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1. INTRODUÇÃO 
 
A trajetória de descentralização das ações/funções do Estado na estrutura político-
administrativa brasileira vem ganhando espaço. Um processo que se estabelece além da 
ótica do debate, mas, de forma efetiva e concreta, como as áreas da saúde e educação. 
Este processo ganhou o status de municipalização e projeção como corrente de 
administração pública não apenas porque insere nos modelos das economias modernas, 
mas também pela ineficiência do Estado brasileiro. Ineficiência que se revela de forma 
mais aguda pela trajetória histórico-politica do Brasil, no trato da coisa pública (res 
publica), do que, efetivamente, por uma tendência ‘natural’ do modelo de administração 
central. 
Nesta linha de descentralização das ações do Estado frente ao município - a 
municipalização - há um debate que toma corpo junto à revisão constitucional: a 
tributação da propriedade rural através da cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR). 
Suscinta esta questão problemas das mais variadas matizes. Desde aquelas denominadas 
de eminentemente ‘técnicas’ - se há como provocar corretamente este limite - quando se 
trata dos cálculos e parâmetros de cobrança, bem como aquelas de ordem ‘política’, 
quando se referem às pressões e influências que se consolidam junto ao poder local 
(municípios rurais) por parte dos grandes proprietários, tendo em vista que, em alguns 
levantamentos realizados, demonstra-se o baixo índice de contribuição deste imposto 
(SIMÕES, 1987 e SILVA, 1981), o que faz incluir neste processo, questões de ordem 
do direito civil e tributário, ou seja, dos instrumentos político-jurídicos de cobrança e 
sanções e, ainda, da capacidade organizativa dos municípios de estabelecer o controle 
deste tributo. 
Por outro lado, sob a ótica da territorialização das políticas públicas, advindas do 
efetivo recolhimento e controle deste imposto, consolida-se a inserção de fato e de 
direito do ‘espaço rural’ na órbita da administração municipal, desde a composição de 
receitas à política de investimentos. Significa dizer que existem indicativas de que a 
relação do poder público local com esta parte do município (espaço rural) pode superar 
o modelo populista/clientelista e assumir o apanágio do direito, fazendo com que a 
esfera do poder público local, em médio e longo prazo, deverá assumir 
responsabilidades mais diretas quanto às políticas fundiária, agrícola e de 
abastecimento, concorrendo com um processo que por ora denominou-se de 
‘reordenação do urbano’ com a incorporação do campo à cidade ou do rural no urbano 
via ação contributiva. (DANIEL, 1988). 
A administração deste imposto pelo município pode consolidá-lo como um instrumento 
eficaz de alteração da estrutura fundiária, incidindo firmemente sobre a área 
improdutiva e especulativa como, também, determinar, pelas questões técnicas e 

                                                 
1 Pesquisa em andamento com recursos provenientes da FUNDUNESP 
2 Professores da UNESP, Câmpus de Jaboticabal. Endereço para correspondência: Rodovia Carlos 
Tonanni, km 5; Fone (016) 323.2500 R. 228; Fax (016) 322.4275; CEP 14.870-000; Jaboticabal; Estado 
de São Paulo, Brasil. 



 2

políticas a serem apontadas, a extinção deste tributo, se persistirem os agravantes 
mecanismos de sonegação (evasão fiscal) e inadimplência, atualmente registrados. 
Este dado, reforçado pela situação de que, em todas as suas esferas administrativas, o 
Estado Brasileiro concentra como um dos problemas centrais de seu modelo de gestão a 
perda da capacidade de investimento, não encontra soluções fora da organização de um 
sistema arrecadador eficiente que coíba a evasão fiscal e a inadimplência, 
hodiernamente colimadas com a ineficiência do modelo atual de cobrança eivado de 
apaziguamento e morosidade judiciais. 
Este trabalho apresenta discussões da pesquisa em desenvolvimento junto aos 
municípios paulistas de Porto Ferreira, Bragança Paulista e Descalvado, como ilustração 
da municipalização do tributo ocorrida neste período (1961/1964). 
 
