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Capítulo 1.
Renúncias fiscais
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RESUMO

Esse trabalho tem por objetivo analisar a evolução da política fiscal de desonerações
tributárias do governo federal no período 1966-2016. Com o sentido de valorizar o valor,
o Estado organiza, em 1966, a política fiscal e tributária constituindo uma macroestrutura
fiscal de financiamento para alavancar a acumulação de capitais e garantir a reprodução da
força de trabalho. Com a crise fiscal e financeira na década de 1980 e o projeto neoliberal
nos anos 1990, a macroestrutura fiscal constituída pela Reforma Tributária de 1966 passa
por processo de desmonte parcial. Com o lançamento do Programa de Aceleração do
Crescimento (2007), a crise financeira internacional (2007-2008) e a Política de
Desenvolvimento Produtivo (2008), as desonerações tributárias voltam à pauta nacional,
alcançando volume monetário expressivos, com destaque para as desonerações com as
contribuições sociais.
Palavras-chaves: Reforma Tributária; Macroestrutura fiscal de financiamento; Desoneração tributária; Política fiscal; Economia brasileira.
INTRODUÇÃO

O propósito deste artigo é analisar a evolução da política de desoneração tributária do
governo federal no período de 1966-2016.
A Reforma Tributária de 1966 estabeleceu uma política fiscal que privilegiou a expansão
dos incentivos fiscais colocados a serviço da acumulação do capital, que foi amplificada
na década no compasso do esgotamento do milagre econômico. No início dos anos de 1980
houve certa retração do gasto tributário em virtude do ajuste fiscal implantado para fazer
frente à deterioração das contas públicas decorrentes da estagnação da economia. Essa
retração foi aprofundada a partir de 1990, em virtude do triunfo da tradição econômica
consagrada pelo liberalismo, cuja gestão macroeconômica voltou-se para o equilíbrio
das contas públicas, com a contenção de despesas primárias (não financeiras) para
assim assegurar a estabilidade os preços e prover credibilidade e confiança aos agentes
econômicos. Com a crise financeira internacional de 2007-2008, foram adotadas corretas
políticas econômicas anticíclicas que, em grande medida, apoiavam-se nas desonerações
tributárias que voltaram a crescer, também por força das tentativas do governo para
coordenar investimentos públicos e privados no âmbito do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). O uso das desonerações foi aprofundado a partir de 2011 como
instrumento para fazer frente ao esgotamento do ciclo de crescimento num cenário
internacional desfavorável.
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A importância do estudo decorre do fato de que, com especificidades, nas sete décadas
analisadas, o “gasto tributário”,1 que poderia ter sido utilizado como um poderoso
instrumento voltado para o desenvolvimento, em grande medida acabou sendo
utilizado como um poderoso instrumento de transferência de renda para os setores
ricos da sociedade e acarretou perda significativa de receita pública que poderia ter sido
empregada na construção de uma sociedade menos desigual.
As desonerações fiscais tiveram peso expressivo no orçamento ao longo de todo o período
analisado. Na década de 1970, elas representavam, em média, aproximadamente, 3,5%
do PIB. Essa proporção declinou no início dos anos de 1980 (em torno de 2,7%), mas
voltou a crescer ao longo da década (3,3% em 1988). Nos anos de 1990, com a gestão
econômica neoliberal, o patamar médio ficou em torno 1,6% do PIB e, partir da crise
financeira internacional da década passada voltou a crescer: 1,99% (2006); 3,34% (2010);
3,52% (2014) e 4,67% (2016).
O artigo procura analisar o alcance e os limites dessa estratégia na perspectiva do
desenvolvimento do país, sublinhando que, em última instância, o propósito da política
de desoneração tributária tem sido maximizar a taxa de lucro do setor privado. Submetido
à lei geral da acumulação capitalista e às debilidades da democracia representativa
brasileira, no período analisado, o orçamento mostrou claramente o seu caráter menos
público e mais privado, posto que as renúncias fiscais reforçam a regressividade do sistema
tributário brasileiro e limitam os gastos e os investimentos que poderiam contribuir para
o desenvolvimento nacional e assegurar direitos sociais e garantias fundamentais das
camadas de menor renda que são predominantes na sociedade brasileira.
O aprofundamento dos pontos sintetizados até o momento será feito em três sessões
desenvolvidas a seguir:2
• A constituição de uma macroestrutura fiscal de financiamento (1966-1979);
• O desmonte parcial da macroestrutura fiscal de financiamento (1980-2002);
• A retomada da política de desoneração tributária (2003-2016).
1. A CONSTITUIÇÃO DE UMA MACROESTRUTURA FISCAL
DE FINANCIAMENTO (1966-1979)

A estrutura tributária brasileira no início da década de 1960 era típica de uma industrialização
restringida que foi superada pela conclusão do bloco de investimento coordenado pelo Plano
de Metas (1956-1960). O propósito de ajustar a tributação para as necessidades da industrialização pesada (CARDOSO DE MELLO, 1998) emerge desde o final da década de 1950
e foi claramente ressaltado por Celso Furtado em suas propostas de “Reformas de Base”
contempladas no Plano Trienal formulado durante o Governo de João Goulart (1961-1964).
A Reforma Tributária de 1966, implantada pela ditadura militar no contexto da “modernização conservadora”, criou certa macroestrutura fiscal de financiamento,3 ao amplificar as
desonerações fiscais e criar novos programas de incentivos para uma diversidade de setores.4
Posteriormente, na década de 1970, uma nova onda de incentivos foi viabilizada mediante
dezenas de outras medidas legais.5 Em última instância, as finanças públicas foram colocadas a serviço da acumulação de capital e do aumento da produtividade do setor privado.
Para Oliveira (1981:44), numa perspectiva mais ampla, os objetivos perseguidos pela
Reforma Tributária de 1966 refletiam “a necessidade de adequação do sistema tributário à
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1.

A conceituação proposta por
Henriques (2009) distingue as
expressões sinônimas benefício
fiscal, benefício tributário e
incentivo fiscal e, de outro, os
termos equivalentes renúncia de
receita, renúncia fiscal e gasto
tributário.

2.

Os dados estatísticos que balizam
o estudo são: Anuários Estatísticos
do Brasil, publicados anualmente
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
(1968-1979); relatórios mensais
do Bacen (1980-1988); e
demonstrativos anuais dos gastos
tributários da União publicados pelo
Ministério da Fazenda (1989-2016).

3. O termo macroestrutura fiscal de
financiamento não é aqui usado
para designar ou mesmo classificar
uma configuração no plano das
relações políticas e econômicas.
Trata-se de abstrair da história
uma categoria explicativa que só
tem sentido dentro do (e não fora
do) contexto histórico que condiz
com a totalidade dos programas
de incentivos fiscais ou programas
de desonerações tributárias.
Estes programas, no seu conjunto,
se articulam com a economia
representando, não a parte, mas a
totalidade de um movimento maior:
o movimento da acumulação de
capital e da valorização do valor.
4. A Reforma Tributária propiciou
a criação de um conjunto
de programas setoriais, tais
como: o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal
(IBDF), Decreto-lei nº 289/1967,
e a Empresa Brasileira de
Aeronáutica (Embraer), Decretolei nº 770/1969. Mais tarde, seria
criado o Fundo de Recuperação
Econômica do Espírito Santo
(Funres), Decreto-lei nº 880/1969,
este de caráter regional. No bojo
deste movimento, cabe destacar
o Decreto-lei nº 37/1966, que
dispunha sobre o Imposto de
Importação (II) e a reorganização
dos serviços aduaneiros;
Decreto-lei nº 288/1967, que
impulsionaria a Zona Franca,
Decreto-lei nº 491/1969, que
tratava dos estímulos fiscais à
exportação de manufaturados;
e Decreto-lei nº 767/1969, que
instituiu incentivos fiscais e
creditícios para o desenvolvimento
industrial. Este último concedia
tratamento tributário diferenciado
para projetos aprovados pelo
Grupo Executivo do Conselho
de Desenvolvimento Industrial
(CDI). Ainda neste movimento,
temos o Decreto-lei nº 157/1967,
que concedia estímulos fiscais à
capitalização das empresas bem
como à compra de ações.
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situação em que se encontrava a economia e ao novo papel que o Estado se preparava para
desempenhar no processo de acumulação de capital”. Nesse contexto, “uma enxurrada de
novos incentivos se somaria aos existentes, configurando verdadeiras doações ao capital,
e praticamente eliminando o risco do empreendimento ao atingirem tal dimensão, que
garantiam às empresas a obtenção de plausíveis condições de competitividade no exterior e
tornando a atividade exportadora altamente atrativa” afirma o autor (Idem: 95).
5. São emblemáticos desse processo:
dedução do imposto para o
Programa de Integração Nacional
(PIN); Decreto-lei nº 1.106/1970
alterando a legislação do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) na
parte referente a incentivos fiscais,
Programa de Redistribuição de
Terras e de Estímulo à Agropecuária
do Norte e Nordeste (Proterra);
Decreto-lei nº 1.179/1971 para
promover o mais fácil acesso do
homem à terra, criar melhores
condições de emprego de mão de
obra e fomentar a agroindústria nas
regiões compreendidas nas áreas
de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam) e da Superintendência
do desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), Instituto Brasileiro do
Turismo (Embratur); Decretolei nº 1.191/1971, concedendo
isenção do imposto sobre a renda
e adicionais não restituíveis, ao
desenvolvimento da indústria
turística; o Decreto-lei nº
1.124/1970 facultando a deduções
do IRPJ para fins de alfabetização no
âmbito do Movimento Brasileiro de
Alfabetização (Mobral); concessão
de Benefícios Fiscais e Programas
Especiais de Exportação (Befiex);
Decreto-lei nº 1.219/1972, com
propósito de estimular a geração
de divisas; Programa de Integração
Social (PIS); a criação de Fundos
de Investimento que tratavam de
alterar a legislação do Imposto sobre
a Renda relativa a incentivos fiscais;
e o Decreto-lei nº 1.376/1974, que
dispõe sobre a criação de fundos de
investimento alterando a legislação
do Imposto sobre a Renda relativa a
incentivos fiscais.
6. Durante a execução do Paeg
(1964-1967), PED (1967-1970),
I (1972-1974) e II PND (19751979), a política fiscal foi colocada
a favor do desenvolvimentismo
(LOPREATO, 2013) para superação
do atraso relativo. Ou melhor, a
política fiscal foi colocada a favor
do processo de acumulação
capitalista. Não podemos dizer
que o mesmo tratamento foi dado
para a política social, já que o
desenvolvimentismo da ditadura
civil-militar foi sustentado por
baixos salários, concentração
de renda, urbanização caótica,
precarização das condições de vida
e violação dos direitos humanos.

A Figura 1 permite verificar que as desonerações fiscais relacionados com o Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) apresentam proporção significativa da arrecadação desse
tributo. Observe-se que, em 1968, as desonerações do IRPJ representaram 74,96% da arrecadação do imposto; entre 1969 e 1973 essa participação relativa oscilou entre 30 e 40% do total
arrecadado; e, entre 1974 e 1979, ela oscilou entre 40% a 50%, tendo atingido 58% em 1976.
FIGURA 1 – ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA COM IRPJ E INCENTIVOS FISCAIS DO IR E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, BASEADOS NO LUCRO REAL DA PESSOA JURÍDICA
(VALOR DAS OPÇÕES DOS INCENTIVOS FISCAIS DAS PESSOAS JURÍDICAS)
CR$ 1.000 – PREÇO CONSTANTE
BRASIL
1968-1979
ANO

ARRECADAÇÃO
(IRPJ)

DESONERAÇÕES
(IRPJ)

%

PARTICIPAÇÃO
NO PIB (%)

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

2.173.134
3.763.746
4.897.074
6.503.158
9.980.908
12.802.838
19.340.195
26.312.086
41.413.664
70.918.905
92.417.732

1.628.968
1.170.600
1.749.414
2.439.654
3.599.424
5.099.403
8.107.213
12.779.577
24.018.465
33.696.684
45.035.645

74,96
31,10
35,72
37,51
36,06
39,83
41,92
48,57
58,00
47,51
48,73

2,70
3,50
3,50
3,00
3,40
3,50

1979

169.818.301

81.383.944

47,92

3,00

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil – IBGE, vários anos. Elaborada pelo autor.

A expansão do patamar de desonerações entre 1974 e 1975 coincide com a implantação
do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Nesse cenário, nova onda de incentivos fiscais foi implantada contemplando vários setores industriais de capital intensivo.6
Escapando da rigidez da estrutura fiscal, estas inovações proporcionavam ação discricionária
com objetivo de levantar recursos disponíveis entre as fontes internas de financiamento
para estimular o gasto capitalista, favorecendo o fluxo de investimento necessário à
sustentação do crescimento. Projetado para financiar as necessidades de investimentos de
longo prazo, os programas de desoneração fiscal maximizaram o uso de recursos públicos
para compensar a incapacidade do setor privado de realizar o gasto e manter um volume
de recursos socialmente necessários para sustentar o crescimento.
Com suas continuidades, descontinuidades, ciclos, crises, transição ou ruptura, a relação
política entre orçamento público e o capital se expande continuamente. Criando mercados,
estabelecendo a divisão social do trabalho, derrubando barreiras e liderando o processo
de expansão e integração econômica, no Brasil o orçamento público operou como
instrumento de sedimentação das relações econômicas, políticas, sociais e regionais.
Obviamente, a constituição dessa macroestrutura fiscal não é “neutra” nem “técnica”. O
volume monetário que o capital recebe é determinado pelas relações sociais e políticas de
poder. A macroestrutura constituída pelo Estado revela ao mercado a intenção de assegurar
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a acumulação e preservar a taxa de lucros privada pela transferência indireta de renda. No
âmbito das transformações capitalistas que estavam ocorrendo, o Estado brasileiro procurou
delimitar o campo da luta de classe em favor do Corporate Welfare, isto é, do Bem-estar
empresarial. É aí iminente um processo de “socialização das perdas” de recursos públicos,
transferidos para a preservação do lucro privado mediante as desonerações tributárias.

7.

2. O DESMONTE PARCIAL DA MACROESTRUTURA FISCAL
DE FINANCIAMENTO (1980-2002)

Esse desmonte parcial contém especificidades em quatro períodos abordados nesta seção:
1980-1888; 1989-1990; 1991-1998; e 1999-2002.
2.1. O período 1980-1988

Com o agravamento da crise financeira internacional e local, no início da década de 1980
há certa contenção das desonerações. No final dos anos de 1970, a retomada da hegemonia
norte-americana pela diplomacia do dólar forte, e seus impactos negativos na economia
global, ampliou a instabilidade e afetou os processos de tomada de decisão para investir.
O desdobramento da política externa e interna dos Estados Unidos para retomar a hegemonia
política, monopolizar o sistema financeiro internacional e sedimentar os interesses do capital
financeiro, impactou em mudanças abrutas na política econômica nacional. Num cenário
de esgotamento político do ciclo da ditadura civil-militar e de aceleração das pressões
inflacionárias, foram adotadas medidas extremas (maxidesvalorização da moeda nacional
e internalização e estatização da dívida externa, por exemplo) na gestão econômica. A
crise da dívida externa (1982) aprofundou a deterioração das finanças públicas e o Brasil
teve novamente de recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI) que determinou a
implantação de severo programa de ajuste das contas fiscais.7 A intensidade da crise impôs
limites à política fiscal expansionista da década anterior. Neste sentido, há um curto ciclo
de desmonte da macroestrutura fiscal que se expressa na extinção de programas de incentivos
e contenção do volume desonerado.8
A Figura 2 mostra que no quinquênio 1980-1984, o governo federal manteve a política
de desonerações tributárias, porém em escala menor. Como vimos anteriormente, a
participação relativa das desonerações na arrecadação do IRPJ atingiu 79% em 1979.
Note-se que, em 1980 e 1984 essa participação relativa declinou para 23,84% e 11,5%,
respectivamente. Entretanto, a melhora relativa da economia a partir de meados da década
se refletiu em nova ampliação das renuncias fiscais em 1985 e 1986 (a participação relativa
das desonerações nas receitas do IRPJ atingiu 46,89% e 61,25%, respectivamente).
É importante ressaltar que em meados da década de 1980, o governo da chamada “Nova
República” instituiu a Comissão de Avaliação de Incentivos Fiscais (Comif)9 com o
propósito de analisar os inventivos concedidos ao Finor, Finam e Fiset. Segundo o
relatório da Comissão, entre 1975 e 1985, o Fundo Fiscal absorveu US$ 6,6 bilhões,
sem que seus objetivos tivessem sido cumpridos: “Ao contrário, eles funcionam como
concentradores de renda, garantindo recursos para os mais ricos” (ABBOTT, 1988:18).
O relatório também aponta “desvios de função” dessas desonerações, bem como a passividade
da União na cobrança e punição dos fatos, como também o comportamento dos empresários
que recorriam à justiça para tentar descaracterizar tais desvios (ABBOTT, 1988).
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Por exemplo, a III Carta de
Intenções endereçada ao FMI
(BRASIL, 1984:146) previa que “o
ajustamento das finanças públicas
continua sendo de importância
central para o programa geral
de ajustamento. A intenção das
autoridades [brasileiras] é manter
o nível de ajustamento real das
finanças do setor público (...)”.
Dentre as medidas, estavam a
“eliminação, ou diminuição, de
certas isenções fiscais”, bem como,
“outros cortes de investimentos
por parte das empresas estatais”
(Ibidem, p. 155).

8. Sobre reduções de desonerações
do IRPJ, destacam-se,
especialmente: Decretos-Lei nº
2.396/1987, nº 2.397/1987, nº
2.433/1988, nº 2.434/1988 e Lei nº
7.714/1988.
9.

Decreto nº 91.158/1985.

