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ESTUDOS FISCAIS: ESTIMATIVAS
DA PARTICIPAÇÃO DOS ENTES DA
FEDERAÇÃO NO BOLO TRIBUTÁRIO

Estimativas preliminares realizadas pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que ainda
podem ser alteradas pelos números definitivos da arrecadação municipal nas menores cidades do país em
2007, mostram que a fatia da carga tributária nas mãos da União bateu recorde no ano passado, apesar do
crescimento das transferências para estados e municípios. Dos R$ 947 bilhões de impostos e contribuições
pagos pela sociedade, 58,14% ficaram nas mãos da União, 25,27% com estados e 16,59% com municípios.
A participação da União no bolo nunca foi tão elevada, o que se explica pela expansão de suas receitas bem
acima do ritmo verificado nos governos subnacionais.

Esses resultados foram calculados a partir dos dados de arrecadação e transferência entre os três
níveis de governo. A carga tributária de 2007 atingiu 37,01% do PIB, sendo que 25,64% do PIB foram cobrados
pela União, 9,59% pelos estados e 1,78% pelos municípios. A arrecadação tributária própria dos municípios é
a maior de todos os tempos, mas ainda é insignificante diante das obrigações que as prefeituras têm assumido
cada vez mais. O espaço constitucional que os municípios possuem para cobrar impostos é muito limitado
também, o que exige que o sistema de transferências intergovernamentais seja o mais adequado possível
para restabelecer o equilíbrio entre obrigações e fontes de receita de cada esfera da Federação.

E interessante notar que as transferências constitucionais e legais da União para Estados e Municípios
também têm crescido nos últimos anos, em decorrência de conquistas do movimento municipalista e da
expansão recente do Imposto de Renda, que serve de base de cálculo do FPM/FPE. Como observado na
tabela abaixo, as transferências totais passaram de R$ 39,7 bilhões em 2000 (3,37% do PIB) para R$ 105,5
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bilhões em 2007 (4,12% do PIB). O aumento das transferências chegou, portanto, a 0,75 ponto porcentual do
PIB (2/3 desse incremento foi parar nos municípios e 1/3 nos estados). Ocorre, entretanto, que o aumento da
arrecadação tributária da União no mesmo período chegou a quase 5 pontos porcentuais do PIB – de 20,80%
em 2000 para 25,64% em 2007.

Pode-se resumir a situação tributária com a seguinte comparação: para cada real a mais que a
União arrecadou desde 2000, apenas 16 centavos foram repartidos com estados e municípios. Como os
governos estaduais e municipais também não conseguiram aumentar suas receitas no mesmo nível da União,
o resultado não poderia ser outro: a fatia do bolo tributário que permanece nas mãos da União depois de todas
as repartições e transferências é a maior de todos os tempos.
A tabela seguinte reproduz quanto da carga tributária total fica disponível para gasto em cada esfera
da Federação. É desses números que se conclui, portanto, que 58,14% do bolo fica com a União e 16,59%
com municípios. Além das transferências da União para estados e municípios, existem as transferências entre
estados e municípios, como as da cota-parte do ICMS e do IPVA e as determinadas pelo Fundef/Fundeb,
detalhadas mais adiante.

As transferências totais recebidas pelos municípios (incluindo a proveniente de estados) passaram de
R$ 42,6 bilhões em 2000 para R$ 111,5 bilhões em 2007. Em proporção do PIB, observa-se melhor quais das
transferências efetivamente cresceram em termos reais. Destacam-se com crescimento o FPM (de 1,09% para
1,33% do PIB), os royalties em geral (de 0,10% para 0,19% do PIB), a cota do salário educação (de 0,02%
para 0,08% do PIB) e o Fundef/Fundeb (de 0,67% para 0,98% do PIB). Essa expansão do Fundef/Fundeb
deve-se em parte ao aumento do FPM, que tem parte de sua receita retida pelo fundo, e ao maior crescimento
das matrículas do ensino fundamental (critério para rateio dos recursos) nos municípios, comparando com os
estados.

