Em Abril de 1964 foi promulgado o Ato Institucional n o 1 (AI-1), que, em seu artigo 5o, transferia do Congresso Nacional para
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articulação com as outras esferas de governo e influenciar na reformulação das linhas básicas do
padrão de financiamento dos governos estaduais.
As reformas na área financeira, criando o Banco Central, o CMN e mantendo o Banco do
Brasil como autoridade monetária, permitiram ao executivo federal ampliar o gasto público, à
revelia do Congresso, através da conta movimento e do poder do CMN de incorporar, via
orçamento monetário, uma série de gastos tipicamente fiscais. Essa prática resultou no
progressivo esvaziamento do orçamento fiscal como peça que deveria refletir a situação do setor
público e retirou do Congresso o poder de definição sobre os contornos gerais da política de
gastos.
A institucionalização de instrumentos de poupança compulsória (FGTS, PIS/PASEP e
FAS) ampliou o controle sobre a massa de recursos financeiros e colocou em mãos do Governo
Federal o poder de decisão sobre o destino dos gastos realizados com empréstimos de suas
agências de crédito. A centralização financeira na esfera da União ganhou corpo quando o Banco
Central, através da Lei Complementar no 12, assumiu o comando da política de dívida pública e
passou a ter autonomia de ampliar o volume de títulos e responder por seus encargos20. O
resultado foi a liberdade dos gestores da economia para manipular elevado volume de recursos e
atender os interesses da política federal a partir de decisões tomadas no âmbito restrito do
governo e, particularmente, do CMN.
A Reforma Tributária de 1966, em consonância com a política de controle dos fluxos
financeiros, apresentou características claramente centralizadoras. O regime militar viabilizou a
adoção de medidas que seriam de difícil execução no período anterior. Permitiu ao Governo
Federal definir um novo quadro tributário capaz de concentrar a arrecadação na União e reduzir

o Presidente da República o poder de deliberação sobre a política orçamentária.
20
Ver OLIVEIRA, J.C. (1987) Reordenamento Financeiro do Governo Federal: Implicações da Lei Complementar nº 12.
Brasília. Mimeo.
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as prerrogativas de atuação na área tributária e fiscal dos governos subnacionais21. À União coube
o maior número de impostos, a possibilidade de criar outros, bem como o direito de manipular
livremente as alíquotas e os campos de incidência dos impostos de sua competência. A União
deteve, ainda, poder de determinar as alíquotas do ICM e de criar isenções nos impostos estaduais
sem a anuência dos envolvidos. Os estados perderam as prerrogativas de anos anteriores e tiveram
vetadas as possibilidades de manipular as receitas. A autonomia em matéria de legislação
tributária tornou-se bastante limitada, pois foram impedidos de criar novos impostos ou
adicionais, de definir alíquotas ou de conceder favores ou isenções fiscais sem acordo com os
demais estados interessados. A perda de flexibilidade até então existente eliminou os
instrumentos à disposição dos Estados para manter sua participação no total da arrecadação
tributária, prejudicando os detentores das maiores alíquotas do antigo IVC. Os municípios, por
sua vez, ficaram limitados a apenas dois impostos e dispunham de pequeno raio de manobra para
vencer os entraves dados pela estrutura tributária.
A adoção dessas medidas cerceou a autonomia estadual de legislar sobre os impostos e,
certamente, representou um avanço em direção ao enquadramento dos Estados no movimento
centralizador realizado no período 1964/1966, objetivando disciplinar as finanças federais.
Naquele momento, o movimento centralizador apresentou certos aspectos contraditórios, uma vez
que foi mantida a autonomia estadual de decidir sobre matéria tributária e fiscal. Essa
ambiguidade foi parcialmente resolvida com a reforma, que reforçou a centralização. Todavia, o
movimento não se completou de imediato. A instituição do mecanismo de transferência baseado
no Fundo de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM), voltado para atender
financeiramente as unidades de menor nível de renda, permitiu a elas gozarem de amplo fluxo de
recursos manipuláveis livremente, desde que respeitassem a obrigatoriedade de aplicar 50% em
despesas de capital.