10. Decretos-lei nº 2.396/1987 e nº
2.397/1987.
11. Dentre essas medidas, destacamse: Limitar, exceto para área da
Sudene, Espírito Santo e Vale
do Jequitinhonha, em 10% os
incentivos fiscais para Fundo
de Investimento Setorial/
Florestamento e Reflorestamento
(antes, esse limite era de 50%);
o percentual para aplicação nos
Fundos de Investimentos do
Nordeste ou da Amazônia passa a
ser de 40% (antes, 50%); Pessoa
jurídica deixa de poder optar pela
aplicação de parcela do imposto
devido no Fundo de Investimento
Setorial/Turismo; Limite para
aplicação em ações novas da
Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A. foi reduzido de 1% para 0,5%%;
Gastos realizados na formação,
treinamento e aperfeiçoamento
de recursos humanos na área de
informática ficam restritos a 10%
do valor do imposto devido (antes
15%); Limites de dedução que
tratam da Formação Profissional
de Empregados e Vale Transporte
e Vale Alimentação de 15%
para 10%; Deixa-se de aplicar a
alíquota especial de 6% de que
trata o Decreto-lei nº 1.662/1979,
passando a tributação das pessoas
jurídicas à alíquota normal de 35%
e aplicando-se o adicional de que
trata o art. 25 da Lei nº 7.450/1985;
Redução de 30% para 24%, o
percentual a ser creditado em
conta do Programa de Integração
Nacional; Eliminação da isenção do
IR sobre os lucros da exportação,
que passaram a ser tributados em
3%, em 1989, e 6%, em 1990; e De
20% para 16%, o percentual a ser
creditado em conta do Programa
de Redistribuição de Terras e de
Estímulo à Agroindústria do Norte e
do Nordeste.
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FIGURA 2 – ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA COM IRPJ E INCENTIVOS FISCAIS DO IR E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, BASEADOS NO LUCRO REAL DA PESSOA JURÍDICA
(VALOR DAS OPÇÕES DOS INCENTIVOS FISCAIS DAS PESSOAS JURÍDICAS)
CR$ 1.000 – PREÇO CONSTANTE
BRASIL
1980-1988
12. Lei nº 7.714/1988: Fundo
de Investimento Setorial/
Florestamento e Reflorestamento;
Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A./Embraer; Fim da vigência
da alíquota de 6% do imposto
de renda incidente sobre o
lucro real das pessoas jurídicas
concessionárias de serviços
públicos de energia elétrica; das
Centrais Elétricas Brasileiras S.A./
Eletrobrás; das pessoas jurídicas
concessionárias de serviços
públicos de telecomunicações; das
pessoas jurídicas que explorem
serviços de saneamento básico
das Telecomunicações Brasileiras
S.A./Telebrás; Pessoas jurídicas
que explorem a atividade de
transporte rodoviário coletivo e
público de passageiros; Pessoas
jurídicas executoras de obras
destinadas à implantação,
ampliação ou modernização de
projetos de infraestrutura, ou
outras de qualquer espécie, na
área do Programa Grande Carajás;
e Isenção do imposto de renda
devido pago a título de contribuição
para o Programa de Integração
Social/PIS e para o Programa
de Formação do Patrimônio do
Servidor Público/Pasep incidente
sobre o faturamento decorrente
da exportação de produtos
manufaturados nacionais.
13. Como, por exemplo, o Decretolei n° 2.433/1988 que tratava da
Política Industrial voltada para o
Programa Befiex.
14. A MP 549/1989 e a Lei nº
7.988/1989 introduziram várias
mudanças, dentre as quais se
destacam: Redução do II e do IPI,
de 90% para 50%, para o Befiex;
Redução do IPI, de 95% para
47,5%, para empresas siderúrgicas;
Redução do II e IPI, de 50% para
0%, para indústria de informática;
Redução do II e IPI, de 80% e 90%
para 40% e 45%, na importação
de bens atingidos pela política
industrial; Revogação da isenção
na importação, para empresas
incrementarem as exportações;
Redução de 50% do coeficiente de
depreciação acelerada; Alteração
para 18% da alíquota do IR sobre
o lucro de exportação; Redução,
de 80% para 40%, do II e IPI para
empresas jornalísticas de televisão;
Redução, de 10% para 5%, da receita
líquida como despesa operacional de
PDTI; e Redução de 50% do crédito
do IR pago e do IOF para empresas
que executarem PDTI.

ANO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987-1988

ARRECADAÇÃO
(IRPJ)

DESONERAÇÕES
(IRPJ)

%

PARTICIPAÇÃO NO
PIB (%)

320.335
674.019
1.456.862
4.044.179
14.733.248
11.933
42.042
5.062.163

76.361
165.738
322.994
695.127
1.694.046
5.595
25.749
1.258.049

23,84
24,59
22,17
17,19
11,5
46,89
61,25
24,85

2,70
2,70
2,80
3,00
3,80
3,60
3,60
3,30

Fonte: Fonte: Bacen, 1984, Vol. 20, N. 12; 1986, Vol. 22, N. 1-2 e Bontempo (1989).
Elaborada pelo autor.

Diante dessa avaliação, em 1987 foi introduzido um conjunto de medidas para reter ou
eliminar os incentivos fiscais com IRPF e IRPJ.10 Também foram adotadas ações restritivas para contingenciar outros incentivos.11 Em 1988, o governo fez novo cancelamento
de incentivos12 e extinção de programas ou redução do volume monetário desonerado.13
O ajuste visava a comprimir o orçamento público, para suportar o crescente pagamento
de juros da dívida embutidos nos títulos públicos. A tendência ao crescimento do peso
dos juros na estrutura de gasto exigia a geração de crescentes superávits primários. Em
particular, isso se dava pela contração do investimento produtivo, do subsídio creditício
e dos programas de incentivos.
O ciclo de contração das desonerações tributárias enfraqueceu as decisões privadas de
investimento, contribuindo para desacelerar a atividade econômica no país. A opção pela
liquidez passou a nortear a busca pela valorização do valor, elevando a procura por títulos
da dívida pública. A crise fiscal fez diminuir a participação relativa do volume monetário
desonerado no final da década de 1980. Entretanto, o sentido da relação social entre
capital e macroestrutura fiscal não muda, isto é, ela agora transforma o valor em mais valor.
2.2. O período 1989-1990

No Day after à promulgação da nova Constituição, temos a chamada “operação desmonte”.
Os ministros da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e do Planejamento, João Batista de
Abreu, pretendiam extinguir 30 conselhos, órgãos e fundações da União, além de
repassar encargos do governo federal para as unidades federativas. O propósito era equilibrar as contas da União e cobrir os déficits do setor público resultantes da perda de
receitas da União proporcionados pela Carta de 1988.
Neste cenário foram editados novos instrumentos legais que restringiram vários
programas de incentivos.14 Num desses instrumentos, a Exposição de Motivos nº
302/1989, que dispõe sobre a redução de incentivos fiscais, afirma que “a gravidade da
atual situação impôs o emprego de medidas drásticas”. Desse modo, torna-se imperiosa a
redução de incentivos considerados menos prioritários, em termos econômicos e sociais,
ou que vêm propiciando formas de evasão fiscal. “Uma das mais importantes razões que
explicam o desequilíbrio fiscal brasileiro consiste no elevado, ainda que declinante, nível
de incentivos fiscais” (SENADO FEDERAL, 1989:7.513).
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2.3. O período 1990-1998

Essas restrições foram aprofundadas pelo ajuste fiscal do início dos anos de 1990, agora
com o propósito de promover o ajuste macroeconômico exigido pela reforma do Estado,
em conformidade com a doutrina neoliberal.
No arranjo institucional das reformas pró-mercado voltado para controlar a inflação
(juros elevados, superávit primário e equilíbrio nas contas públicas), a política monetária
transforma-se no principal instrumento de política econômica e a política fiscal é
rebaixada à condição de fiadora de superávits para impedir o crescimento da dívida
pública. Desta forma, a política monetária se move primeiro e determina a dinâmica das
decisões macroeconômicas, forçando o alinhamento da política fiscal. Não se trata de
desmontar a macroestrutura fiscal, mas, sim, de retrair o gasto público em geral.
O ajuste macroeconômico neoliberal requer a reforma do Estado e a privatização ganha
centralidade na agenda econômica a partir de 1990 quando foi implantado o Programa
Nacional de Desestatização (PND) cujo propósito era reduzir a dívida pública pela
transferência à iniciativa privada atividades exploradas pelo setor público. Com isso,
acreditava-se que haveria a retomada do investimento estrangeiro, modernização do
parque industrial, aumento da competitividade da indústria nacional no mercado
internacional e fortalecimento do mercado de capitais, mediante o acréscimo da oferta
de valores mobiliários.
Após o curto Governo Fernando Collor de Mello (1990-1992), o ajuste macroeconômico
e a reforma liberal do Estado ganham nova expressão na etapa de preparação do Plano
Real ocorrida no Governo Itamar Franco (1992-1994). Nesse sentido, destaca-se
Exposição de Motivos n. 395 de 7 de dezembro de 1993 (BRASIL, 1983) do novo plano
de estabilização elaborado pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso,
claramente baseada no chamado “Plano Larida” que dois membros da equipe econômica
(Pérsio Arida e André Lara Resende) apresentaram originalmente em Washington.
No terreno das reformas institucionais recomendadas para estabilização dos preços, as
medidas de controle do gasto público eram vistas como o início da “arrumação da casa”.
A disciplina fiscal passou a ser a “pedra fundamental” para a estabilização dos preços,
“sem a qual não se reencontrará o caminho do crescimento sustentado, do emprego e da
melhor distribuição de renda e riqueza” (BRASIL, 1993:130).
O entendimento da equipe econômica era de que a crise fiscal também tinha origem no
aumento da rigidez orçamentária, isto é, a vinculação do orçamento público às despesas
com Seguridade Social, Saúde e às transferências a Estados e Municípios compunham
um “trágico quadro de fragmentação fiscal” (Idem: 117). Nessa perspectiva, “sem ajuste
fiscal e a reorganização definitiva das contas públicas, qualquer esforço de combate à
inflação terá curta duração e estará fadado ao fracasso” (Ibidem:127).
O Plano Real teria de desenhar um novo regime fiscal em torno do consenso proposto
pelas instituições multilaterais. Após o Estado assegurar obrigações públicas com as
finanças financeirizadas na sua forma desregulamentada e liberalizada, diga-se, feita a passos
largos sob pressão do capital financeiro multinacional e dos Estados Unidos, a indústria
nacional entra numa estabilização regressiva, que é acompanhada por queda no volume
fiscal desonerado. Para Lopreato (2013:159) tratava-se de impor “um novo regime fiscal
como requisito prévio à estabilização, preso à hipótese de que o controle dos preços só
teria sucesso quando, aos olhos do mercado, se alcançasse o ajuste fiscal permanente”.
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Ou seja, o ajuste do setor público, que reduziria a presença estatal na economia, tenderia
a criar condições para retomada do investimento e estabilidade.
A estabilidade dependeria de alterações na política fiscal, o que exigiria privatizações
e medidas alinhadas à corrente teórica liberal. A essência do ajuste era transformar o
orçamento público num espaço de valorização do capital financeiro, detentor dos títulos
do governo e sócio privilegiado do novo arranjo. Refém da gestão da dívida pública e do
insaciável apetite da indústria financeira, o Estado brasileiro, ao liberar os movimentos
de capitais e desregulamentar o sistema financeiro, também alienou a política econômica
a esse espaço de valorização da riqueza financeira.

15. Destaca-se o “pacote fiscal”
materializado pela Medida
Provisória n° 1.602/1997 e pela Lei
n°. 9.532/1997, cujo objetivo era
reduzir os gastos federais em R$
20 bilhões e aumentar as receitas
para honrar os compromissos
financeiros.
16. Ver, especialmente, a Lei nº
9.532/1997 que alterou a legislação
tributária federal. Por um lado,
reduziu um conjunto de benefícios
fiscais (dentre eles do Finor, Finam
e Funres) e, por outro, elevou
tributação do IRPF, de 25% para
27,5%; majorou (em 5%) o IPI
incidente sobre automóveis; elevou
(de 15% para 20%) o IR incidente
sobre rendimentos de aplicação
financeira de renda fixa e (em 3%) o
Imposto de Importação; e expandiu
a cobrança do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF).
17. Elevação da Contribuição
Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF) de 0,2% para
0,3%; aumento da Contribuição
para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) de
2% para 3%; elevação de 9%
na contribuição para o plano de
aposentadoria do setor público
pelos servidores que ganhem mais
de R$ 1.200 mensais; e ampliação
das receitas pela privatização
da maioria das companhias
estatais no setor siderúrgico,
energético (geração e distribuição),
telecomunicações e bancário
(estaduais).
18. Consultar especialmente: MP
549/1989 (Lei nº 7.988/1989); Lei
nº 7.988/1989; Lei nº 8.031/1990;
Lei nº 8.032/1990; Decreto n°.
21/1991; Decreto n°. 475/1992; Lei
n°. 9.249/1995; Lei n°. 9.496/1997;
Medida Provisória n°. 1.602/1997;
Lei n°. 9.532/1997; Decreto n°.
2.773/1998; Lei Complementar nº
101/2000; e Resoluções do Senado
Federal nº 40 e 43/2001.

Dentro da interpretação neoliberal, o Estado não deveria gastar mais do que arrecadava,
e o gasto público deveria ser estritamente controlado. Assim, a política fiscal visava a
compensar os avanços da taxa de juros e os efeitos do câmbio, ou seja, teve o papel de
acomodar a política monetária.
Com o fim do ciclo de liquidez internacional, começa a haver dificuldades em manter
o financiamento do Balanço de Pagamentos. Como remédio contraceptivo, o Banco
Central ampliou a taxa de juros básicos a níveis estratosféricos, o que expandiu a dívida
pública, de 34,4% para 41,7% do PIB entre 1997 e 1998. Essa elevação contrabalanceou
a sustentabilidade das contas públicas e passou a ser exigido mais da política fiscal como
fiadora da estabilidade macroeconômica.
2.4. O período 1999-2002

Após as crises da Ásia e da Rússia, o regime fiscal de política macroeconômica é
novamente alterado com a assinatura do acordo com o FMI para o período 1999-2001,
(posteriormente estendido até o final de 2002), no qual se firmou o compromisso
com a manutenção de um superávit primário elevado o suficiente para estabilizar a
dívida pública. O Programa de Estabilidade Fiscal (PEF) assinado junto ao FMI traria
a recuperação da confiança na economia brasileira por influenciar na relação dívida/
PIB. Com isso, passou-se a dar credibilidade aos agentes econômicos, que moldavam
as expectativas sobre a política fiscal futura. A teoria keynesiana, que desencadeou
as revoluções intelectuais modernas, tornando-se um guia relevante para as políticas
públicas, entrou para o Index Librorum Prohibitorum.
Neste cenário foram adotadas diversas medidas para restringir o gasto público,15 reduzir
incentivos fiscais,16 aumentar as receitas de contribuições e impostos,17 além de ampliar as
receitas oriundas da privatização da maioria das companhias estatais no setor siderúrgico,
energético (geração e distribuição), telecomunicações e bancário (estaduais). Todas essas
medidas contribuíram para afastar “os temores dos investidores de que o setor público
não conseguiria honrar seus compromissos financeiros” (OLIVEIRA, 2012:179).
Em suma, no percurso da crise do final da década de 1980 até 2002, presencia-se um
ajuste fiscal permanente, como terrorismo das elites, que resultou num desmonte parcial da
macroestrutura fiscal de financiamento materializado por diversas ações legislativas.18 Essa
suposta disciplina fiscal ganha amplitude maior com a edição da Lei de Responsabilidade
Fiscal (2000), que estabeleceu regras permanentes para os gastos públicos primários. A
ortodoxia econômica, ao fundamentar sua defesa no orçamento equilibrado, se baseia
na premissa de que a economia tenderia automaticamente a caminhar para o pleno
emprego. O desequilíbrio fiscal, a expansão monetária, os gastos públicos e a política de
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incentivos fiscais foram tomados como alvos a serem combatidos. Atente-se para o fato
de que o ajuste fiscal sempre se deu em cima das despesas primárias, nunca em cima das
despesas financeiras.
Diante dos desequilíbrios ad aeternum das contas públicas, fruto da adoção de políticas
de “austeridade” econômica, a participação das desonerações fiscais no volume da
arrecadação federal retraiu continuamente entre 1989 e 2002 (exceto em 1996), passando
de um patamar médio de 23,2% da arrecadação total (1989-1994) para 16,5% (19951998) e para 11,7% (1999-2002). Entretanto, como proporção do PIB, o patamar das
desonerações praticamente se mantém constante (Figura 3).
FIGURA 3 – ESTIMATIVA DAS DESONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA UNIÃO
EM BILHÕES (DIFERENTES MOEDAS) – PREÇOS CONSTANTES
BRASIL
1989-2002
MOEDA

ANO

ARRECADAÇÃO

DESONERAÇÕES

%

PARTICIPAÇÃO
NO PIB (%)

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
CR$
Cr$
Cr$
CR$
Cr$
Cz$

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989

199.886.035.265
172.874.472.285
147.950.877.147
129.888.900.000
122.842.900.000
105.636.994.794
80.124.985.414
61.483.900.000
1.525.863.388
54.659.769.000
7.573.463.000.000
1.681.212.456
31.819.994
4.400.000,00

23.261.564.919
19.334.083.148
18.043.231.467
15.530.076.652
17.279.528.798
15.367.615.542
20.762.821.383
7.039.369.761
171.536.515
9.749.650.046
2.014.902.939.680
488.945.135
6.730.936
949.032,60

11,64
11,18
12,20
11,96
14,07
14,55
25,91
11,45
11,24
17,84
26,60
29,08
21,15
21,57

1,78
1,51
1,68
1,69
1,85
1,84
3,22
1,33
1,35
1,13
1,88
1,51
1,41
1,56

Fonte: Demonstrativo dos benefícios tributários, vários anos. Elaborada pelo autor.