78

Estudos Técnicos CNM – Volume 1

Por outro lado, as transferências estaduais do ICMS e do IPVA estão praticamente estabilizadas, entre
2000 e 2007, com pequena ampliação de 1,63% para 1,70% do PIB. Já as transferências federais relacionadas
às exportações (IPI-Exp, Lei Kandir e FEX) e aos investimentos em infra-estrutura (Cide) estão em queda no
período analisado (de 0,10% para 0,08% do PIB). Observe-se que em 2000 ainda não existia a cobrança e
a repartição da Cide, que só ocorre a partir de 2004, e, ainda assim, as transferências do grupo selecionado
(IPI-Exp+LK+FEX+CIDE) eram maiores há oito anos do que atualmente. Isso se explica pela redução dos
repasses da Lei Kandir e seu fundo complementar, o FEX, e pela estagnação da receita de IPI, que serve de
base para a indenização dos estados exportadores de produtos industrializados (aqui chamado IPI-Exp). Nos
últimos anos, a receita da Cide também tem decrescido, sendo um fato raro nas receitas federais, explicado
pelos decretos que o governo baixou, reduzindo a cobrança da contribuição para compensar a cobrança da
PIS/Cofins sobre os combustíveis.

1 Regionalização da carga tributária disponível dos municípios
O crescimento das receitas próprias e das transferências não ocorre de modo homogêneo em todo
o país, de modo que a fatia de cada região na carga tributária disponível dos municípios tem se alterado. A
próxima tabela, por exemplo, mostra que a carga tributária disponível cresceu mais nos municípios das regiões
Norte, Centro-Oeste e Nordeste (nessa ordem), com as regiões Sudeste e Sul apresentando as menores
variações entre 2002 e 2007.
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Em 2002, as três regiões menos desenvolvidas do Brasil concentravam 31,9% da carga tributária
disponível dos municípios. Hoje acumulam 33,4% – uma ampliação de 1,5 ponto porcentual no bolo municipal.
O bloco Sul-Sudeste, por sua vez, teve sua fatia reduzida de 68,1% para 66,6%.
O lado bom desse fato é que a ampliação conquistada pelas regiões mais pobres se deu, principalmente,
pela expansão das suas receitas próprias em nível mais elevado do que no Sul e Sudeste, como mostrado
na tabela abaixo. O bloco NO-NE-CO detinha 17,9% das receitas tributárias dos municípios em 2002; hoje
concentra 21,0%. Essa expansão se deu pelo incremento de todos os impostos e contribuições acima das do
Sul-Sudeste, demonstrando um esforço por ampliar sua base própria de arrecadação e reduzir a dependência
em relação à União e aos Estados.
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As transferências federais também cresceram diferenciadamente nas unidades da Federação, mas
não de modo a beneficiar proporcionalmente mais as regiões menos desenvolvidas. Na realidade, como vêse a seguir, as transferências federais cresceram mais no Norte (109,1%) e no Sudeste (103,0%), com a
menor expansão sendo registrada no Sul (88,5%). Esse comportamento pode ser explicado por uma dinâmica
diferenciada das transferências federais em cada região. Enquanto, por exemplo, o salário educação cresceu
mais no Sudeste, os repasses do Fundef/Fundeb originados por fundos federais cresceu mais no Norte e
Nordeste.
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Outro fator que colaborou para a ampliação da fatia do NO-NE-CO na carga tributária disponível dos
municípios foi o aumento das transferências estaduais, principalmente aquelas decorrentes do ICMS e do
Fundef, que no Sul e Sudeste cresceram menos. Isso ocorreu principalmente no Norte (110,9%) e CentroOeste (102,9%), com a dinâmica do Nordeste se aproximando mais da do Sudeste. Os municípios do Sul
foram os que menos ganharam com as transferências estaduais, seja pela menor expansão local do ICMS,
seja pela menor redistribuição de recursos decorrentes do Fundef/Fundeb regional.
No agregado, entretanto, as transferências estaduais cresceram menos (85,8%) do que as federais
(98,7%), o que reflete o melhor desempenho dos tributos federais em relação aos estaduais no período
analisado.
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2 O critério de distribuição do ICMS
Atualmente, a Constituição determina que 25% da receita de ICMS de cada estado seja distribuída
para seus municípios e que essa repartição siga a seguinte regra: ¾ devem ser distribuídos por um critério
conhecido como VA (Valor Adicionado) e ¼ por critérios de livre escolha de cada estado, que pode incluir o
próprio VA, a população, a extensão territorial, etc. Na emenda constitucional da reforma tributária enviada ao
Congresso, o governo retira da Constituição a obrigação de que a repartição de ¾ se dê pelo VA, remetendo
a definição de uma nova regra à lei complementar. Enquanto não for aprovada e sancionada essa nova lei,
entretanto, tudo continua como hoje.