2. ITR: BREVE HISTÓRICO 
 
Como imposto estadual, até 1961, o ITR representou pouca importância na constituição 
das receitas estaduais. Marcado pela ausência de critérios na sua aplicação, a variação 
constante das alíquotas tornavam o imposto vulnerável às pressões políticas dos setores 
fundiários. Aliava-se a este fator a inexistência de bases cadastrais confiáveis, bem 
como as dificuldades de organização do tributo, transformando-o em um instrumento de 
atendimento a interesses completamente distantes dos objetivos de ordem 
administrativa, social e econômica.  
Mudanças neste quadro só se processaram em 1961, quando da aprovação da Emenda 
Constitucional nº 5, que transferia aos municípios a competência sobre o imposto, mas 
que por pouco tempo se manteve, pois em 10 de novembro de 1964 (Emenda 
Constitucional nº 10), transfere-se a competência deste imposto à União, mantendo com 
os municípios o produto de sua arrecadação, medida que permanece inalterada té os dias 
de hoje. Na verdade, a transferência deste tributo para a esfera federal constituía na 
realização do projeto centralizador do Estado militar brasileiro. 
Neste período, na instalação do regime militar no Brasil, a tônica centralizadora 
apontava - a partir das relações inter-governamentais do sistema federativo - políticas de 
redução das desigualdades regionais, e neste caso a manipulação das variáveis de 
finanças públicas era um mecanismo necessário e eficiente. O ITR figurava como um 
dos instrumentos do governo federal no âmbito da política fundiária e agrícola do País. 
A competência federal sobre o Imposto Territorial Rural foi mantida na Reforma 
Tributária de 1965/1967, seguindo o modelo de federalismo fiscal destes governos, qual 
seja: centralização da competência  com distribuição de receitas e a criação de 
estruturas administrativas que viessem dar conta dos problemas agrários e agrícolas 
brasileiros a partir da promulgação do Estatuto da Terra - Lei 4.504/64. 
O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto Nacional de 
Desenvolvimento Agrário (INDA) foram as estruturas  - posteriormente consolidam o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) - que encerravam os 
objetivos de promover a reforma agrária e a colonização de terras, realizando, já como 
INCRA, o cadastramento rural e se responsabilizando pela tributação das propriedades. 
Estas estruturas forjaram bases institucionais para a promoção e controle do uso da 
terra, para a reforma da estrutura fundiária e modernização das política agrícolas e 
agrárias realizadas pela União. Merece atenção neste aspecto a especificidade de que o 
projeto de reforma agrária no Brasil recebe como base a tributação, uma alternativa 
pouco adotada em outros países. 
Percebe-se, assim, que o Imposto Territorial Rural, ao longo dos anos, não sofreu 
mudanças significativas. Apesar da Constituição de 1946 já ter apontado preocupações 
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extra-fiscais junto ao tributo, é no Estatuto da Terra que estas questões se lançam com 
maior objetividade. 
Com as alterações processadas a partir do Estatuto da Terra, o ITR tem como base de 
sua tributação, ou fato gerador, a propriedade, domínio útil ou posse do imóvel rural. 
Constitui-se o imposto numa percentagem do Valor da Terra Nua (VTN), a ser cobrado 
anualmente, sua base de cálculo compreende o valor fundiário da propriedade, 
excluídas a produção e as benfeitorias, como proposto no Estatuto. Por ser um tributo 
declaratório, ou seja, o contribuinte declara o VTN de sua propriedade, o INCRA se 
reserva no direito de impugnar, quando declarado abaixo de valores mínimos 
estabelecidos. 
Persistindo o objetivo de atingir resultados extra-fiscais, tais como fomentar a utilização 
e combater o uso especulativo da terra, a determinação da alíquota obedecia a um 
complexo cálculo que procurava refletir as diferentes características do imóvel, como 
dimensão, localização, condições sociais e produtividade, fatores que buscavam 
identificar as mais diversas condições de domínio ou posse da terra no Brasil. 
A alíquota do ITR poderia variar, teoricamente, de 0,024% a 3,456%, o que 
representava, ainda que longe do ideal da tributação sobre o patrimônio no Brasil, uma 
melhoria nos aspectos de controle fundiário e arrecadação. 
Segundo Gomes da Silva (citado por VILARINHO, 1988), na proposta original do 
Estatuto da Terra, a alíquota básica do ITR estava fixada em 2%, e que a alteração se 
deu a partir de negociações entre as lideranças políticas da época, pressionadas pelo 
setor latifundiário. 
No entanto, os objetivos traçados não foram atingidos, as questões políticas e 
administrativas se impuseram, o imposto não se constituiu em um instrumento fiscal de 
arrecadação e mesmo seus objetivos extra-fiscais não apresentaram resultados práticos. 
 