As reformas (abertura comercial, liberalização financeira e privatização) e o modelo de
controle da inflação favoreceram a acumulação financeira patrocinada pelo orçamento
público mediante a gestão da política fiscal. A articulação desses fatores, além de criar
condições para aprofundar as vantagens comparativas das commodities do país no mercado
internacional, age para criar barreiras ao desenvolvimento econômico que envolva
complexidade industrial, trabalho qualificado, aumento real dos salários, inovações
tecnológicas de ponta e grande variedade de atividades industriais.
Ao tratarmos do desmonte parcial da macroestrutura fiscal, é preciso qualificar que a política
fiscal passou ser fiadora da estabilidade macroeconômica. Numa conjuntura de sucessivas
crises, essa função de guardiã da relação dívida/PIB impôs a descontinuidade fiscal,
quando comparado ao período anterior. Não se trata de discutir se isso é bom ou ruim.
Trata-se de demonstrar que a instabilidade institucional no desenvolvimento capitalista
brasileiro na era neoliberal acarretou um percurso que impôs rupturas, cujas vicissitudes
marcam uma trajetória de instabilidade sistêmica. Em termos gerais, a política fiscal
perdeu seu grau de autonomia relativa ao ser subordinada à política monetária, e foi
submetida à disciplina da acumulação financeira. Esse novo padrão de atuação resultou
em fortes restrições fiscais na política de gastos públicos.
O ajustamento no modelo de mercado autorregulado representou um declínio da
produção, crise da dívida pública, desestatização, desemprego dentre outras perturbações
econômicas. A queda da participação relativa das desonerações fiscais na arrecadação
federal esta correlacionada com a desestruturação da atividade produtiva. À medida que
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a indústria vai perdendo participação no PIB, o volume monetário fiscal desonerado
também passa a perder participação relativa.
O que explica o desmonte parcial não é uma ou outra particularidade, mas um conjunto
de ações políticas articuladas, ou seja, a explicação está no entrelaçamento da política
de ajuste fiscal (austeridade), com a índole quase religiosa do orçamento equilibrado
(receita igual à despesa estatal), com a queda da indústria no PIB, com a inanceirização
da economia, com o capitalismo de livre mercado/livre comércio e com o processo de
reprimarização da economia brasileira.
Embora haja restrição fiscal, os incentivos não perdem sua essência objetiva no processo
de valorização do capital. A partir da noção de que os incentivos fiscais são indissociáveis
da lei do valor, eles são recurso com os quais o capitalismo realiza sua existência, se produz
e reproduz e, ao mesmo tempo, cria espaço para realização do valor. Os programas que
formam a macroestrutura fiscal estão em constante movimento dinamizado pelas relações
sociais, que são campo de tensões e contradições. É a existência de contradições que
dinamiza o movimento da macroestrutura, seja ele regressivo ou expansivo. A decisão de
expandir ou retrair o gasto fiscal indireto é determinada pelas forças que governam as
mudanças na atividade econômica.
3. A RETOMADA DA POLÍTICA
DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA (2003-2016)

Essa etapa contém especificidades em dois períodos abordados nesta seção: 2003-2010
e 2011-2016.
3.1. O período 2003-2010

O ponto aqui investigado é o comportamento das desonerações tributárias diante do
novo governo que tomou posse em janeiro de 2003. Não nos propomos a analisar a
trajetória das contas públicas nem a discutir política econômica. A proposta é analisar se
há continuidade ou descontinuidade nessa política. Interessa-nos compreender melhor o
porquê da continuidade ou descontinuidade e os mecanismos pelos quais foram tomadas
as decisões de seguir.
Ao final do segundo mandado de FHC, a política fiscal impunha restrições à retomada do
investimento do setor público. Logo, a presidência da República, juntamente com a equipe
econômica do novo governo, buscando lidar com a desconfiança e a incerteza, optou por
seguir a linha básica da política econômica anterior. Antes mesmo do processo eleitoral,
junho de 2002, o então candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou uma
carta endereçada ao povo brasileiro e, principalmente, ao mercado. Prisioneiro de uma
conjuntura econômica de curto prazo determinada pelos organismos internacionais,
mudar a política fiscal e a política de desoneração tenderia a provocar uma deterioração
fiscal e ebulição de desconfiança e incerteza. Isso era tudo que o novo governo não queria.
O governo Lula assumiu o país num momento difícil. O Brasil ainda sentia os reflexos
das crises asiática, russa, argentina, da crise energética de 2001 e da queda dos preços de
exportação. Para não desconstruir a estabilidade que se vinha buscando junto ao mercado,
foi preservada a política de metas de inflação, superávit primário, câmbio flutuante e
sustentabilidade da dívida pública. Mantendo-se o chamado “tripé macroeconômico”, foi
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ainda preservada a superioridade da política monetária sobre a fiscal; e a Fazenda Nacional
manteve-se fiel à contração fiscal expansionista, tanto pelo lado dos gastos públicos, quanto
pelo lado das desonerações. Em geral, preservaram-se a LRF e o acordo com o FMI.
Contudo, as privatizações saíram de pauta, o que não quer dizer que se estancou o processo
de desnacionalização, desindustrialização e reprimarização que estava em marcha. Cortar
déficits continuaria sendo importante para sinalizar ao mercado, ou seja, para demonstrar
uma situação de solvência do setor público, condição considerada essencial ao bom
funcionamento do mercado de ativos negociáveis nas bolsas de valores.
As desonerações continuavam sem relevância na orientação do investimento e da
produção. A discussão política centrada no ajuste pautado em restrição orçamentária
colocou limites às mudanças estruturais na política fiscal, deixando de lado seu poder
de influenciar a demanda agregada. Muito embora não consideremos as desonerações
como dispositivo automático do investimento, elas podem ser um bom instrumento de
política econômica que têm peso na formação das expectativas.
É importante ressaltar que a recuperação econômica a partir de 2004 foi puxada pelo
boom de commodities, aumento no consumo das famílias (devido ao estímulo do crédito
bancário) e pelo aumento da renda real das famílias (salários) – a política de elevação
do salário mínimo pretendia recompor as perdas ocorridas no período de alta inflação e
fortalecer a poder de barganha dos trabalhadores nas negociações salariais.
Em todo caso, manteve-se a continuidade de uma política fiscal na qual a desoneração
tinha baixa participação relativa na arrecadação federal e no PIB. Embora no geral
as desonerações se mantivessem em percentual relativamente baixo, as desonerações
com contribuições sociais vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
aumentaram de forma considerável, apresentando-se como sério risco para a sobrevivência
do nosso regime de previdência social.
No plano da política econômica, esse movimento de redirecionamento das desonerações
atuando na reprodução do capital, além de mostrar o caráter regressivo do sistema
tributário, expõe que são os trabalhadores que pagam a conta. Dentro das relações
capitalistas, as desonerações sofrem tensões desiguais, uma vez que são elementos
determinantes da reprodução do capital e da força de trabalho.
Refletindo as disputas na sociedade de frações de classe, esse redirecionamento do uso
do orçamento público que passa a impor perdas ao financiamento da seguridade social
afeta negativamente a classe trabalhadora que, no futuro, quando for se aposentar, pode
ficar sem rendimento mensal.
A crise financeira internacional de 2007-2008 afetou gravemente a economia brasileira.
Fuga de capitais estrangeiros, redução da oferta de crédito externo para bancos e firmas,
aumento da remessa de lucros e dividendos ao exterior, retração do crédito doméstico e elevada liquidez no mercado interbancário eram manifestações claras da crise da
economia local.
O governo federal respondeu com grande variedade de instrumentos, incluindo:
medidas de reforço à liquidez do setor bancário, linha de crédito para as exportações,
intervenções do Banco Central no mercado cambial, estímulo à expansão do crédito pelos
bancos públicos, desonerações do IPI para automóveis, eletrodomésticos (linha branca)
e produtos de construção, aumento do período de concessão do seguro-desemprego e
criação de um programa de construção de moradia popular, o Minha Casa Minha Vida.
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A Figura 4 mostra que a necessidade de dar respostas à crise pela adoção de correta política
anticíclica fez com que a participação das desonerações na arrecadação federal subisse de
10,5% para 17,9%, em média, entre 2003-2006 e 2007-2010. Como proporção do PIB
houve acréscimo de 1,7% para 2,8%, em média, entre os dois quadriênios.
FIGURA 4 – ESTIMATIVA DAS DESONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA UNIÃO
R$ BILHÕES – PREÇOS CONSTANTES
BRASIL
2003-2010
ANO

ARRECADAÇÃO

DESONERAÇÕES

%

PARTICIPAÇÃO
PIB (%)

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

554.341.046.300
509.158.290.693
405.117.839.252
331.842.678.135
322.549.858.655
315.074.811.084
286.382.995.848
225.250.581.964

112.914.067.221
97.084.716.092
62.041.255.603
55.650.348.753
42.499.551.763
31.288.196.343
24.211.156.283
23.957.719.515

20,37
19,07
15,31
16,77
13,18
9,93
8,45
10,64

3,34
3,12
2,52
2,29
1,99
1,69
1,40
1,70

Fonte: Demonstrativo dos benefícios tributários, vários anos. Elaborada pelo autor.

Além da necessidade da adoção de medidas anticíclicas, as desonerações ganharam
musculatura com a edição do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (2007) –
e da Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP (2008).

19. O PAC tinha os seguintes objetivos
principais: acelerar o ritmo
de crescimento da economia;
aumentar o emprego e a renda;
diminuir as desigualdades sociais
e regionais; e superar gargalos
de infraestrutura no país. O PAC
1 (2017-2010) programou um
conjunto de novos investimentos,
com indução para o investimento
privado, nos setores de transportes,
energia, recursos hídricos,
saneamento e habitação, além de
diversas medidas institucionais
de incentivo ao desenvolvimento,
como melhoria do ambiente de
negócios, estímulos ao crédito,
ampliação das desonerações
tributárias. Dentre esses blocos,
o Investimento em Infraestrutura
era a espinha dorsal do programa.
As ações de infraestrutura foram
segmentadas em três eixos: Eixo
de Logística: Rodovia, Ferrovia,
Porto, Aeroporto, Hidrovia e
Marinha Mercante; Eixo de
Energia: Geração, Transmissão,
Petróleo e Gás Natural, Geologia
e Mineração e Combustíveis
renováveis; e Eixo Social e Urbano:
Luz para todos, Metrô, Recursos
Hídricos, Saneamento, Habitação
de mercado e de interesse social
(BRASIL, 2007).

Para Lopreato (2013), a economia política do “lulismo” reacendeu o ativismo fiscal em
novas bases. Buscando estimular o mercado interno para a massa dos trabalhadores, o
governo federal ampliou o consumo popular mediante a geração de emprego com carteira
assinada, elevação do salário mínimo e crédito consignado. Para fomentar a produção
capitalista, mediante o PAC, foram realizadas grandes construções, as estatais voltaram
a investir, os bancos públicos passaram a conceder crédito subsidiado e desonerações
ganharam relevância.19
Em todo caso, a expansão das desonerações se deu, principalmente, em cima das contribuições sociais, que passaram de 35,4% da receita administrada pela União em 2007,
para 38,8% em 2010. Entre 2003 e 2010, a participação relativa das desonerações com
contribuições sociais na arrecadação federal subiu de 13,3% para 38,8%.
A questão é que depois de mais de duas décadas de relativa estagnação econômica, o
governo brasileiro fez tentativas para retomar a coordenação dos investimentos públicos
e privados mediante a implantação do PAC. Tendo em conta o fato de que o Estado
brasileiro vinha de longos anos de desmonte e desestruturação dos seus aparelhos, as
desonerações passaram a ter maior protagonismo.
A influência do keynesianismo nesse período foi grande. Especialmente a partir do
segundo governo Lula, a doutrina da Teoria Geral de Keynes passou a ser vista como útil
e importante para fundamentação das políticas econômicas do PAC e do PDP. Destarte,
a remontagem da macroestrutura fiscal desmontada na década anterior ganhou legitimidade econômica e política com a aceleração do crescimento.
3.2. O período 2011-2016

Partindo do entendimento de que as desonerações são dinheiro renunciado na forma de
impostos, taxas e contribuições em favor da acumulação capitalista e da reprodução da
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força de trabalho, parte-se do pressuposto que ela é uma unidade contraditória. Logo que a
crise internacional de 2007-2008 acirrou as contradições capitalistas, o governo federal
resolveu apostar pesado na política de desoneração tributária como mecanismo anticíclico para manter o nível de atividade econômica, socorrer a acumulação de capital,
garantir a reprodução da força de trabalho e, quem sabe, estimular o gasto capitalista.
Sem modificar a canônica estrutura tributária que privilegia os ricos, as desonerações não
mais se restringiram ao socorro das atividades em crise, mas passaram a atender a várias
finalidades, tais como as seguintes apontadas por Lopreato (2013:231): aproveitamento
rápido de crédito tributário por investimentos; depreciação acelerada do investimento;
redução de tributos em políticas de estímulo ao investimento e às exportações (IPI,
PIS-Pasep, Cofins, IR, IOF); e política de equalização de taxas de juros, com o propósito
de fomento da atividade industrial.
Ao contrário dos anos 1990, a partir de meados da década passada, os bancos públicos
foram restaurados para execução de políticas de desenvolvimento econômico e expansão
do mercado doméstico. Quanto a isso, mediante o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), foi expandido o crédito para investimentos em nova
capacidade produtiva e para a formação de conglomerados nacionais. Os bancos
comerciais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, expandiram o crédito para agricultura,
construção civil e pequenas e médias empresas, além de apoiarem os programas de
crédito consignado, contribuindo para expansão do mercado. O crescimento do
mercado doméstico foi apoiado ainda pela política salarial, formalização do emprego e
ampliação do conjunto de transferências sociais. Com a recuperação da capacidade de
gasto, a oferta de serviços públicos foi ampliada.
O governo de Dilma Rousseff (2011-2014) fez mudanças pontuais na política econômica
buscando restaurar a capacidade de investimento das estatais, particularmente no
setor de petróleo, gás e energia elétrica. Isso estimulou os setores de bens de capital,
construção naval e construção civil pesada. Para sustentar a demanda agregada, o
gasto capitalista e a manutenção dos investimentos públicos foi lançado o PAC 2
(2011-2014), organizado em torno de seis eixos20 que contemplavam a infraestrutura
econômica e social. Para dar sustentação financeira ao PAC 2, o governo ampliou
significativamente a política fiscal de desoneração.
A Figura 5 mostra que a participação das desonerações no PIB subiu de 2,99% (2011)
para 3,52% (2014) e para 4,67% (2016). O volume desonerado é superior ao orçamento
de vários ministérios e empresas estatais, como também de inúmeros investimentos
realizados em diversas áreas do governo federal (BRASIL, 2015).
FIGURA 5 – ESTIMATIVA DAS DESONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA UNIÃO
R$ BILHÕES – PREÇOS CONSTANTES
BRASIL
2011-2016
ANO

ARRECADAÇÃO

DESONERAÇÕES

% ARRECADAÇÂO

% PIB

2016
2015
2014
2013
2012
2011

1.418.649.559.028
1.360.568.705.947
799.371.537.625
808.542.404.337
705.729.119.651
607.587.562.363

295.895.947.026
251.007.721.546
190.185.121.422
162.075.127.027
126.488.770.733
113.870.731.808

20,86
18,45
23,79
20,05
17,92
18,74

4,67
4,38
3,52
3,22
2,80
2,99

Fonte: Demonstrativo dos benefícios tributários, vários anos. Elaborada pelo autor.
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20. (I) Transportes (Rodovias,
Ferrovias, Portos, Aeroportos,
Hidrovia e Equipamentos); (II)
Energia (Geração de energia
elétrica, Transmissão de energia
elétrica, Petróleo e Gás Natural,
Geologia e Mineração e Eficiência
Energética, Marinha Mercante,
Combustíveis renováveis); (III)
Programa Minha Casa, Minha
Vida – MCMV (Financiamento
de habitação: mercado e sociais,
Urbanização de assentamentos
precários); (IV) Água e Luz para
Todos (Recursos Hídricos, Água
em áreas urbanas, Luz para todos);
(V) Cidade Melhor (Saneamento,
Prevenção em áreas de risco,
Drenagem, Contenção de encostas,
Pavimentação, Mobilidade
urbana); e (VI) Comunidade Cidadã
(Creches e pré-escolas, Unidades
de Pronto Atendimento, Unidades
Básicas de Saúde, Quadras
esportivas nas escolas, Praças dos
esportes e da cultura) (BRASIL,
2014).
21. Depois de 16 anos (1998-2013), em
2014 tivemos um déficit primário de
0,6% do PIB. Nos anos seguintes,
o déficit se expandiu para 1,2% em
2015 e 2,4% em 2016.
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22. No contexto do capitalismo
globalizado e dentro do processo
de desnacionalização da economia
brasileira, a participação da
empresa estrangeira no mercado
nacional é significativa. A empresa
multinacional beneficiária dos
mais variados programas de
desoneração e a macroestrutura
fiscal de financiamento estão
sendo utilizadas para aumentar
a margem de lucro do capital
estrangeiro, o qual, por sua vez,
é remetido à matriz com isenção
de impostos concedidos pela Lei
n.° 9.249/1995. O resultado dessa
sistemática é que a transferência
de recursos públicos, da periferia
ao centro, não acompanha o
mesmo ritmo na direção oposta,
o que resulta no acirramento das
trocas comerciais e transferências
financeiras desiguais. Sem
a periferia, não pode haver
transferência de excedente para o
centro, nem, consequentemente,
superexploração do orçamento
público e exploração tributária pelo
capital estrangeiro. Neste caso,
além das trocas desiguais, uma das
principais formas de exploração da
periferia subdesenvolvida como
destacado por Mandel (1982),
há também, no caso do Brasil e
América Latina, a transferência
de renda pelo orçamento público
mediante a transferência dos
gastos diretos e indiretos e pelo
sistema tributário regressivo,
que por si, acaba facilitando a
sonegação e a evasão fiscal.
23. Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins),
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e Programa de
Integração Social e do Programa
de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS-Pasep).
24. Se a Previdência é deficitária, como
anuncia a narrativa neoliberal, por
que praticar uma desoneração
tão agressiva nas receitas que
pertencem ao Regime Geral de
Previdência Social? Se o Regime
Geral apresenta rombo, por
que existe uma incapacidade
de cobrança do governo federal
da dívida previdenciária ativa
acumulada, em 2015, no valor de
R$ 374 bilhões? Em 2015, apenas
0,33% foi cobrado.
25. Em particular, o crescimento
das desonerações tributárias
da União com as Constituições
Sociais contribui ainda mais
para desmantelar a Regime
Geral de Previdência Social. Na
temporalidade 2010-2016, houve
uma evolução significativa das
desonerações previdenciárias
na participação da arrecadação
administrada pela Receita Federal,
chegando a 55,97% em 2016.