Hoje, os maiores beneficiários desse sistema de partilha são os municípios produtores, que concentram
grandes instalações industriais, refinarias, hidrelétricas, etc. O valor adicionado nesses municípios, em razão
dessas atividades econômicas, é muito alto, resultando em elevadas fatias do ICMS. No Rio Grande do Sul,
por exemplo, a fatia de Triunfo – um município de 3.369 habitantes – chega a 2,9% do total distribuído, maior
do que a de cidades industrializadas, como Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas e Bento Gonçalves. Em São
Paulo, a fatia de Paulínia chega a 3,7% de todo ICMS paulista, menor apenas do que a da capital.
Essa situação é injusta e incoerente com os sistemas tributários mais avançados do mundo, inclusive
o proposto pelo governo para o ICMS, no qual a apropriação da maior parcela do imposto passa a ser do
estado de destino da mercadoria, ou consumidor. Ora, se o imposto é repartido entre os estados de acordo
com a lógica do consumo, não seria possível que sua subdivisão entre os municípios continuasse privilegiando
os locais de produção, até porque, em muitos casos, o imposto referente a uma mercadoria produzida em
determinado município não ficará mais no estado desse município, e sim no estado do consumidor. Logo,
como repartir ¾ de uma receita que não fica mais no estado?
Mas, além de incoerente, esse sistema é altamente injusto, porque alguns municípios chegam a ter
um retorno do ICMS 100 vezes maior do que outros em termos per capita. Em São Paulo, a diferença entre
a maior receita per capita (Paulínia) e a menor (Francisco Morato) chega a138 vezes; no Rio Grande do Sul,
a diferença entre a maior (Triunfo) e a menor (Alvorada) é de 68 vezes; e na Bahia, chega a 106 vezes a
diferença entre a maior (São Francisco do Conde) e a menor (Mirante). Ou seja, o retorno do ICMS não guarda
correspondência com o consumo (que é sobre o qual recai o imposto) nem com a necessidade do município,
ocasionando uma séria distorção – enquanto alguns têm poucos recursos e não conseguem cumprir suas
obrigações, outros têm muito e desperdiçam.
A mudança desse quadro exigiria, na opinião da CNM, que o peso do VA na repartição do ICMS fosse
progressivamente reduzido e que, em seu lugar, se criassem outros parâmetros para a distribuição, como
indicadores de consumo. Afinal, são os consumidores que pagam os impostos e deveriam receber um retorno
em termos de serviços públicos, o que só é possível com um nível de receita adequado em cada município.
Como existem inúmeras dificuldades operacionais para mensurar o consumo em cada município, a população
de cada município é um bom indicador transitório.
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Se hoje pelo menos metade do ICMS fosse repartido de acordo com a população de cada município,
a distribuição de recursos na esfera municipal seria mais equânime. As simulações realizadas pela CNM
mostram que é reduzido o número de municípios perdedores. A seguir, foram reproduzidas as 10 maiores e
as 10 menores receitas per capita de ICMS do Brasil: Paulínia encabeça a lista, com R$ 8.492 por habitante,
enquanto Passo do Lumiar (MA) recebe apenas R$ 11,00 por habitante, por ano. Em média, a receita per
capita de ICMS dos municípios é de R$ 224,00 o que equivale à situação de Três Passos (RS).
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