21

Para a análise da Reforma Tributária ver: OLIVEIRA, F.A. (1992) Reforma Tributária de 1966 e a Acumulação de Capital
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O Fundo de Participação recolocou, sob nova roupagem, a ambiguidade apontada no
momento anterior, pois as oligarquias dos Estados mais atrasados passaram a receber grande
volume de recursos (comparativamente à receita própria) com condições não só de ampliar os
gastos públicos, como também reforçar a autonomia no tratamento dos problemas locais. Vale
dizer, o FPE, de certa maneira, abriu espaços para fortalecer o poder local das oligarquias
regionais, com recursos do orçamento federal. O movimento, aparentemente contraditório no
campo específico das finanças públicas, revelou a preocupação do regime de manter o apoio dos
Estados de menor nível de desenvolvimento às diretrizes emanadas do poder central, de modo a
contribuir para a reprodução política do Estado brasileiro.
A crise política de 1968, culminando com a promulgação do AI-5, marcou um momento
de forte centralização política e o abandono da retórica liberalizante adotada até então. A
consolidação do sistema autoritário tornou possível aos mentores oficiais livrarem-se das amarras
institucionais e conduzirem suas ações com graus de liberdade desconhecidos. A partir daí, a
política econômica poderia ser sancionada através de decretos-leis e portarias emanadas dos
gabinetes oficiais, com ampla liberdade diante dos questionamentos das bases políticas, setores
sociais interessados ou outras esferas de poder. Isto é, o Estado passou a ter maior autonomia em
relação ao sistema de alianças regionais para garantir sua sustentação política e implementar as
diretrizes do poder central.
O resultado imediato do novo quadro político, no plano das finanças públicas, foi a perda
de identidade do sistema de transferências apoiado no FPE e no FPM. Não tardou para que o FPE
e o FPM fossem reduzidos à metade e submetidos à rígidas normas, que condicionavam a entrega
dos recursos à aprovação de programas de aplicação elaborados pelas unidades, com base nas
diretrizes e prioridades, bem como nos critérios, normas e instruções estabelecidas pelo Poder
Executivo Federal. Além disso, as unidades, para conseguirem a liberação das verbas dos Fundos,
no Brasil. São Paulo. Oficina de Livros.
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eram obrigadas a destinar recursos próprios para completar os gastos realizados em programas
previamente determinados pela esfera federal e a responder pelos gastos correntes.22
A vinculação dos recursos dos Fundos e das demais formas de transferências
constitucionais (impostos únicos e salário-educação), além da obrigatoriedade dos Estados em
usar verbas próprias nos programas submetidos à aprovação, permitiu ao governo federal
controlar relevante parcela dos gastos, sobretudo dos Estados do norte e nordeste, em função da
participação das transferências no total dos investimentos realizados pelo tesouro estadual. A
adoção dessas medidas significou importante golpe nos interesses locais, visto que os recursos
financeiros passaram a se concentrar em Brasília e os políticos locais perderam poder deliberativo
sobre as verbas, sendo obrigados a percorrer os corredores dos Ministérios com o objetivo de
influenciar a sua distribuição e lutar por recursos adicionais.
Concluindo, a Reforma Tributária de 1966 e particularmente as condições presentes após
a promulgação do AI 5 trouxeram profunda alterações nas relações entre as esferas de governo.
Os governos estaduais, com o novo momento político, perderam autonomia e poder de decisão
sobre os gastos e se tornaram dependentes de decisões emanadas do poder central, rompendo com
características marcantes do sistema tributário anterior. Certamente, o grau desta dependência
variou de acordo com a força de cada estado, mas todos ficaram reféns do controle federal sobre
os recursos fiscais e financeiros e subordinados às suas decisões.
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Cf. Ato Complementar no 40 de Dezembro de 1968 e Decreto Lei no 838 de 8/9/68
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