Como mencionado, em outros momentos da história econômica nacional, as desonerações
ocuparam lugar de destaque, como foi o caso, por exemplo, no período 1974-1979 (média
de 3,6% do PIB) e nos anos de 1980 (em torno dos 3,1% do PIB).
No período recente, a política fiscal de Lula (2003-2010) (média de 2,3% do PIB)
e Dilma (2011-2016) (média de 3,6% do PIB), pode não ter alterado a essência do
regime fiscal desenhado por FHC, mas ela ganhou novo formato.21 Ao contrário dos
investimentos do PAC, cujo efeito multiplicador na economia pode ser mais bem
averiguado, a estratégia do governo de potencializar as desonerações tributárias e assim
elevar a taxa de crescimento do PIB é complexa e duvidosa. Isso tanto pela falta de
mecanismos adequados de controle e avaliação na verificação dos resultados alcançados
quanto pela falta de comprometimento do empresário em investir a desoneração
usufruída. A complexidade aumenta ainda mais quando se trata de verificar a eficácia da
desoneração no estímulo do investimento privado, no aumento da Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF), na geração de emprego e expansão da base de arrecadação.
Embora oscile entre 17,9% e 23,8% da receita administrada pela Receita Federal (20112016), não há evidências empíricas confiáveis que indiquem as desonerações como
caminho seguro no estímulo ao investimento autônomo e à demanda agregada.22
Na forma como as desonerações estão estruturadas, representa uma tragédia quando
se constatam seus impactos negativos sobre as receitas da Seguridade Social,23 que
representam subtração de R$ 152,7 bilhões em 2016.24 Num sentido mais geral, é forte
investida contra os direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores.25
Comparando o volume desonerado e a taxa de investimento nominal obtido a partir
da relação entre a FBCF e o PIB nominal, a correlação é frágil, isto é, a desoneração
não é dispositivo automático que aciona o investimento. Vejamos: entre 2010-2013, a
FBCF manteve-se estabilizada em 20,7% do PIB. Depois de 2013, começou a apresentar
queda, 19,9% (2014), 18,1% (2015) e 16,4% (2016) (IPEA, 2017). Neste caso, as
desonerações, que saltaram de 3,4% do PIB em 2010 para 4,7% em 2016, não acionaram
o gasto capitalista em programas de inovação tecnológica, ampliação da base produtiva
e instalação de novas plantas industriais.
Ao mesmo tempo em que as desonerações ocupam posição de destaque na dinâmica
da acumulação capitalista, a expectativa do governo brasileiro na retomada do investimento privado pelos mais variados programas de incentivos acabaram não se realizando.
Nesse caso, a apropriação privada das desonerações tributária consiste em maior impacto
financeiro ao Tesouro Nacional dado que seu efeito multiplicador é duvidoso. À medida
que a desoneração não se desenvolve com capital fixo, não provoca efeito multiplicador.
Desse modo, partiremos da hipótese de que as desonerações tributárias adquiriram
autonomia e independência, deixando de afetar a demanda efetiva, considerando que a
bolsa de valores a oferece alta liquidez; com o governo garantindo alta taxa de juros e
cobertura do risco, o capitão da indústria deslocou as desonerações dentro da estrutura
de balanço empresa para o seu ativo líquido na formação do estoque de riqueza. Afinal,
“Tudo que é sólido desmancha-se no ar”. Sob esta perspectiva, as desonerações seguem
o fluxo financeiro do processo de valorização. Num mundo da existência de uma
ampla variedade de instrumentos financeiros e da velocidade com a qual as inovações
financeiras ocorrem e se propagam, as oportunidades de valorização da riqueza ganham
nova conotação. Estamos dizendo que está havendo um uso modificado das desonerações,
esquivando-se da demanda efetiva. Sob esse aspecto, nossa hipótese é que, no contexto
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atual, as desonerações estejam migrando para o mercado financeiro, como expressão da
dominância financeira.
Nesta altura do século XXI, a desoneração não resulta pari passu em estímulo da demanda
efetiva. Em outros termos, significa que a política de concessão da desoneração deve ser
relativizada com demanda efetiva e agregada. O próprio TCU (2014) considerou, em
seu relatório, a inexistência de fiscalização governamental; e considerou duvidosa a sua
efetividade. A instabilidade econômica e o grau de endividamento das empresas (R$
1,4 trilhão em 2015, 22% do PIB) comprometem a tomada de decisão de investir, sem
considerar, recentemente, as investidas das Operações Lava Jato e Castelo de Areia que
desestruturaram a indústria nacional. Assim, o comportamento isolado das desonerações
não é suficiente para reabilitar a decisão de gasto privado, ainda mais em tempos de crise,
quando sequer o retorno do investimento mantém-se no mesmo nível do retorno passado.
Na essência, as desonerações tributárias passaram por mudanças nos últimos cinquenta
anos. Mais precisamente, desde a criação da Sudene (1959) nenhum governo deixou de
fazer modificações. Juntamente com os bancos públicos, as desonerações foram decisivas
para o processo de integração regional no Brasil, atuando como uma espécie de substituto
do capital financeiro, pelo fato de o sistema de financiamento privado ser insuficiente para
dar robustez ao processo de acumulação de capital (OLIVEIRA, 1990).
Mas o que caracteriza a tendência recente não é somente a expansão de seu valor
monetário e a abrangência de novos setores, mas também seu uso modificado que acaba por
não ter efeitos significativo na demanda efetiva. Assim, as desonerações passaram a cumprir
funções diversas daquelas para as quais foram criadas.
Embora as desonerações sejam um dos três caminhos do pleno emprego, como indica
Kalecki (1980), que devem ser expandidas até o nível suficiente para expandir a capacidade
produtiva, sua utilização no circuito financeiro dificilmente produz emprego e gera
demanda efetiva, de maneira que novos investimentos sejam realizados para ampliar
produtividade do trabalho pari passu ao aumento da capacidade produtiva total da economia.
No contexto da economia brasileira, que desde a década de 1980 vem atravessando
processo de desindustrialização (CANO, 2011; UNCTAD, 2003; SAMPAIO, 2015),
é questionável que as desonerações destravem o investimento em capital fixo, quebrem
o fluxo circular walrasiano, induzam novas combinações schumpeterianas (isto é, que
aumentem a magnitude da produtividade do setor produtivo industrial na proporção do
PIB e na fatia do mercado mundial).
Se as desonerações têm poder de, nos ciclos econômicos, amortecer a queda da taxa de
acumulação, por que não frearam o processo de desindustrialização? A propósito, por
que as desonerações estariam na contramão da financeirização como padrão sistêmico da
riqueza (BRAGA, 2000)? Se a taxa de câmbio está seguindo o processo de financeirização, por seguir a lógica da valorização dos ativos e alocação de portfólio (ROSSI,
2016), por que não estaria ocorrendo o mesmo com as desonerações?
Estas perguntas problematizam as desonerações no período recente, apontando indícios
de que elas estão servindo para subsidiar a formação de fundos líquidos e valorização do
estoque de riqueza financeira, baseados, sobretudo, em operações lastreadas no mercado
primário e, transitoriamente, na melhoria do fluxo de caixa das empresas não financeiras
endividadas, dado que o tributo recolhido pelas 500 maiores empresas decaiu de US$
112 bilhões em 2007, para US$ 78 bilhões em 2015 (EXAME, 2016).26 Partindo deste
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26. A dívida das empresas brasileiras
de capital aberto subiu 31%
em 2015, na comparação com
2014. Segundo levantamento
da provedora de informações
financeiras Economatica, a dívida
bruta total de 257 empresas não
financeiras listadas na Bolsa
fecham no exercício de 2015 em
R$ 1,4 trilhão, ante R$ 1,07 trilhão
em 2014. Em 2010, a dívida da
amostra era de R$ 562,7 bilhões.
A Petrobras é a empresa mais
endividada do país, com estoque
de dívida de R$ 492,8 bilhões no
final de 2015, o que corresponde
a uma alta de 40,4% com relação
ao ano de 2014 (R$ 351 bilhões).
Na sequência, estão: Vale R$ 112,7
bilhões, JBS R$ 65,8 bilhões, Oi R$
59,8 bilhões e Eletrobrás R$ 48,2
bilhões (EXAME, 2016).
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princípio, há, contudo, por detrás das desonerações e de sua finalidade objetiva, uma
autonomia relativa em relação à esfera produtiva e à conversão em demanda efetiva.
Como se não fosse suficiente, o parque industrial brasileiro perdeu espaço no mercado
internacional de produtos manufaturados. Levantamento do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) mostra que a parcela do Brasil no comércio
internacional de manufaturas em 2014 foi de apenas 0,6% – em 2005, esse percentual era
de 0,85%. A perda de participação da indústria nacional no comércio mundial tem sido
constante ao longo dos últimos anos, segundo o levantamento. O mesmo se dá com a
parcela brasileira nas exportações mundiais. O melhor momento do país nas exportações
internacionais desde 2005 foi o ano de 2011, quando o Brasil respondeu por 1,4% do
total, caindo para 1,3% em 2013 e 1,2% em 2014 (IEDI, 2015). A influência exercida
pelas desonerações na competitividade internacional é passível de questionamento,
embora não deixe de expandir a taxa de acumulação.
Diferentemente do passado recente, em que estavam amarradas ao investimento, hoje
as desonerações são utilizadas muito mais para reduzir os custos de produção, assegurar
a taxa média de lucro, dar folga no fluxo de caixa das despesas financeiras das empresas
com situação financeira sobrecarregada e comprar ativos no mercado financeiro que se envolvem
em esquemas especulativos. Nas relações capitalistas, o pecado mortal das desonerações é a não
realização da sua valorização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Reforma Tributária de 1966 estabeleceu uma política fiscal que privilegiou a expansão
dos gastos públicos necessários para promover mudanças quantitativas e qualitativas na
economia nacional. A capacidade do setor privado para elaborar um plano de negócio
de reestruturação econômica independente do orçamento público no Brasil não é algo
comum. Com precário desenvolvimento de um mercado acionário, a não constituição
do capital financeiro nos termos clássicos de Hilferding e a inexistência de O financiador,
para citar Hobson, mostra o caráter da dependência da acumulação e da valorização do
valor do orçamento público.
No bojo do desenvolvimentismo, as finanças públicas foram colocadas a serviço de
encorajar o setor privado a aumentar sua produtividade. Os dados disponíveis permitem
verificar que os valores das desonerações pela macroestrutura fiscal constituída depois de
1966 apresentam participação significativa quando comparados à arrecadação. A partir
de então, como uma resposta à crise econômica do primeiro choque do petróleo e fim
do milagre econômico, as desonerações tributárias são expandidas. Tendo em vista que o
capital é uma estrutura viva em movimento, macroestrutura é parte de uma totalidade
que dá condições para viabilizar a formação de um sistema nacional de economia.
Nos termos das transformações econômicas dos anos 1980, houve um reposicionamento
da macroestrutura fiscal de financiamento. As obrigações públicas com o serviço da
dívida exigiram da União esforço para elevar a arrecadação tributária, para honrar os
compromissos com juros e amortização. Logo, as Cartas de Intenções ao FMI previam o
corte das desonerações. Assim, a participação das desonerações tributárias na arrecadação
de IRPJ, que alcançara a média de 45,6% ao ano entre 1968-1979, cai para um patamar
médio de 31,5% ao ano, entre 1980-1988. Repensando o aparato institucional do Estado,
as mudanças no regime fiscal da década de 1990 são mais restritivas, quando comparadas
aos anos 1980.
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Com novas convenções, a macroeconomia do mainstream propôs uma política de ajuste
para estabilizar a dívida pública em relação ao PIB. O triunfo da tradição econômica
consagrada pelo liberalismo fez com que a economia brasileira acumulasse um progressivo
colapso industrial com enfraquecimento do mercado nacional em relação ao internacional.
Desde o início da década de 1990, as instituições de Washington apoderaram-se com
mais solidez da política doméstica. A terapia do choque redirecionou o orçamento público
para amortização e juros da dívida. A partir de então, há uma consolidação ideológica das
ideias de Milton Friedman, cuja gestão macroeconômica voltou-se para o equilíbrio das
contas públicas, com a contenção de despesas primárias, para assim prover credibilidade
e confiança aos agentes econômicos. Numa conjuntura de sucessivas crises da década de
1990, a função da política fiscal passa a ser a de guardiã da relação dívida/PIB.
A partir do lançamento do PAC (2007), da crise financeira internacional (2007-2008)
e da PDP (2008), as desonerações tributárias começam a alcançar volumes expressivos,
com destaque para as desonerações com contribuições sociais. A propósito, houve
uma ampliação das desonerações na participação das receitas e na redução no valor
do superávit para atender a programação relativa ao PAC. Ao que consta, no primeiro
governo Lula (2003-2016) a média da participação das desonerações na arrecadação
federal foi de 10,5%, contra 17,8% no segundo (2007-2010). Em relação ao PIB, a média
no quadriênio passou de 1,7% do PIB para 2,8%. No governo Dilma (2011-2014) a
média na arrecadação foi de 20,1% e 3,1% no PIB, contra 20,9% e 4,7% em 2016.
A desoneração tributária é, portanto, renúncia de receita, ou melhor, redução do imposto
devido. Como transferência indireta de renda, antes de tudo, a desoneração é uma das
formas pela qual se manifesta o modo de produção capitalista. Guiado pela maximização
da taxa de lucro, no período recente estamos tratando de expor a relação de autonomia
e independência das desonerações do ciclo do capital industrial. Na medida em que a
forma de riqueza financeira se desenvolve, a decisão de aplicar o valor das desonerações
volta-se não mais às necessidades de valorizar a produção industrial, mas sim da riqueza
em forma líquida.
Em tempos da mundialização financeira, as desonerações necessariamente não
representam uma ampliação do investimento privado, avanço do progresso técnico,
diminuição da capacidade ociosa e aumento da produtividade do trabalho. Num cenário
econômico incerto e endividamento crescente das empresas, apostar as fichas pretas no
crescimento da economia com retomada dos investimentos não é algo evidente no
mundo dos altos negócios.
Por fim, macroestrutura fiscal de financiamento assume formas diversas em diferentes
momentos históricos, se readequando conforme os objetivos da política econômica e
os efeitos produzidos pelo sistema mundial e pela divisão internacional do trabalho.
Estabelecendo mediações com o processo produtivo e com a política social, a macroestrutura
constitui instrumento inevitável para compreender as estruturas do modo de produção
capitalista e as relações sociais. Com o campo de visão aberto, partimos do pressuposto
de que a macroestrutura, como componente do orçamento público, é expressão de grupos
de interesses de industriais, fazendeiros, rentistas e trabalhadores cujo movimento é dado
pela luta de classe. |
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RESUMO

O presente artigo dá sequência aos esforços realizados anteriormente de mensurar
os impactos distributivos da ação do Estado por meio da tributação e do gasto social
em Silveira e Passos (2017), Silveira et al.(2011), Silveira (2008) e Vianna et al.(2000).
Percurso que se iniciou com o estudo da incidência da tributação direta e indireta sobre
as famílias metropolitanas, com a POF 1995-96, passando, a seguir, a incorporar o gasto
social monetário e, depois, a oferta pública em saúde e educação, utilizando as POFs
2002-03 e 2008-09, o que permitiu uma análise do período. Restavam por analisar
os chamados gastos sociais tributários, foco principal desse artigo, que, ainda, coteja os
achados para a situação nacional com os resultados das investigações dos impactos distributivos da política fiscal nos países latino-americanos e em desenvolvimento e apresenta
outro aspecto da questão distributiva, na fiscalidade que diz respeito ao comportamento
político da população frente à ação do Estado no que tange políticas redistributivas.
Palavras-chaves: Justiça fiscal; Impactos distributivos; Gastos tributários; Tributação.
INTRODUÇÃO

Assistiu-se, no período recente na América Latina, um crescimento da carga tributária,
bem como uma ampliação significativa do gasto social progressivo, o que se refletiu
em quedas na desigualdade de renda latino-americana decorrentes da política fiscal,
maiores, inclusive, que os ganhos distributivos no mercado de trabalho.

1.

Não resta dúvida que as medidas
voltadas à previdência dos
funcionários públicos reduziram
os impactos regressivos dessas
aposentadorias e pensões e o
crescimento, ainda que errático,
dos gastos em saúde promoveram
uma maior equidade distributiva.

No Brasil não foi diferente, ou seja, o movimento de ampliação da carga tributária
foi expressivo entre 1995 e 2005, centrado nas contribuições sociais sobre o consumo.
Em igual período houve ampliação da progressividade do gasto social, incluindo as
transferências monetárias e a oferta pública de saúde e educação. Concretamente, a
previdência social, com a valorização do mínimo e sua universal cobertura, a assistência,
com o Bolsa Família, e a educação, com o incremento do gasto no ensino fundamental,
foram determinantes no aprofundamento do efeito distributivo do gasto social.1.
Importante sublinhar que o gasto de caráter universal apresenta maiores impactos
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distributivos – saúde e educação – do que as transferências monetárias – previdência e
assistência –, havendo muito espaço para melhorar os efeitos distributivos da previdência
social, uma vez que a valorização do piso apresenta ganhos distributivos cada vez menores.
No momento atual, os gastos sociais encontram-se pressionados, sendo que, no caso brasileiro, congelados em termos reais durante 20 anos. Ao mesmo tempo, se observa na agenda
acadêmica e política a presença da progressividade tributária nas propostas de reforma dos
sistemas fiscais. Nesse contexto de retrocesso da política social no Brasil e de avanços na
revisão das recomendações de política fiscal pelo mainstream econômico, apontar as capturas
pelas elites econômicas e pela classe média da política fiscal, notadamente da tributação
direta, permite identificar as possibilidades de incremento da progressividade do sistema
tributário, com a ampliação da tributação direta e redução dos impostos sobre o consumo.
O que se denomina “capturas”, no caso brasileiro, são, em verdade, as isenções e
deduções de rendimentos no Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e a baixíssima
progressividade dos tributos patrimoniais, foco principal desse trabalho. Resumidamente,
no caso do IRPF verifica-se reduzida sua progressividade em função das deduções, e
rompida nos percentis muito superiores, pela subtributação dos rendimentos do capital,
enquanto nos tributos patrimoniais, a cultura jurídico-política, as reduzidas alíquotas
máximas, a fragilidade das administrações tributárias locais reduzem significativamente
as possiblidades de tributos mais efetivos e progressivos.
As dificuldades para alterar o sistema tributário com vistas a ampliar sua progressividade
não se restringem a essas capturas, à maior informalidade presente nas economias
subdesenvolvidas e ao poder político das elites econômicas, mas também se estendem ao
comportamento ou à cultura política da sociedade, que se mostra, no período recente,
mais conservadora. Conservadora, pois apoia menos políticas públicas redistributivas e a
progressividade tributária.
Todavia, o cenário em tela é um terreno fértil para a busca da progressividade tributária,
dada a centralidade que a questão fiscal tem tido no bojo da crise econômica que o país
atravessa, em especial com a proximidade do debate eleitoral. Hoje o que se discute em
temos de reforma tributária concentra-se nas questões, fundamentais, da simplificação e
harmonização da tributação sobre o consumo no país. Modelar as contribuições e impostos
federais sobre o faturamento e sobre produtos industriais, os estaduais sobre a circulação de
bens e serviços e os municipais sobre serviços em tributos de valor adicionado, unificando-os
ou harmonizando-os, não resta dúvida que terá efeitos benéficos sobre a economia nacional,
mas está longe de melhorar o perfil muito regressivo do sistema tributário brasileiro.
Esse artigo objetiva analisar os obstáculos a uma política fiscal com impacto distributivo
mais pronunciado, ou seja, onde se encontram os desvios ou lacunas nas políticas
tributárias e de gasto social2 que impedem maior progressividade na atuação estatal.
Para tanto, sintetizam-se o desenho e o comportamento recente da política fiscal na
América Latina quanto aos seus impactos distributivos, apontando que as principais
dificuldades para uma melhoria mais substancial da desigualdade de renda decorrente da
ação do Estado são o tamanho da carga tributária e as fragilidades da tributação sobre a
renda e dos sistemas de proteção social (Seção 2). Discutem-se, a seguir, as capturas da
política fiscal pelas elites e pela classe média tradicional no Brasil (Seção 3), finalizando
com a discussão sobre o avanço de uma onda conservadora nas preferências da sociedade
brasileira em relação à redistribuição, à tributação e à atuação do Estado, representando
claro obstáculo à justiça fiscal (Seção 4).
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2.