3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
 
Após estudos bibliográficos, iniciou-se a pesquisa a partir dos livros de Atas e Decretos 
Municipais nas Câmaras Municipais, e dos livros contábeis e das fichas ‘razonetes’ nas 
Prefeituras Municipais, buscando compor os processos de dotação orçamentária e 
arrecadação, e, levantamento de dados nas Contas ‘Receitas’, ‘Receitas Patrimoniais’ e 
‘Transferências da União’ junto aos setores de contabilidade das Prefeituras para o 
período estudado, estabelecendo paralelos com o período de 1990/1995, já o ITR como 
tributo federalizado.  
 
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
No período em que o tributo esteve municipalizado, a legislação não apresenta objetivos 
extra-fiscais (incentivo à produção e instrumento de ordenamento territorial). Trata-se 
de um tributo patrimonial, de base territorial, excluindo-se da tributação as benfeitorias. 
No campo das receitas, para o período de 1961/1964, os dados demonstram que a 
arrecadação esteve próximo de 80% em relação ao orçado; no período dos anos 90, 
segundo dados do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, os percentuais de 
inadimplência apresentam uma média de 72,46% em relação aos impostos lançados. 
Revela ainda que o percentual de participação na composição das receitas totais par os 
períodos em questão (décadas de 60 e 90) foram de 0,51 e 0,04, respectivamente, com 
acentuado decréscimo.. O mesmo processo se dá ao comparar os dados com as Receitas 
Patrimoniais (ITU/IPU) de 8,02% para a década de 60 para 0,30% para a de 90. 
Comparando os períodos em questão (1961/1964 e 1991/1995) aponta-se, no último 
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período, para a significativa redução do valor de participação do ITR nas receitas totais 
e patrimoniais, refletindo os dados de inadimplência apontados acima.  
Com a necessidade de restruturação tributária, observa-se que a sua centralização não 
produziu os resultados esperados. Descaracterizado o tributo pelos processos políticos 
dos últimos anos, os valores orçados e os índices de inadimplência estão longe de 
refletir a capacidade contributiva do setor e de colocá-lo como instrumento de 
ordenamento territorial. Com relação às alterações das competências tributárias, em que 
pese as influências do setor fundiário junto ao poder local, a realidade das 
administrações públicas pode concorrer com a melhoria do processo de arrecadação e 
consequentemente da gestão do território e do planejamento municipal rural, fato 
conclusivo que não se deve à experiência de municipalização da década de 60, mas pela 
paulatina imposição que as novas conjunturas econômicas apontam para as gestões 
públicas. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A IMPORTÂNCIA DO ITR E OS PROBLEMAS 

DA MUNICIPALIZAÇÃO 
 
O Imposto  Territorial Rural, cuja trajetória arrecadadora e fiscalizadora no Brasil, 
como foi visto, tem deixado a desejar. Os dados de evasão fiscal, pelos mecanismos de 
subdeclaração, e a situação de inadimplência apontadas revelam o problema a ser 
enfrentado pelos municípios, que não são dotados de uma estrutura arrecadadora 
eficiente. Outro fator agravante é a influência que os latifundiários apresentam junto ao 
poder local. Assim, a  municipalização do ITR, que já ocorrera de forma desordenada na 
década de 60, pode se apresentar como uma ‘oportunidade’ de suprimir definitivamente 
este tributo, caso algumas garantias não sejam apontadas. (OLIVEIRA & COSTA, 
1979). 
Avalia-se que o tema deve ser refletido com maior cuidado. As posições em relação a 
esta temática se colocam e estabelecem um campo político fértil para discutir questões 
relativas não apenas ao ITR, mas aquelas e ele vinculadas como Reforma Agrária, 
Política Agrária, Função Social da Propriedade, enfim, questões relacionadas a 
arrecadação fiscal, aos incentivos à agricultura, a trajetória e a ação contributiva do 
setor agrícola brasileiro. 
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