Na verdade, a discussão sobre
o gasto público social em
transferências monetárias e em
espécie, capturado na POF e
estimado por meio de registros
administrativos e da Pnad-Saúde,
é bastante extensa em Silveira
e Passos (2017). No presente
texto, o objetivo é analisar parcela
expressiva do gasto tributário social
– educação, saúde e assistência.
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1. EQUIDADE FISCAL NA AMÉRICA LATINA: A CENTRALIDADE
DOS GASTOS SOCIAIS NOS GANHOS DISTRIBUTIVOS E A
REGRESSIVIDADE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

O exame dos impactos distributivos da política fiscal, considerando, de um lado, a
tributação direta e indireta e, de outro, os gastos sociais, seja via transferências monetárias
seja por meio da oferta pública de bens e serviços em saúde e educação, se avolumou nos
últimos anos. Conta-se, hoje, com informações para um conjunto expressivo de países.
No que concerne aos países em desenvolvimento e aos latino-americanos, em especial,
há as estimativas do Commitment to Equity Project, coordenado pela Profa. Nora Lustig, e
as desenvolvidas pela Cepal nos estudos de Michel Hanni, Ricardo Martner, Juan Pablo
Jiménez e Juan Carlos Sabaini.
Três conclusões centrais estão presentes nos estudos que estimaram os efeitos distributivos
da política fiscal. Em primeiro lugar, os países em desenvolvimento e os latinoamericanos não exibem, em média, níveis de desigualdade da renda de mercado – em
que se destacam os rendimentos do trabalho – muito superiores aos observados nos países
centrais. Mas, diferentemente do que se observa nos países centrais, a política fiscal,
como um todo, reduz de maneira pouco expressiva a desigualdade na renda pessoal.
Hanni, Martner e Podestá (2017), com base nas pesquisas domiciliares dos países latinoamericanos e nos dados da OCDE, concluem que o índice de Gini dos rendimentos do
mercado nos países latino-americanos é pouco superior aos dos países da OCDE, 0,50 e
0,47, respectivamente. Os autores sublinham que, após a ação fiscal direta (transferências
monetárias e tributos diretos), a desigualdade se reduz em 36% na média dos países da
OCDE, enquanto nos países latino-americanos a diminuição foi de tão somente de 6%.
Hanni e Martner (2017), em artigo que revisitam a questão, voltam a mostrar que
ambos os grupos de países – latino-americanos e da OCDE – compartilham níveis de
desigualdade da renda de mercado similares, sendo marcantes as diferenças nos resultados
da ação fiscal direta, com a redução do Gini da média dos países da OCDE de 21,4
pontos, enquanto, nos países da América Latina a diminuição é de apenas 2,9 pontos.
Em outras palavras, é de pouca monta nos países latino-americanos a queda na desigualdade entre a renda percebida por meio dos mercados para a renda disponível, ou seja,
somadas as transferências monetárias públicas e descontados os tributos sobre a renda
(incluídas as contribuições previdenciárias) e o patrimônio. Vale adiantar que, nesse
particular, o Brasil mostra queda mais expressiva, ligada especialmente ao volume do
gasto previdenciário e à sua cobertura e pela amplitude das transferências assistenciais,
não se mensurando, nesse caso, o impacto regressivo da tributação indireta, bem como
os efeitos muito progressivos dos gastos em espécie.
O segundo achado diz respeito à centralidade que os gastos sociais exibem nos ganhos
distributivos da ação do Estado na região, com a tributação direta mostrando impactos
marginais e a tributação indireta tendo um impacto neutro ou regressivo. Dado o peso
da tributação indireta na composição da carga tributária nos países da região, tem-se
por resultado sistemas tributários com impactos regressivos. Verdade que, frente ao que
se assiste nos países da OCDE, o gasto social na América Latina tem repercussões mais
profundas sobre os níveis de pobreza do que na queda da desigualdade. Não se notam
alterações substanciais na desigualdade em função das transferências monetárias, dado
que a previdência social – principal gasto social monetário – reflete em grande medida
a desigualdade do mercado de trabalho. Em outras palavras, as taxas de reposição alcançadas pelas aposentadorias frente ao percebido durante sua vida laboral são elevadas para
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as camadas intermediárias superiores e superiores de trabalhadores, diversamente do
que ocorre nos países centrais. E, no caso da provisão pública em saúde e educação, os
montantes dispendidos como proporção da renda nacional são bem inferiores ao que se
observam nos países desenvolvidos.
A Figura 1 apresenta os efeitos distributivos da política fiscal para países selecionados,
considerando, primeiro, os tributos diretos e as transferências monetárias governamentais,
ou seja, a passagem da renda de mercado para a renda disponível. Em segundo lugar,
mostra os impactos da tributação indireta, para, por fim, identificar os efeitos da provisão
pública em saúde e educação – da renda disponível para a renda pós-tributação e para
a renda final, respectivamente. Além dos países do Cone Sul, adicionaram-se outros
importantes países latino-americanos, os Estados Unidos e a Rússia.
Fica explícita a marca brasileira de apresentar os maiores níveis de desigualdade na renda
pessoal, melhor dizendo na renda do trabalho. Somente a Colômbia se aproxima do nível
de desigualdade que a renda do mercado aqui exibe, passando ao posto de maior desigualdade quando se considera a renda disponível – somam-se as aposentadorias e os benefícios
assistenciais e se descontam os tributos diretos, inclusive as contribuições previdenciárias.
FIGURA 1 – IMPACTOS DISTRIBUTIVOS DA TRIBUTAÇÃO E DOS GASTOS
SOCIAIS
COEFICIENTE DE GINI
PAÍSES SELECIONADOS
2012
0,60
0,55
0,50

Gini

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25

mercado

disponível

pós tributacao

final

Fonte: Commitment to Equity Project. Elaboração Própria.

Como já apontado, é clara a importância do sistema de proteção social brasileiro, em
especial pela sua cobertura, na redução da desigualdade, pois as quedas entre a renda de
mercado e renda disponível e entre a renda posterior aos tributos indiretos e a final são
expressivas, ainda que insuficientes para afastar o Brasil das últimas posições na desigualdade
da renda. Fica evidente, portanto, a centralidade do gasto social, sendo que o relativo à
oferta pública de saúde e educação exibe efeitos distributivos mais profundos. Vale, nessa
direção, cotejar os números brasileiros com os da Argentina, cuja desigualdade da renda
de mercado é bastante inferior, mostrando ainda que a proteção social, a tributação direta
e a oferta pública de saúde e educação apresentam efeitos distributivos mais expressivos.
Os dados brasileiros de queda da desigualdade entre a renda de mercado e a disponível se
assemelham aos do Chile e, no que diz respeito à oferta pública, os efeitos são similares
aos observados no Uruguai. De fato, o impacto dos gastos em previdência e assistência e
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do recolhimento dos tributos diretos é modesto no Brasil, devido, de um lado, ao peso
das aposentadorias e pensões do setor público e, de outro, pela reduzida participação do
imposto de renda da pessoa física na arrecadação e, portanto, na renda nacional.
O terceiro achado diz respeito aos ganhos distributivos observados na última década no
Brasil e na América Latina, decorrentes da ampliação dos gastos sociais progressivos,
aportados no caso brasileiro por Silveira e Passos (2017). A Figura 2 mostra claramente esse
processo de melhoria do impacto distributivo das políticas previdenciária e assistencial,
uma vez que a distância entre o índice de Gini da desigualdade da renda de mercado e
da renda disponível ampliou-se, com destaque para a Argentina, Brasil e México. Já no
caso do Chile se verifica um aumento da desigualdade de mercado, que não é revertida
pela ação direta do Estado para os níveis anteriores.
Focando no caso brasileiro, Silveira e Passos (2017) mostram que, diferentemente da
análise baseada nas PNADs, os ganhos distributivos, durante o período 2003 e 2009,
relacionados tanto às transferências monetárias governamentais como à oferta pública
de saúde e educação foram bem mais pronunciados que os decorrentes de mudanças no
mercado de trabalho, isto é, na desigualdade da renda de mercado. E que, diferentemente
do que se alega, os impactos se deveram mais às políticas universais – educação e saúde
– e à valorização do piso previdenciário, do que às de caráter focalizado.
FIGURA 2 – EVOLUÇÃO DOS IMPACTOS DISTRIBUTIVOS DOS IMPOSTOS DIRETOS E DAS
TRANSFERÊNCIAS MONETÁRIAS
PAÍSES LATINO-AMERICANOS SELECIONADOS
COEFICIENTE DE GINI
2000 E 2011

Fonte: OECD (2008) e Cepal (2015). Elaboração Própria.

3. Armênia, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, El Salvador, Etiópia,
Guatemala, Indonésia, México,
Peru, África do Sul e Uruguai.

A importância central dos gastos em saúde e educação pode ser considerada outro
importante consenso entre os estudos, com Hanni e Martner (2017) mostrando que a
diminuição da desigualdade por meio das transferências públicas em espécie é mais substantiva que a alcançada pelas transferências públicas monetárias e pelos tributos diretos.
Lustig (2015) sustenta que os gastos em educação e saúde reduzem a desigualdade de modo
significativo, com uma contribuição marginal para a redução na desigualdade para os 13
países em desenvolvimento selecionados3 de, em média, 69%. Em suas palavras, não existe
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o paradoxo do Robin Hood nesses países; ao contrário, observa-se uma redistribuição mais
forte do rico para o pobre, naqueles países com maior desigualdade antes das intervenções.4

4. Lustig (2015: 305).

Como mencionado, os ganhos distributivos, os limites e as potencialidades da política
fiscal estão intimamente relacionados ao nível e perfil da carga tributária. Assim, o fato
dos ganhos distributivos da tributação serem muito reduzidos ou mesmo regressivos,
se deve ao peso reduzido dos tributos sobre a renda e o patrimônio nos países latinoamericanos. Por outro lado, o nível de carga impacta diretamente as possibilidades de
gasto. Assim, vários países latino-americanos não apresentam lastro fiscal para sistemas
de proteção sociais mais abrangentes seja na previdência e assistência seja na oferta de
saúde pública. Portanto, os achados acima apontados guardam íntima relação com o
nível e o perfil da carga tributária desses países.
A Figura 3 mostra a evolução da carga tributária nos últimos 25 anos e de seus
componentes para a média dos países latino-americanos, dos países membros da OCDE
e do Brasil, Argentina, México e Uruguai. Fica evidente que houve um movimento de
crescimento da carga tributária nos países da América Latina e nos selecionados, sendo
pouco expressivo no México; e, no Brasil, tendo-se concentrando entre 1995 e 2005.
Nota-se que esse movimento não significou mudanças nos perfis das cargas, onde
sobressaem os tributos sobre o consumo, e, no Brasil, Argentina e Uruguai, as
contribuições previdenciárias ou sociais. O maior nível da carga, similar ao da OCDE nos
casos da Argentina e do Brasil, e o perfil possibilitam, de um lado, um gasto social maior
e, de outro, sistemas públicos de previdência social de ampla cobertura, diferentemente
da média dos países latino-americanos, e do México, em particular.
FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PIB DA CARGA TRIBUTÁRIA TOTAL
E POR BASE DE INCIDÊNCIA
Em %
BRASIL, AMÉRICA LATINA E CARIBE, OCDE, ARGENTINA, MÉXICO E URUGUAI
1990-2015
35
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15,2

12,2

Brasil

propriedade

renda, lucros e ganhos de capital

OCDE

contribuições sociais (previdência)

7,4

5,0

2,8

5,5 5,9

2,0

1,6
2,9 2,2 2,1
1,6 1,8 2,2

bens e serviços

UruguaI

outros

2015

2015

México

2010

0,9

2005

5,2

0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

Argentina

6,4

6,0
6,8

1995

4,2 3,7 4,5 4,3

6,3

1990

2,9 3,0

3,1

2010

0,7 2,3
2,7 2,6 2,8
1,6 1,0 1,3

6,2
3,6

2005

3,7

2,3 2,6

1995

5,0 4,7

6,6

11,1

5,3

4,5

2000

1995

2000

1,8 1,6 1,8 1,8 1,7 1,9

América Latina e
Caribe

Fonte: OECD. Elaboração Própria.
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11,2
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11,5
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2015

4,6 5,1
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5,8

6,2

1995

2,2 2,6

12,0 11,7

1990

6,7 6,7

11,4

2015

6,9

12,2

2010

5,7

4,0

2,9

2005

5

3,7

6,2

7,1

2010

3,2

13,1

11,2

7,5

2005

9,7

10,4

9,8

1995

8,6

7,2

13,4
11,3

2000

7,5
6,5

9,5

2005

10,1

8,9 9,1

9,2

10,2

2015

8,4

9,0 8,9

2000

15

7,7 9,1

2000

11,2

10

11,5

15,2
12,7
12,2
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20

2010

Em % PIB
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Verifica-se que o impacto distributivo da tributação é reduzido ou mesmo regressivo,
pela ascendência dos tributos sobre o consumo e a suboneração dos tributos diretos,
notadamente sobre a renda da pessoa física. Vale notar que o peso dos tributos sobre o
patrimônio nos países latino-americanos fica aquém do que se observa entre os membros
da OCDE. No caso brasileiro, os dados apresentados mostram uma participação
semelhante ao da média dos países da OCDE, mas essa participação brasileira está
sobre-estimada, uma vez que se computa o IPVA, procedimento que só o Brasil segue.
Assim, na verdade, a tributação sobre o patrimônio é muito inferior ao que observa na
Argentina, no Uruguai e nos países da OCDE.
2. CAPTURAS DA POLÍTICA FISCAL PELAS ELITES
E CLASSE MÉDIA TRADICIONAL

Há que ter presente que o uso dos conceitos de elites e classe média – tão cheios de
significados e de interpretações – envolve grandes riscos, dado que sua apropriação pode
ser indevida ou superficial. A pretensão desse texto não é adentrar na complexidade
abarcada nesses termos, mas valer-se deles para identificar os grupos sociais que, por
meio de regulamentos ou normas tributárias capturam a política fiscal, afastando-a de
seus objetivos: obedecer ao princípio da capacidade contributiva, ou seja, da equidade
vertical, e de realizar gastos sociais universais ou focalizados nos pobres.
Em relação à equidade vertical, a captura comparece na negação da capacidade
contributiva mediante um cipoal de rendimentos isentos ou com tributação exclusiva,
na maioria dos casos, reduzida, que resultam em alíquotas sobre os rendimentos totais
inferiores nos estratos do topo da distribuição. No que concerne aos gastos sociais, as
capturas ocorrem tanto nas políticas de teor universal, via deduções tributárias nos
dispêndios privados em saúde e educação, como nos benefícios focalizados, mediante as
isenções às rendas de aposentadorias, notadamente, para aqueles com doenças crônicas,
cujo grupo beneficiado situa-se nos estratos superiores de renda. Tais desvirtuamentos
beneficiam, em especial, os estratos muito ricos e ricos, de um lado, e os relativamente
ricos, de outro, respectivamente aqui classificados por elites e classe média tradicional.
Ainda que de forma simplória, vale destacar alguns atributos dessas duas categorias.
Elites são minorias que se situam no topo da distribuição da renda e da riqueza, contando
com poder político e econômico e distinguindo-se culturalmente e pelo estilo de vida.
As elites não se restringem aos que detêm a propriedade e a produção, mas, também,
àqueles com prestígio político e com expressivas habilidades culturais, empresariais e
esportivas. Ou seja, as elites se distinguem não somente pelo domínio sobre os meios
produtivos, mas, também, pela ocupação, pelo nível educacional e pelo prestígio social.
Não há dúvida de que a herança se sobressai entre os instrumentos de preservação
da desigualdade e da reprodução das elites econômicas produtivas, mas a formação
educacional e cultural, as redes sociais e políticas e o elevado retorno às habilidades
personalíssimas – esporte, cultura e empresarial – são fatores também determinantes
na reprodução das elites e na ascensão a esse grupo. No Brasil, as elites econômicas,
produtivas e rentistas e as patrimoniais exibem um leque de benefícios fiscais, em
desacordo com a boa experiência internacional, como subtributação dos rendimentos
de capital da pessoa física e baixa progressividade dos tributos patrimoniais. Em termos
distributivos, as elites se encontram nos 1% e nos 0,1% mais ricos.
O outro grupo que captura a política fiscal é a classe média tradicional, que se encontra
no quarto mais rico. Dada a alta desigualdade de renda da economia brasileira, as pessoas
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e famílias com renda média situam-se ao redor do 75 percentil, concentrando-se nesse
estrato superior as chamadas classes médias. Ou seja, a população com renda superior à
média, que adquire serviços privados de educação e saúde, apresenta nível educacional
relativamente elevado e desenvolve atividades ocupacionais de nível administrativo ou
gerencial. Esses grupos, que sofrem pressões orçamentárias ligadas ao consumo dos bens
e serviços educacionais e de saúde, são objetos de benefícios fiscais na aquisição desses
bens e serviços privados, bem como de desonerações fiscais para seus empreendimentos.
Nessa Seção serão analisadas, inicialmente, a tributação sobre o patrimônio e, em
um segundo momento, a tributação sobre a renda das pessoas físicas; e por fim se
analisam os regimes simplificados. O objetivo dessas avaliações é apontar as características desses tributos e o processo no qual se configuram as capturas fiscais pela elite
e classe média tradicional.
2.1. Baixa tributação e limites à progressividade: os impostos patrimoniais

A participação dos tributos sobre o patrimônio no PIB brasileiro foi, em 2015, de 1,4%
frente a uma média para os países da OCDE de 1,9% do PIB (CARVALHO JR. 2017a).
Vale notar, no entanto, que entre os países da OCDE há uma grande variabilidade, com
uma participação ao redor de 3% nas principais economias - França, Reino Unido,
EUA. Caso se descontasse dos tributos patrimoniais, o Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA), considerando-o, como é feito na maior parte dos países,
como um tributo sobre bens e serviços, a participação dos tributos sobre o patrimônio
e a riqueza cairia para 0,8%, muito distante do que se verifica nos países centrais e
próximo à média dos países latino-americanos.
Grosso modo, conta-se, no Brasil, com cinco tributos incidentes sobre o patrimônio –
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Territorial Rural (ITR),
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e o Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI). Os três primeiros são os chamados impostos recorrentes sobre a
propriedade,5,6 sendo que, como dito, o IPVA não é assim considerado na maior parte
dos países. O ITCMD e o ITBI são os impostos sobre a transmissão de riqueza e sobre
a comercialização de bens imóveis. Conta-se, ainda, com a previsão constitucional
de um tributo sobre a riqueza, no caso, sobre as chamadas grandes fortunas, cuja
regulamentação nunca se concretizou.7
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Territorial Rural (ITR)

5. O imposto recorrente sobre
a propriedade imobiliária, ou
simplesmente imposto imobiliário,
é o imposto que grava anualmente
um percentual do valor arbitrado de
uma propriedade.
6. Diferente da maioria dos países,
no Brasil existem dois impostos
imobiliários separados, um para as
propriedades rurais (ITR) e outro
para as propriedades urbanas
(IPTU), sendo que as legislações
dos impostos imobiliários
costumam dar tratamento
diferenciado a propriedades rurais.
7.

O tributo imobiliário recorrente – específico sobre a propriedade de uma residência,
lote, prédio ou fazenda – adotado no Brasil nas figuras do IPTU, para imóvel urbano, e
do ITR para a propriedade rural é um dos mais tradicionais e tem sido majoritariamente
usado para financiar de maneira estável os governos locais.8
Considera-se um dos tributos menos prejudiciais ao crescimento, dado que onera a
riqueza imobiliária acumulada e, portanto, não afeta as decisões futuras dos agentes.
E se pode, por outro lado, utilizá-lo para sancionar o uso inadequado da terra ou mais
largamente do espaço. No Brasil, se conta com diplomas legais que regem o uso dos solos
– urbanos e rurais – em que a obrigação de atender à função social é central. Há, assim,
espaço legal para uma mudança no perfil dos dois tributos.
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No site da Plataforma
Política Social (http://
plataformapoliticasocial.com.br)
vem sendo divulgada uma série de
estudos sobre a Reforma Tributária
em parceria com a Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Anfip)
e da Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital (Fenafisco),
dentre os voltados ao IPTU e ITR.

8. Por dependerem menos da atividade
econômica que os indiretos e
da inamovibilidade da base de
incidência, são mais estáveis e não
geram disputas fiscais.
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Nos países subdesenvolvidos são maiores as dificuldades em tributar a riqueza e a renda,
pois, além da impopularidade dos tributos diretos, notadamente os imobiliários, tem-se
a dependência dos investimentos externos e a necessidade de administrações tributárias
maduras, com elevada capacidade técnica.
9.

No caso brasileiro, o imposto
imobiliário é distinto para a
propriedade urbana e a rural, sendo
o aplicado sobre o patrimônio rural
marginal em termos arrecadatórios.
Dado o escopo desse texto, o ITR
não foi objeto de análise, valendo
citar a recente contribuição de
Farias, Silva e Leite (2018).

10. Assistiu-se recentemente a uma
elevação nos países da Europa
Ocidental devido às crises fiscais –
passou de 0,85% do PIB em 2010
para 1,02% em 2014.

Conforme Carvalho Jr. (2017a), o imposto imobiliário9 alcança cerca de 2% do PIB
nos países desenvolvidos e ao redor de 0,5% nos países em desenvolvimento, ou seja,
patamares modestos em relação a outras fontes tributárias.10 O Brasil se destaca negativamente em termos de participação percentual do IPTU no PIB, situando-se bastante
abaixo do observado em países centrais e pouco superior ao México e à Argentina que,
juntos com a Alemanha, formam os países de menor incidência do imposto imobiliário.
A participação do IPTU no PIB brasileiro tem-se situado entre 0,42% e 0,50% nos
últimos dezesseis anos, podendo esperar-se um aumento, dada a crise econômica atual.
Já em relação à receita corrente líquida municipal, o IPTU representava cerca de 5%,
em 2015. As receitas do IPTU no Brasil, além de estarem abaixo do seu potencial
são bastante heterogêneas em termos regionais e segundo o tamanho populacional do
município. Nos que contam com menos de 200 mil habitantes – 80% dos municípios
brasileiros –, a participação do IPTU no PIB é inferior a 0,25%. Mesmo nos municípios
populosos do Centro-Sul, o IPTU representa somente 0,58% do PIB.
A administração do IPTU pode ser dividida em três atividades principais: a) cadastramento, isenções e alíquotas; b) avaliações imobiliárias e plantas genéricas de valores; e c)
cobrança e arrecadação.
O Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) de 2015 mostrou que 15% dos municípios
das Regiões Norte e Nordeste não tinham cadastro imobiliário informatizado, e 30%
não tinham Planta Genérica de Valores. Na Figura 4, encontram-se as estimativas da
cobertura cadastral, da proporção de isentos e do nível de inadimplência, bem como
do ano da última atualização da planta de valores, para 12 capitais brasileiras, realizadas
por Carvalho Jr. (2017). Com base nessas informações, calculou-se a porcentagem de
contribuintes efetivos, chamando a atenção para o fato de que, na quase totalidade das
capitais selecionadas, menos da metade das propriedades é, de fato, onerada pelo IPTU.

FIGURA 4 – COBERTURA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL, PROPORÇÃO DE
ISENTOS, ANO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES, TAXA DE
INADIMPLÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DOS PAGADORES
EM CAPITAIS SELECIONADAS
BRASIL
2015
CAPITAL

COBERTURA
CADASTRAL
%

IMÓVEIS
ISENTOS
%

ÚLTIMA
ATUALIZAÇÃO
VALORES

TAXA DE
INADIMPLÊNCIA

CONTRIBUINTES
%

58,7
70,9
90,4
70,6
65,4
65,4
69,7
56,8
58,0
90,0
62,0
78,7

60,3
7,0
8,8
27,0
16,4
32,3
22,6
10,0
14,2
28,3
10,9
3,3

1997
2011
2014
2014
2004
2013
1991
1991
2014
2007
2009
2005

18,0
54,0
56,0
28,0
29,0
12,0
26,0
19,0
16,0
31,0
18,0
26,0

19,1
30,3
36,3
37,1
38,8
39,0
39,9
41,4
41,8
44,5
45,3
56,3

Rio de Janeiro
Manaus
Cuiabá
Salvador
Fortaleza
São Paulo
Porto Alegre
Recife
Curitiba
Vitória
Belo Horizonte
Goiânia

Fonte: Carvalho Jr. (2017a)
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A constituição e atualização do cadastro de imóveis urbanos são atividade complexa, em
razão, de um lado, da dificuldade para associar a propriedade imóvel a um proprietário,
que é quem se tributa, e, de outro, à dinâmica urbana de crescimento, em que os assentamentos informais se revelam centrais. Assim, da amostra de doze capitais, somente duas
exibem níveis de cobertura próximos à universalidade, com a média situando-se em 2/3.
Quanto às alíquotas e às isenções, cabe sublinhar que a progressividade do IPTU só foi
alcançada recentemente com a Emenda Constitucional 29, de 2000, e com a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) favorável à progressividade do ITCMD no Recurso
Extraordinário (RE) 562.045/RS, de 2013. Até então, o Judiciário entendia que não
cabia aplicar o princípio da capacidade contributiva a tais impostos, por serem reais (não
pessoais). Restava tão somente a progressividade inscrita na Constituição relativa ao uso
dos solos. Assim, as municipalidades foram impedidas de aplicar alíquotas progressivas do
IPTU segundo o valor dos imóveis, bem como os estados no que concerne ao ITCMD.
As alíquotas são maiores para terrenos ou lotes vagos e os imóveis comerciais, que são
objeto de menores isenções. Isenções que podem ser concedidas pelo poder municipal
segundo critérios altamente discricionários, além daquelas constitucionalmente definidas: entes públicos, templos, sindicatos, partidos políticos e entidades filantrópicas. A
Figura 4 mostra que é muito heterogênea a concessão de isenções, chegando a representar 60% no Rio de Janeiro, com níveis inferiores a 10% nas cidades de Manaus,
Cuiabá e Goiânia. A arrecadação proveniente dos imóveis comerciais é sobre-representada, em razão das maiores alíquotas, menores isenções e maior adimplência, o que
permite maior benevolência nas isenções para imóveis residenciais.
A atualização dos valores dos imóveis e sua aderência aos valores de mercado é um desafio
constante na gestão desses tributos. Essa tarefa relacionada aos impostos patrimoniais, de
se estimarem os valores da base de incidência, concede à planta genérica de valores um
papel central. Elas são definidas por leis municipais, com a formalização de metodologia
para o cálculo das estimativas dos valores venais dos imóveis. São consideradas nas
estimativas, a localização – valor do m2 – e o padrão de construção dos imóveis, sendo,
para tanto, necessária expertise técnica na elaboração das plantas genéricas de valores. Por
outro lado, a aprovação e atualização das PGVs requerem aval político via o legislativo
municipal. A defasagem média dos valores venais é significativa e heterogênea e, segundo
estimativas do Lincoln Institute of Land Policy (2016) e de Carvalho Jr. (2017), varia
entre 20% (Porto Alegre e Rio de Janeiro) e 80% (Cuiabá).
O grau de inadimplência do IPTU é um sinal do grau de captura da política tributária
pelas elites patrimoniais, com esse índice sendo superior a 50% em grande parte dos
municípios brasileiros (CARVALHO, 2017a). O autor mostra, ainda, que a inadimplência
é maior no Norte e Nordeste e nos municípios menores.
Esse cenário apresentado anteriormente, com destaque para a subestimação dos valores
dos imóveis e a quase ausência de alíquotas progressivas, implicam baixa arrecadação
e efeitos distributivos reduzidos. Nessa direção, Silveira (2012) na avaliação dos efeitos
distributivos da tributação, concluí, com base nas POFs 2002-03 e 2008-09, que o IPTU
e o IPVA apresentam perfis quase neutros, o que não condiz com o que se espera da
tributação sobre o patrimônio. Efetivamente, o IPTU apresenta razão de concentração
inferior ao índice de Gini e, portanto, contribuição marginal positiva, ou seja, pequenos
aumentos proporcionais em seu valor implicam aumento na desigualdade.
Carvalho Jr. (2009), com base na POF 2002-03, mostra, de um lado, que a estrutura de
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distribuição do patrimônio imobiliário residencial é mais concentrada do que a da renda, com
as famílias 10% mais ricas usufruindo de 46% do patrimônio estimado. De outro, observou
que o IPTU é, grosso modo, neutro, mas que para o universo dos pagadores, o imposto
se mostra regressivo. Concretamente, enquanto que nas famílias contribuintes situadas no
quinto inferior de renda, o IPTU representa 3,0% da renda, no último quarto é de 1,1%.
O Imposto sobre Heranças e Doações
11. Como apontam Mirrlees
et al. (2011), aceitam-se as
desigualdades de renda e riqueza
que se originam das diferenças
de habilidade e esforço, o que
não se verifica em relação às
desigualdades de oportunidade.
Sustentam, ainda, que se o imposto
de renda tributa a renda obtida do
esforço individual, é forçoso se
tributar a riqueza, que não exige
nenhum esforço a não ser o de
crescer na família certa.
12. Esse movimento de majoração
se deve quase exclusivamente à
crise fiscal pela qual passam vários
estados brasileiros.

O Imposto sobre Heranças e Doações no Brasil também exibe, claramente, os obstáculos
e as capturas pelas elites dos instrumentos redistributivos tributários, uma vez que esse
tributo é aquele que conta com maior respaldo quanto ao seu papel e importância. É o
imposto que ao onerar a transmissão de grandes patrimônios busca equalizar as oportunidades e mitigar a transferência geracional de um dos determinantes da desigualdade.11
No Brasil como bem aponta Fernandes (2016), as alíquotas praticadas são baixas, com
raros estados tendo aplicado a alíquota superior de 8% e empregado taxas progressivas
segundo o valor da herança ou da doação. Na realidade, nos últimos três anos vem-se
observando uma majoração das alíquotas e, em menor grau, o emprego de taxas
progressivas.12 Concretamente, como dito, até recentemente era vedada pela justiça a
progressividade do tributo sobre heranças e doações, sendo que, até esse movimento
de majoração e de progressividade, somente três estados aplicavam a alíquota máxima,
e oito contavam com alíquotas progressivas. Nos últimos três anos, onze estados
alteram suas leis relativa ao ITCMD, com metade deles aplicando a alíquota máxima
permitida, e todos ou aprofundando a progressividade ou passando a empregá-la.
As mudanças recentes na interpretação do judiciário brasileiro em relação à progressividade
dos tributos patrimoniais, ainda que signifique uma alteração pró-equidade da cultura
jurídica, mostra-se insuficiente, uma vez que a alíquota máxima de 8%, definida pelo
Senado Federal, restringe grandemente as possibilidades de uma tributação mais progressiva.
Em inúmeros países, especialmente os desenvolvidos, as alíquotas marginais superiores
superam 30-40%, onerando pesadamente a transferência intergeracional da riqueza, ainda
que as estratégias para elidir se façam muito presentes – o chamado planejamento tributário.
Recordar a postura do judiciário até recentemente é ilustrativo dos bloqueios à justiça
fiscal no âmbito da cultura política e social. Questões de direito tributário relativas
à gestão tributária da União e dos entes federados se decidem na suprema corte – o
STF -, tendo esse colegiado até pouco tempo impedido a tributação progressiva sobre
o patrimônio (recorrentes e na transferência) com base na capacidade de pagamento.
Sustentava-se que a posse de bens imóveis não se relaciona à capacidade de pagamento,
uma vez que a donatária do bem pode contar com fluxo de rendimentos aquém do
custo da recepção do bem doado ou herdado. A discussão se estendeu por quase 30
anos e a ‘concessão’ do STF na RE 562.045 – acima citada – foi dividida, e os votos
mostram claramente uma visão patrimonialista, pois foram fundamentados com base
em casos estilizados, não se levando em conta os dados da concentração patrimonial e
o peso que o instrumento da herança tem na preservação da desigualdade.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

Segundo o IMF (2014) e a OECD (2017), os impostos sobre a propriedade de veículos
se inscrevem no grupo dos tributos sobre bens e serviços, na subcategoria dos impostos
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sobre o uso de bens e permissão para uso de bens ou atividades. O Manual do IMF é
explícito: os tributos sobre a propriedade de veículos, mesmo que recorrentes, não se
inscrevem nos tributos sobre a propriedade. Na subcategoria dos outros tributos recorrentes sobre a propriedade, o manual diz que “taxes on the use of particular types of
movable property, such as motor vehicles and guns, are classified in taxes on use of goods
and on permission to use goods or perform activities” (IMF, 2014: 117). O Brasil é o
único país que não segue tal categorização.
Esse fato altera radicalmente, como já dito, o peso que os tributos sobre a propriedade têm na carga tributária nacional, mostrando, portanto, que há muito a avançar nos
tributos sobre a propriedade. A tributação sobre veículos tem importância nos países
subdesenvolvidos, especialmente, em suas unidades subnacionais, pois é de fácil administração, incluindo o cadastramento e a avaliação. No caso brasileiro, a participação nas
receitas correntes do IPVA atinge mais de 5% no Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Paraná e São Paulo, onde supera os 7% - a média nacional é 4,5%. Cabe destacar que
houve nos últimos dez anos um incremento relativamente expressivo, visto que, entre
2001 e 2016, a média nacional cresceu quase 1 p.p.
O Brasil também se destaca entre os países em termos da importância do IPVA em
percentual do PIB. “O Brasil em 2015 possuía a sexta maior carga tributária do imposto
sobre veículos com 0,56% do PIB (indicador que aumentou para 0,60% em 2016)”
(CARVALHO JR, 2017b). Em termos de seus efeitos distributivos, Silveira (2012)
conclui que, diferentemente do que se espera dos tributos patrimoniais, o IPVA se
mostra neutro em termos distributivos nas duas Pesquisas de Orçamentos Familiares.
Carvalho Jr. (2017b) mostra, ademais, que, considerando apenas os domicílios contribuintes do IPVA, “o imposto é bastante regressivo (...), correspondendo a 2,8% da renda
dos contribuintes com renda até R$ 1.300, e a apenas 0,6% no orçamento dos
contribuintes com renda acima de R$ 19.300”, segundo dados da POF 2008/09.
O Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF)

Por fim, cabe abordar o imposto sobre riqueza líquida. A eficácia e o papel do imposto
sobre riqueza líquida são pontos controvertidos do debate nacional e internacional,
consideradas experiências diversificadas que atestam tanto as potencialidades positivas
como os insucessos dessa forma de tributação.
No caso do Brasil, a tributação sobre riqueza líquida está prevista na forma de um
Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), o qual, a despeito de diversas tentativas, ainda não
foi regulamentado pelo Congresso Nacional. Podendo desempenhar um proeminente
papel na desconcentração do capital e na promoção de justiça fiscal, como presenciado
em experiências bem-sucedidas em países europeus, o Brasil é um terreno fértil para esse
tipo de imposto, tanto devido aos níveis avultados de desigualdade que o país mostra,
como a ainda incipiente tributação do capital e dos indivíduos mais ricos, e a premente
demanda por aumento da arrecadação.
Nascimento (2016) corrobora a solidez arrecadatória do IGF no Brasil, dado que suas
estimativas apontam arrecadação de 13 bilhões de reais, ou 0,24% do PIB, em 2014.
Carvalho Jr. e Passos (2017) fazem uma série de recomendações quanto ao modo como a
regulamentação do IGF poderia vir a propiciar arrecadação de 0,5% do PIB. Arrecadação
dessa magnitude representaria aumento orçamentário para o desenvolvimento de uma
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ação social nas proporções do Bolsa Família, o que sinaliza ganho fiscal e ganho social
em nada desprezíveis.
2.2. A subtributação dos rendimentos do capital e as deduções
e isenções para a classe média tradicional: o Bolsa Família rica e
o Bolsa Família média tradicional

Na esteira do impacto dos estudos de Piketty e colaboradores e com base nos dados
divulgados pela Receita Federal do IRPF, que, com plano tabular bastante amplo,
possibilitou realizar a associação entre os registros fiscais e as pesquisas domiciliares,
estudos recentes mostraram a resiliência dos muito ricos em perder participação na
divisão da renda nacional. E, de outra parte, que essa preservação e mesmo ampliação
de uma participação elevadíssima na renda se concretiza por uma política tributária que
subonera os rendimentos do capital das pessoas físicas.
Souza e Medeiros (2017), valendo-se da base da PNAD reponderada com as informações
tributárias, mostram que o quadro geral, entre 2006 e 2014, foi mais de estabilidade que
de redistribuição, dado que os muito ricos – 1% e 0,1% dos mais ricos – preservam ou
mesmo aumentam sua participação na riqueza – ou como se diz, no bolo. Nesse sentido,
o estudo de Morgan (2017) mostra que foram os 40% intermediários – entre a metade
mais pobre e os 10% mais ricos – os perdedores na repartição da renda no período de
queda da desigualdade reportada em estudos baseados nas PNADs.
Isenção de tributação de rendimentos da pessoa física

Gobetti e Orair (2016) aportaram ao debate da elevada concentração da renda no topo
o tema da isenção dos rendimentos para a pessoa física oriundos da distribuição de
lucros e dividendos. Mostram que essa medida reduz de modo expressivo as alíquotas
efetivas sobre a renda total nos centésimos superiores de renda. Adicionam o fato de
que tal medida, tomada em 1995, em sintonia com a recomendação do mainstream de
restrição do papel redistributivo do imposto de renda, com a desoneração dos ganhos
nos mercados de capital e dos lucros distribuídos, não está mais em vigor na quase
totalidade dos países. Como apontam os autores, o “elevado grau de concentração de
renda no topo da distribuição, [a] baixa progressividade e [a] violação dos princípios
da equidade horizontal e vertical” têm por “principal razão... a isenção dos dividendos
distribuídos aos acionistas, privilégio atípico nos países desenvolvidos” (GOBETTI;
ORAIR, 2016: 7).
Fica patente, na Figura 5, a elevada concentração de renda que se observa entre os
declarantes do IRPF, que, grosso modo, representam o quinto mais rico da população
adulta. Considerando o conjunto de rendimento brutos – tributáveis no ajuste anual
ou exclusivamente –, os rendimentos isentos e o imposto pago, ou seja, o total dos
rendimentos brutos percebidos, verifica-se que 45 mil pessoas (2,7%) perceberam R$
345 bilhões de reais em rendimentos brutos, cerca de 1/3 de todos os rendimentos
declarados no IRPF. Desses rendimentos, mais de 2/3 são isentos, a quase totalidade
relativa aos rendimentos oriundos de lucros e dividendos distribuídos. Esse grupo, com
renda média mensal da ordem de R$ 670 mil responde por tão somente 11% do imposto
de renda pago. Já os cerca de 14 milhões de declarantes (50% do total), com renda média
mensal de R$ 2.303, respondem por tão somente 14,5% dos rendimentos brutos totais e
contribuem marginalmente no total do IRPF pago.
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FIGURA 5 – NÚMERO DE DECLARANTES, RENDIMENTOS SEGUNDO TRIBUTAÇÃO,
DEDUÇÕES, IMPOSTO PAGO E RENDIMENTO MÉDIO BRUTO MENSAL, SEGUNDO
FAIXAS DE RENDIMENTO TOTAL MENSAL
BRASIL
2015
Em R$ mi
FAIXAS
RENDIMENTO
TOTAL MENSAL
(EM S.M.)
Até 5
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Total

DECLARANTES
(MILHARES)

RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
BRUTOS

13.784
7.692
3.717
1.576
533
141
32
14
29
27.519

321.756
394.856
342.065
250.368
127.515
40.987
11.540
6.063
27.541
1.522.690

5 a 10
10 a 20
20 a 40
40 a 80
80 a 160
160 a 240
240 a 320
320

RENDIMENTOS RENDIMENTOS
TRIBUTAÇÃO
ISENTOS
EXCLUSIVA
BRUTOS (1)
EM MILHÕES R$/ANO
20.216
38.264
42.905
42.870
34.036
21.615
9.666
6.368
73.444
289.382

DEDUÇÕES

IMPOSTO

RENDIMENTO
MÉDIO
BRUTO
MENSAL R$

79.403
106.968
78.345
47.223
22.034
6.364
1.799
977
5.794
348.906

2.210
19.309
44.180
48.299
29.757
11.691
3.864
2.230
16.392
177.933

2.303
5.511
10.968
21.904
43.089
86.569
156.004
222.784
877.251
7.938

38.936
75.537
104.246
121.012
113.908
84.343
39.315
24.337
207.572
809.206

Fonte: Receita Federal e Gobetti; Orair (2016). Elaboração Própria.
Nota: (1) A receita divulga os valores líquidos dos rendimentos com tributação exclusiva, tendo sido realizada estimativa dos rendimentos brutos, com base nos dados de Gobetti e Orair (2016). Gráficos e tabelas que se seguem empregaram as estimativas dos
rendimentos isentos brutos.

Os que de fato contribuem para a progressividade do IRPF são os situados nas faixas entre
10 e 40 salários mínimos, que são cerca de 5,3 milhões de pessoas e representam 20%
do universo de declarantes, apropriando-se de 34% da renda total bruta e respondendo
por 52% do IRPF pago. Estes mesmos, assim como os situados entre cinco e 10 salários
mínimos de renda mensal, têm sua alíquota efetiva bastante minorada em razão dos
benefícios concedidos por via da dedução de gastos em saúde e educação.
Como se pode observar na Figura 6, enquanto os rendimentos isentos e de tributação
exclusiva se concentram nas faixas superiores de renda, a população das faixas intermediárias
responde relativamente mais pelos rendimentos tributáveis e os impostos pagos (devidos). E,
no caso, dos tributáveis, é significativa a participação dos contribuintes das faixas inferiores.
Fica assim patente que os muito ricos não pagam imposto de renda, e que os relativamente
ricos e ricos arcam com a maior parte do imposto de renda da pessoa física.
FIGURA 6 – ESTRUTURA DE PARTICIPAÇÃO DOS DECLARANTES, DOS RENDIMENTOS
TOTAIS, DOS RENDIMENTOS TRIBUTADOS, DOS RENDIMENTOS ISENTOS E TRIBUTADOS
EXCLUSIVAMENTE, DAS DEDUÇÕES E DO IMPOSTO PAGO, SEGUNDO FAIXAS DE
RENDIMENTO TOTAL EM SALÁRIOS MÍNIMOS
BRASIL
2015
Em %
50
45
40
35

(%)

30
25
20
15
10
5
0

declarantes

até 5

rendimentos
totais

Mais de 5 a 10

Mais de 10 a 20

Fonte: Receita Federal. Elaboração Própria.
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A Figura 7, que mostra a composição dos rendimentos brutos totais por faixas de
rendimento total mensal, evidencia o porquê da baixa tributação sobre os mais ricos.
Nos declarantes do IRPF com renda mensal bruta superior a 160 salários mínimos, a
parcela dos rendimentos isentos, dentre os quais se destacam os rendimentos oriundos da
distribuição de lucros e dividendos, é igual ou superior a 80% do total dos rendimentos.
E, ademais, os rendimentos tributados exclusivamente, cujas alíquotas são inferiores
às aplicadas sobre os rendimentos tributados no ajuste anual, respondem entre 16% e
24% dos rendimentos totais. Quadro diverso do que se observa entre os declarantes
com rendimentos brutos mensais inferiores a 20 salários mínimos, faixa na qual os
rendimentos tributáveis – exclusive os de tributação exclusiva – representam mais de
70% dos rendimentos totais.

FIGURA 7 – COMPOSIÇÃO DOS RENDIMENTOS BRUTOS TOTAIS SEGUNDO
TIPO TRIBUTÁRIO DO RENDIMENTO, POR FAIXAS DE RENDIMENTO BRUTO
TOTAL MENSAL EM SALARIOS MÍNIMOS
BRASIL
2015

100%
90%
80%

Em (%)

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

rend tributáveis brutos

rend trib exclusiva

rend isentos

Fonte: Receita Federal; Gobetti e Orair (2016). Elaboração Própria.

O resultado disso é que a progressividade do IRPF é violada, com a queda das alíquotas
efetivas sobre os rendimentos totais no topo da distribuição, como é ilustrado na Figura
8. Como se pode notar, as alíquotas efetivas estimadas para os rendimentos tributados
– inclusive os de tributação exclusiva – são, grosso modo, crescentes, à medida que
aumenta o rendimento recebido passível de tributação. Efetivamente, enquanto os
declarantes com rendimentos mensais entre cinco e 10 salários mínimos são onerados
em cerca de 5% da renda tributável, os que contam com rendimentos mensais entre 40
e 320 salários mínimos apresentam alíquotas sobre os rendimentos tributáveis próximas
de 18%. Cenário que se altera radicalmente quando se avaliam as alíquotas efetivas em
relação ao total dos rendimentos, com os muito ricos – rendimentos mensais superiores
a 160 salários mínimos – recolhendo tão somente entre 5% e 7% do total dos seus
rendimentos para o IRPF. Não resta dúvida que as deduções e, especialmente, as isenções
do IRPF no Brasil implicam a violação do princípio da capacidade de pagamento, logo
da equidade vertical, mas também da equidade horizontal.
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FIGURA 8 – ESTIMATIVA DAS ALÍQUOTAS EFETIVAS DO IRPF PELO TOTAL
DOS RENDIMENTOS E PELOS TRIBUTADOS, SEGUNDO CLASSE DE RENDIMENTOS
MENSAIS EM SALÁRIOS MÍNIMOS
BRASIL
2015

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

rendimentos tributados

rendimentos totais

Fonte: Receita Federal e Gobetti e Orair (2016). Elaboração Própria.

Passa-se agora a tratar daqueles benefícios que têm importância para a tradicional classe
média ou os relativamente ricos:13 as deduções dos gastos privados em saúde e educação,
bem como as relacionadas aos dependentes. Somam-se as isenções aos aposentados com
doenças crônicas e a ampliação da faixa de isenção de renda para os rendimentos de
aposentadoria das pessoas com 65 anos e mais.
Deduções de gastos com educação e saúde

Há pouquíssimos estudos que analisam esse conjunto de benefícios, menos ainda estudos
que buscam identificar a alocação desses benefícios, ou seja, o público preferencialmente
beneficiado por esses benefícios na estrutura de distribuição da renda. No caso da saúde,
conta-se com os esforços de Ocké-Reis e Gama (2016) e de Mendes e Weiller (2015);
os primeiros mostrando um custo fiscal pouco superior a R$ 25 bilhões, em 2013.
Compõem esse gasto tributário as deduções no IRPF e no IRPJ em apoio à saúde
privada, os benefícios fiscais às entidades filantrópicas em saúde – IRPJ, PIS-Cofins,
CSLL, contribuição previdenciária – e os destinados ao setor de medicamentos – IPI.
Paes (2014), em sua análise dos gastos tributários em saúde e educação, alertou para o
fato de esses gastos tributários poderem “não ser o caminho mais adequado ... Talvez
eles sejam justificados no incentivo à atividade produtiva, mas parecem pouco efetivos
no atendimento das demandas sociais” (PAES, 2014: 1246). Mostra, para tanto, que os
países latino-americanos têm nos gastos tributários um componente mais importante,
em comparação com os países de OCDE, no financiamento das políticas de educação e
saúde. No caso do Brasil, verifica-se uma relação entre gastos tributários e gastos totais
semelhantes à média dos países da OCDE; e, para os voltados à saúde e educação, valores
bem inferiores aos latino-americanos, mas ainda superiores aos observados nos países da
OCDE. Aponta, por fim, que o uso mais intensivo de gastos tributários sociais ocorre
em países que apresentam os piores indicadores sociais em educação e saúde.
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entre a categorização pela
posição da renda pessoal-familiar,
de caráter estatístico, e as
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e laboral.

RENÚNCIAS FISCAIS E TRIBUTAÇÃO DA RIQUE Z A:
AS CAPTUR AS PEL AS ELITES ECONÔMICAS E CL ASSE MÉDIA TR ADICIONAL

Renúncias fiscais federais: principais componentes

A receita federal brasileira divulga em atendimento aos instrumentos legais, o
demonstrativo dos gastos tributários quando da lei orçamentária e o dado consolidado
do ano – que se denominam estimativas com bases efetivas. Para as estimativas dos gastos
tributários para o orçamento conta-se com informações desde 1989; e, para o gasto
estimado com bases efetivas, desde 2006. Vale lembrar que na análise dos gastos tributários
ou mais amplamente dos benefícios fiscais, devem ser consideradas as renúncias fiscais
de estados e municípios, que se inscrevem na chamada guerra fiscal. Essas renúncias não
serão objeto do presente texto, cabendo sublinhar que são de difícil alocação, uma vez
que se concentram nos impostos estaduais e municipais sobre o consumo.
Ainda que a discussão do que sejam gastos tributários seja fundamental e se apresente
como um conceito em disputa, decidiu-se agrupar o conjunto dos gastos tributários estimados pela receita de modo diverso, objetivando selecionar aqueles gastos cuja alocação
se pode ver na distribuição da renda pessoal. E, no caso dos gastos dirigidos aos impostos
sobre o consumo, sobre o lucro-renda da pessoa jurídica e as contribuições previdenciárias patronais, analisar os grupos econômicos que deles se beneficiam.
Na Figura 9, encontra-se cerca de 80% do gasto tributário da Receita Federal em grupos
distintos dos constantes no plano tabular empregado pela instituição. Essas categorias se
destinam, de um lado, a discriminar os benefícios cuja prevalência pode ser estimada
na distribuição da renda pessoal; e, de outro, os voltados à formalização de empresas e
trabalhadores, à redução dos custos de produtos essenciais ou estratégicos e de apoio à
oferta caritativa de bens e serviços. Adicionam-se ainda os voltados ao apoio de setores
industriais e ao desenvolvimento regional.
FIGURA 9 – GASTOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (ESTIMATIVA EM BASES EFETIVAS),
SEGUNDO CATEGORIAS SELECIONADAS
BRASIL
2014
[R$ Milhões]
VALOR
(R$ MILHÕES)

CATEGORIAS
Simples Nacional (A)
MEI - Microempreendedor Individual (B)
Indenização por rescisão de contrato de trabalho (C)
Desoneração contribuição patronal sobre folha (D)
Total em Saúde e Educação (I)
Entidades filantrópicas e sem fins lucrativos (E)
Dedução gastos educacionais IRPF (F)
Dedução gastos em saúde IRPF (G)
Dedução assistência saúde a empregados IRPJ (H)
Isenção para rendimentos de aposentadorias de pessoas com 65 anos e mais (J)
Isenção do IRPF sobre aposentadorias por moléstia grave ou acidente de trabalho (K)
Desoneração PIS-Cofins dos produtos da Cesta Básica (L)
Agricultura, Agroindústria e Cesta básica (M)
Zona Franca de Manaus (N)
Desenvolvimento Regional e Zona Franca (O)
Apoio a setores industriais (informática, medicamentos e automóveis) (P)
Subtotal (A+B+C+D+I+J+K+M+O+P)
Subtotal (A+B+C+E+F+G+H+J+K+L+N+P)
TOTAL DOS GASTOS TRIBUTÁRIOS

67.698
991
5.023
22.107
41.034
20.716
3.595
10.629
4.326
5.398
9.008
14.971
19.610
24.242
30.309
19.925
225.505
203.608
257.223

PARTICIPAÇÃO
NO GASTO
TOTAL (%)
26,3
0,4
2,0
8,6
16,0
8,1
1,4
4,1
1,7
2,1
3,5
5,8
7,6
9,4
11,8
7,7
87,7
79,2
100,0

Fonte: Demonstrativo dos Gastos Tributários da Receita Federal – Bases Efetivas 2014.
Elaboração Própria.

O apoio à saúde e à educação privada nos custos de aquisição de bens e serviços (dedução
dos gastos em saúde e educação no IRPF e de saúde no IRPJ) e as isenções destinadas
aos aposentados idosos e doentes (aposentadorias de doentes crônicos e maior faixa de
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isenção para as aposentadorias de pessoas 65 anos e mais) serão objeto de análise nessa
subseção. Já os sistemas simplificados de tributação para pequenas empresas e para os
trabalhadores por conta-própria – Simples Nacional e MEI, respectivamente – serão
tratados na subseção seguinte. Esses dois conjuntos de benefícios respondem por cerca de
40% dos gastos tributários, que se encontram ao redor de R$ 260 bilhões.
Infelizmente, o escopo do presente texto impede o aprofundamento nos gastos
tributários em filantropia e os destinados à redução do custo da mão de obra e dos
produtos essenciais – desoneração folha, da cesta básica e de medicamentos. No caso
da filantropia, que alcança um gasto tributário da ordem de R$ 25 bilhões, ou de 8,1%
do gasto tributário federal, a produção acadêmica é muito restrita, chamando a atenção
a predominância de textos de graduandos de ciências contábeis e administração. No
caso das desonerações da folha e da cesta básica, cujo volume de benefícios atinge R$
37 bilhões e representa 14,4% do gasto tributário total, conta-se com alguns estudos
voltados a avaliar seus efeitos. No caso da folha, sobre o emprego e os salários e, no da
cesta básica, sobre preços e sua pertinência como política de melhoria da renda. Não serão
objeto de análises os gastos tributários relativos ao desenvolvimento regional, incluindo
a Zona Franca de Manaus, de apoio a setores industriais, destinados aos trabalhadores –
indenização da rescisão do contrato laboral – e voltados a agricultura, cultura, ciência e
tecnologia e habitação.
Em relação à desoneração da folha de pagamentos, conta-se com produção acadêmica
relativamente maior, sobre seus impactos. Sinteticamente, os efeitos observados foram
pouco expressivos e se concentraram nos salários.14 Com a política tendo-se consolidado
em momento de crescimento econômico, com o mercado de trabalho próximo do
pleno emprego e, considerando as elasticidades de curto prazo no mercado de trabalho,
é de se esperar que a redução dos custos sobre a mão-de-obra implique, principalmente,
melhoria salarial. Há que ter presente o fato do país ter sofrido logo em seguida uma
grave crise política e econômica, cujos efeitos sobre o mercado de trabalho demoraram
a se concretizar. Nesse sentido, pode-se creditar a essa política, de elevado custo, esse
retardamento, durante 2014 e 2015, da piora nas condições do mercado de trabalho. De
toda forma, tal política tem potencial regressivo, uma vez que os efeitos positivos esperados se concentram nos salários dos empregados dos setores beneficiados que se situam
nos estratos intermediários e intermediários superiores de renda, enquanto a mitigação
parcial da redução de arrecadação se dá pela majoração dos impostos sobre o faturamento e receita que oneram o consumo, logo, os mais pobres.
A desoneração dos tributos federais sobre o faturamento e a receita de produtos da
chamada cesta básica acompanhou política já realizada por vários estados no ICMS. Se
tal medida já contou com grande apoio, atualmente se discute se o fato de o volume gasto
concentrar-se no consumo das famílias mais ricas não coloca em xeque a efetividade da
política naquilo que a sustenta, o seu caráter pró-pobre. Evidentemente que os ganhos em
termos de poder de compra, caso a translação aos preços seja expressiva, se concentram
entre os mais pobres, como bem apontam Magalhães et al. (2001). Atualmente, alguns
estudos sustentam que a solução para esse ‘ problema’ – gastar mais com os ricos – sem
se afastar de buscar beneficiar os pobres em seu poder de compra via política tributária
é a devolução dos tributos pagos pela população pobre com produtos de primeira
necessidade.15 A experiência das políticas de eficiência tributária dos estados – melhoria
arrecadatória do imposto sobre o consumo por meio da concessão de descontos aos
contribuintes nos impostos patrimoniais (IPTU e IPVA) – e da qualidade dos cadastros
de famílias pobres permitem a aplicação imediata da devolução dos impostos indiretos
pagos em alimentos e produtos de primeira necessidade às pessoas pobres e vulneráveis.

722

14. Dallava (2014) e Scherer (2015).

15. Para maiores detalhes ver Palhares
da Silva (2018).
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Para uma primeira avaliação dos gastos privados em saúde e educação por meio da
dedução desses gastos nos rendimentos tributáveis no IRPF elaborou-se a Figura 10,
com base nos dados divulgados pela Receita Federal sobre o IRPF. Nessa tabela, constam
informações sobre as deduções de saúde, instrução e pela dependência econômica, bem
como o total delas, segundo faixas dos rendimentos totais mensais em salários mínimos.
Tendo em vista que cerca de 20% da população adulta é declarante do Imposto de
Renda, analisa-se a distribuição desses benefícios entre os 20% mais ricos da população.
Como se pode notar, os 50% mais pobres dos declarantes de IRPF, com renda mensal
total de até cinco salários mínimos, respondem por 23% do valor do total de deduções.
Essa participação decorre das deduções por dependente e do desconto padrão – não
reportado na tabela.
Deseja-se chamar a atenção para a sobre-representação nas faixas entre 10 e 40 salários
mínimos das deduções em saúde e instrução, sendo superior ao dobro de suas participações
no total de declarantes. De outra parte, considerando o valor médio mensal na primeira
faixa e o limite de isenção, as deduções do desconto padrão e da dependência implicam
a redução expressiva da alíquota efetiva. Na faixa seguinte, a participação do valor
estimado do benefício mensal alcança quase 5% da renda total.
FIGURA 10 – PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE DECLARANTE E NO VALOR DAS DEDUÇÕES,
ESTIMATIVA DO VALOR DO BENEFÍCIO FISCAL E VALOR DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO
MENSAL, POR FAIXAS DE RENDIMENTO BRUTO MENSAL
BRASIL
2015
Em %
FAIXAS
RENDIMENTOS
TOTAIS
MENSAIS
(EM S.M.)

PARTICIPAÇÃO
(%) DE
DECLARANTES

Até 5
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de
Mais de

50,1
28,0
13,5
5,7
2,4
0,3

5 a 10
10 a 20
20 a 40
40 a 160
160

PARTICIPAÇÃO NO VALOR
DAS DEDUÇÕES (%)

ESTIMATIVA DO VALOR BENEFÍCIO
R$ MENSAL POR DECLARANTE

Dependentes

Instrução

Saúde

33,6
36,9
18,6
7,7
2,6
0,6

15,5
39,7
27,8
12,1
4,0
0,9

11,8
29,2
27,8
19,8
8,9
2,5

Total
(1)
22,8
30,7
22,5
13,5
8,1
2,5

Dependentes

Instrução

Saúde

6,27
37,08
47,33
45,94
35,70
80,10

1,45
20,02
35,46
36,33
28,06
59,09

3,25
43,50
104,74
175,94
183,88
454,64

Deduções
Totais
36,00
260,74
483,04
686,65
965,31
2.605,09

VALOR
RENDIMENTO
BRUTO MÉDIO
MENSAL R$
2.303
5.511
10.968
21.904
52.212
212.438

Fonte: Receita Federal
Nota: (1) (+ desconto padrão, contribuição previdenciária, PENSÃO alimentícia e livro caixa)

Assim sendo, fica patente a importância desses benefícios para a população situada,
grosso modo, entre o percentil 90 e 99, ou seja, a classe média tradicional. Recebem
benefícios na aquisição de bens e serviços educacionais e de assistência à saúde em valores
superiores aos destinados pelos programas de transferência de renda às famílias pobres.
Concretamente, tratando-se os benefícios do programa Bolsa Família como similares
aos benefícios fiscais decorrentes das deduções no IRPF por dependente e em instrução,
se verificou um benefício de cerca de R$ 80,00 mensais, superior à concessão de dois
benefícios variáveis do Bolsa Família, de R$ 64,00 – valores para uma família típica, dois
filhos dependentes em idade escolar. Caricaturalmente, os benefícios do IRPF ligados à
infância e à adolescência e aos seus estudos são superiores aos benefícios assistenciais com
objetivos semelhantes. Ou seja, a classe média tradicional conta, também, com um Bolsa
Família “escondido” nas deduções do IRPF.
As isenções ligadas às aposentadorias e pensões percebidas por idosos – 65 anos e mais – e
por doentes crônicos compõem outro conjunto de benefícios fiscais por meio do IRPF
que se destinam à classe média tradicional e aos situados no topo da distribuição de renda.
Aposentadorias e pensões recebidas por pessoas de 65 anos ou mais contam com limite de
isenção em valor dobrado ao usual. No ano calendário de 2016, os rendimentos tributáveis
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eram isentos até o valor de R$ 1.903,98 mensais, com os originários de aposentadorias e
pensões tendo o limite ampliado para R$ 3.807,96. Em relação aos proventos de aposentadorias ou pensões de pessoas com doenças crônicas ou moléstias graves, concede-se isenção
integral do IRPF sobre tais rendimentos.
A Figura 11 apresenta a evolução, entre 2008 e 2014, do valor total dos rendimentos isentos
destinados a idosos e doentes crônicos, bem como dos gastos tributários decorrentes
desses benefícios. Como se pode verificar, o gasto total com tais benefícios, em 2014,
alcançou R$ 17 bilhões em valores de janeiro 2016, o que representa cerca de 1/3 dos
gastos com o programa Bolsa Família e cerca de 90% dos dispêndios com o benefício
assistencial a idosos pobres sem aposentadorias ou pensões – o Benefício de Prestação
Continuada-Idoso. Vale destacar que foram beneficiados pelas isenções fiscais do IRPF,
em 2014, cerca de 3 milhões de pessoas; e pelo BPC ao Idoso a população beneficiada
atingiu quase 2 milhões de pessoas. Assim se pode afirmar que são públicos de magnitude
similar, sendo a principal diferença a localização desses públicos na estrutura distributiva,
com os beneficiários do IRPF situando-se no topo da distribuição da distribuição – 20%
mais ricos –, e os contemplados pelo BPC concentrando-se nos estratos intermediários
da distribuição de renda.
FIGURA 11 – VALOR DOS RENDIMENTOS ISENTOS DE APOSENTADOS IDOSOS E COM
DOENÇAS CRÔNICAS E GASTO TRIBUTÁRIO COM ESSES BENEFÍCIOS
BRASIL
2008-2014
R$ bi de 2016
rendimento parcela isenta
rendimento molestia grave
gasto parcela isenta
gasto molestia grave

55

50

27

57,4
53,5

45,8
40

35

22

49,0

45

43,1

46,3

43,3
39,3

44,6

40,0

40,9

41,9

9,8

9,5

9,9

37,2

37,9

9,1

8,8

9,2

4,0

4,6

5,2

3,9

4,3

2008

2009

2010

2011

2012

30

25

20

17

10,6

5,8

6,4

2013

2014

12

7

15

10

2

Fonte: Receita Federal e Castro (2014)
Elaboração Própria

Na Figura 12, consta a evolução da população beneficiada pela isenção de proventos de
aposentadorias de maiores de 65 anos e de doentes crônicos e a estimativa do subsídio
médio mensal em valores de 2016. O benefício decorrente da parcela isenta é cerca de
R$ 180 mensais, enquanto a relativa à isenção por doença crônica alcança R$ 1.300
mensais. Estranho que os doentes não declarantes do IRPF não percebem nenhum
benefício dessa magnitude e, no caso de várias das doenças crônicas, compartilham do
mesmo serviço – o SUS. Segundo dados dos suplementos saúde da PNAD 2003 e 2008,
os atendimentos de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou hemoterapia no SUS
responderam por cerca de ¾ desses atendimentos, com os planos sendo responsáveis por
pouco mais de 20% e cabendo aos atendimentos via gasto privado direto – out-off-pocket
– uma participação marginal (PORTO; UGA; MOREIRA, 2011). Ademais, Diniz et
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al. (2007) não encontraram evidências da presença significativa de gastos catastróficos
em saúde nas famílias brasileiras e, mesmo em Boing et al. (2014), que reportam gastos
catastróficos em saúde, apontam-se aumentos marginais na taxa da extrema pobreza.
FIGURA 12 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DAS ISENÇÕES DE
APOSENTADORIAS DE IDOSOS E DE APOSENTADORIAS OU PENSÕES DE DOENTES
CRÔNICOS E DO BENEFÍCIO MÉDIO MENSAL
BRASIL
2008 A 2014
ANOS

BENEFICIÁRIOS (MILHARES)
PARCELA
MOLÉSTIA
ISENTA
GRAVE

SUBSÍDIO MÉDIO MENSAL (R$ 2016)
PARCELA
MOLÉSTIA
ISENTA
GRAVE

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1,809
1,812
1,865
1,948
2,043
2,262
2,443

182
168
159
172
175
175
184

646
635
599
491
541
564
574

1,032
1,102
1,123
1,438
1,394
1,296
1,324

Fonte: Receita Federal. Elaboração Própria.

Na Figura 13, onde são discriminadas as rendas isentas, notadamente as relacionadas às
aposentadorias, segundo faixas de rendimento mensal, evidencia-se que tais benefícios,
voltados aos rendimentos de aposentadorias ou pensões recebidas por doentes crônicos,
se concentram nos estratos superiores de renda. Considerando, como já dito, que a
população adulta onerada pelo IRPF se situa nos 20% mais ricos, vale identificar melhor
onde se concentram os beneficiários dentro desse grupo. Mais de 1/3 do valor das rendas
isentas relativas a idosos e doentes crônicos se concentra no estrato de declarantes com
rendimentos totais mensais superiores a R$ 149.280, sendo que a quase totalidades dessas
rendas isentas são de declarantes com rendimentos mensais superiores a R$ 22.392.
Empregando-se as metodologias de associação entre pesquisas domiciliares e registros
fiscais, estima-se que 2/3 dos benefícios destinam-se aos 5,0% mais ricos da população,
com a totalidade deles destinando-se aos 17,4% mais ricos e, o mais surpreendente, que
15% do valor dos benefícios são usufruídos pelos 0,1% mais ricos.
FIGURA 13 – DECLARANTES DO IMPOSTO DE RENDA, RENDA TOTAL E RENDAS ISENTAS.
TOTAL, POR DOENÇA CRÔNICA E APOSENTADORIAS DE IDOSOS, POR FAIXAS DE
RENDIMENTO TOTAL MENSAL
BRASIL
2012
FAIXAS
RENDIMENTO
TOTAL
0 - 3.732
3.732 - 7.464
7.464 - 14.928
14.928 - 22.392
22.392 - 37.320
37.320 - 74.640
74.640 - 149.280
149.280 e mais
Total

DECLARAÇÕES

1.304.948
497.333
1.034.305
2.163.528
7.718.283
7.166.909
3.456.902
2.275.345
25.617.553

RENDA
TOTAL

TOTAL

269,6
3.386,8
11.824,9
41.639,9
222.215,6
372.566,8
355.488,5
924.840,4
1.932.232,6

55,3
182,3
1.324,6
3.156,1
17.443,0
49.856,8
72.239,4
417.865,8
562.123,4

RENDAS ISENTAS
DOENÇA
APOSENTADORIAS
CRÔNICA
DE IDOSOS
1,5
20,1
95,7
204,5
1.501,0
4.354,1
6.960,4
17.316,6
30.453,9

DECLARANTES

2,8
43,0
547,1
1.299,7
7.314,8
13.093,2
7.995,0
6.717,7
37.013,2

5,09
1,94
4,04
8,45
30,13
27,98
13,49
8,88
100,00

PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA
RENDAS
DOENÇA CRÔNICA
TOTAL
ISENTAS
E APOSENTADORIAS
DE IDOSOS
0,01
0,18
0,61
2,16
11,50
19,28
18,40
47,86
100,00

0,01
0,03
0,24
0,56
3,10
8,87
12,85
74,34
100,00

0,01
0,09
0,95
2,23
13,07
25,86
22,17
35,62
100,00

Fonte: Receita Federal e Castro (2014). Elaboração Própria.

Como se pode notar na Figura 14, que emprega as informações da PNAD 2013, 82,1%
dos beneficiários da previdência social brasileira não são alcançados pelo IRPF, com as
estimativas dos ganhos de renda para os declarantes do IRPF que percebem aposentadorias
ou pensões situando-se entre 2,5% e 8,3%. Os maiores ganhos da majoração do limite
de isenção situam-se nas faixas de renda mensal entre R$ 3.572,43 e R$ 7.500,00, ou
seja, na chamada classe média tradicional que se situa nos 10% mais ricos.
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FIGURA 14 – BENEFICIÁRIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PÚBLICAS
E PERCENTUAL DE GANHO NA RENDA COM A PARCELA ISENTA
BRASIL
2013
FAIXAS DE RENDA
(R$ MENSAIS DE SET. 2013)
até 1.787,77
de 1.787,77 a 2.679,29
de 2.679,29 a 3.572.43
de 3.572,43 a 4.463,81
de 4.463,81 a 5.363,31
de 5.363,31 a 7.500,00
de 7.500,00 a 10.000,00
de 10.000,00 a 15.000,00
de 15.000,00 a 20.000,00
mais de 20.000,00

BENEFICIÁRIOS

PARTICIPAÇÃO
(%)

GANHO RENDA
COM PARCELA
ISENTA

22.453.641
2.355.799
1.134.492
436.375
302.702
299.685
165.667
137.476
42.349
35.397

82,1%
8,6%
4,2%
1,6%
1,1%
1,1%
0,6%
0,5%
0,2%
0,1%

Isentos
até 2.5%
de 2.5% a 5.6%
de 5.6% a 7.5%
de 7.5% a 8.3%
de 8.3% a 6.6%
de 6.6% a 4.9%
de 4.9% a 3.3%
de 3.3% a 2.5%
menos de 2.5%

Fonte: PNAD, 2013. Elaboração Própria.

2.3. Regime simples e o MEI: capturas veladas

A captura dos regimes simplificados de tributação ou de inclusão previdenciária é outro
caminho trilhado pelas pessoas de renda elevada e relativamente elevada para reduzir sua
participação tributária. Nesse particular, tem-se o fenômeno da pejotização, ou seja, a
migração de inúmeros trabalhadores, especialmente os mais qualificados, para a pessoa
jurídica, resultando na minoração da incidência do imposto de renda e da contribuição
previdenciária. O fenômeno atinge tanto aqueles que percebem rendas elevadas em uma
relação clássica de trabalho assalariado, onde o peso da contribuição previdenciária patronal é
expressivo, como aqueles que desenvolvem atividades de cunho personalíssimo (advocacia,
medicina, jornalismo, artistas, escritores, atletas). Assim, a comparação empregada na
Figura 15 – reproduzida de Appy (2017) – trata da tributação incidente sobre a prestação
de um serviço no valor de R$ 30.000 entre o empregado assalariado, o sócio de empresa
enquadrada no Simples e sócio de empresa no regime de Lucro Presumido.
FIGURA 15 – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA ENTRE ASSALARIADO, PRESTADOR DE
SERVIÇO SÓCIO DE EMPRESA NO SIMPLES E NO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO COM
RENDIMENTOS DE R$ 30.000,00
(Em R$)
RENDA OU TRIBUTO

ASSALARIADO

SÓCIO DE EMPRESA
Lucro
Simples
Presumido

SIMPLES
X
ASSALARIADO

Valor do serviço ou custo do empregado (A)
Tributos da empresa (B)
Folha
FGTS
Demais
Salário Bruto ou Valor do Serviço líquido (C)
Tributos da pessoa física (D)
INSS
Imposto de renda
Renda líquida (A-B-D)
Total de tributos (B+D)
% Tributos/valor do serviço ou custo do empregado

30.000
9.788
5.316
1.617
2.856

30.000
4.518
1.038
0
3.480

30.000
2.463
0
0
2.463

5.103
571
4.532
15.109
14.891
49,6

974
571
403
24.508
5.492
18,3

974
571
403
26.563
3.437
11,5

0
7.325
5.316
1.617
393
0
4.129
0
4.129
-11.454
11.454

Fonte e elaboração: Appy (2017).

Como se pode notar, dois aspectos respondem pela maior tributação do empregado
assalariado de alta renda: o custo relacionado a folha salarial e o imposto de renda
pago sobre os rendimentos do trabalho. Vê-se, como se apontou, que esses aspectos se
relacionam a duas das tendências recentes: a necessidade de se reduzir a incidência sobre a
folha e a questão de como tratar a tributação sobre o capital, notadamente na pessoa física
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(GOBETTI, 2017). Há que salientar que a contribuição patronal de 20% sobre todo o
rendimento se faz acompanhar do seguro de acidente de trabalho (de 0,5% a 6,0%), do
salário educação (2,5%) e da contribuição para o sistema S (2,5%), dentre outros itens.
Considerando, ademais, o FGTS como parcela do salário, tem-se uma divisão similar
entre a redução dos encargos previdenciários e o pagamento de imposto de renda.

16. Corseuil e Moura (2011) com
base na Pesquisa Industrial Anual
concluíram que o efeito observado
de redução na mortalidade das
firmas industriais que optaram pelo
Simples deve-se exclusivamente à
redução da burocracia e não guarda
nenhuma relação com a menor
oneração tributária.

O Simples e o MEI significaram uma renúncia da ordem de R$ 70 bilhões (RECEITA
FEDERAL, 2017), em 2014; e, como mostra o exemplo estilizado, podem implicar tanto
a redução da base de financiamento da previdência como da progressividade tributária
nos rendimentos da pessoa física. Há que se ter cuidado nessa avaliação, porque ambos os
regimes mostraram efeitos positivos em termos de formalização de empreendimentos, logo
de trabalhadores. Vale destacar que estudos concluíram que o principal motivo de afiliação
ao regime do Simples foi a simplificação no recolhimento tributário e na administração
contábil dos empreendimentos, e não a minoração dos custos tributários.16
Na avaliação dessa comparação, alguns analistas se concentram no custo do trabalhador,
colocando de lado a não oneração na pessoa física dos rendimentos originários da
distribuição de lucros da empresa. Não resta dúvida que o debate sobre o custo tributário
sobre a folha, base primeira da previdência social, tem-se encaminhado para propostas
de redução da incidência e de ampliação das fontes de financiamento da seguridade.
A redução da incidência sobre a folha visa, em especial, a melhorar a competividade
nacional, objetivo presente na desoneração ora em prática, a qual, mitigada, parcialmente,
por meio da tributação sobre o consumo, teve efeitos regressivos. Não resta dúvida que
uma proposta de redução do custo tributário da folha – contribuição patronal, salário
educação e sistema S – contrabalançado pelo incremento da tributação sobre a renda
da pessoa física, com a oneração de lucros e dividendos teria efeitos positivos. E, nesse
sentido, deve-se ter presente que a mudança em direção a uma maior progressividade
tributária demanda alterações legais, inclusive constitucionais, dado que a base de
financiamento da política social são os tributos sobre o consumo e sobre a folha.
Appy (2017) apresenta valores referentes ao MEI com dois exemplos estilizados, um
trabalhador com renda líquida de um salário mínimo e outro trabalhador com custo
total para o empregador ou valor do serviço igual a R$ 5.000. Verifica-se, em ambos
os casos, uma diferença muito grande entre os tributos pagos em um caso e em outro.
Grosso modo, os trabalhadores formais têm custos tributários da empresa e seus da
ordem de 35% – excluindo o FGTS –, enquanto os afiliados no MEI são marginalmente
onerados – entre 1 e 4%.
Courseil; Neri; Ulyssea (2014) concluem ser bastante provável, segundo seus resultados, que
algumas empresas, em particular as menores, estejam utilizando a afiliação ao MEI como
uma estratégia de alterar a relação entre trabalho assalariado e prestação de serviço. Deixam
claro que não há como comprovar isto, dado que pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME)
não há como verificar se a transição de empregado para autônomo ocorreu sem alteração
do local de trabalho. Efetivamente, reportam, com base na PME, aumento na chance
de empregados transitarem para a categoria de autônomos contribuintes, o que inclui a
formalização como autônomos de empregados informais. Em verdade, todas as posições na
ocupação tornaram-se menos absorventes frente à opção de ser um conta própria formal, o
que aponta impactos positivos na formalização dos trabalhadores autônomos.
Consideram-se tanto as particularidades da tributação direta aqui praticada como esse
processo de “mutação” de pessoa física em jurídica como capturas pelas elites econômicas,
ao implicar a redução da incidência tributária sobre a renda desses grupos. As mudanças
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no sistema tributário em direção a uma maior progressividade demandam, portanto,
vencer os obstáculos de uma tributação mais efetiva sobre o patrimônio e sobre a renda
pessoal, livrando-a da captura pelas elites e pela classe média tradicional.
3. SAUDOSISMO ECONÔMICO E OS OBSTÁCULOS À JUSTIÇA FISCAL

O mundo tem presenciado, nos tempos recentes, o avanço de partidos e de apoio popular
à extrema direita. Só para exemplificar, em 2014, no Reino Unido, Dinamarca e França,
a direita xenofóbica capturou entre 25% a 30% dos votos, superando os entre 10% e 20%
da década anterior (LOWY, 2015). E esse avanço da direita tem-se alastrado para além
da Europa, como bem atesta a vitória de Donald Trump para presidência dos EUA.
No cenário em tela, as preocupações têm sido cada vez mais pujantes em relação ao avanço
de uma onda conservadora no mundo. O Brasil, a despeito de ter mantido, em 2014, um
partido de esquerda no governo central, merece ser investigado em relação ao fato.
Uma onda conservadora, no caso brasileiro, pode estar vinculada à identificação de diferentes
posicionamentos tais como: a mobilização política de movimentos de direita retirando
o tradicional monopólio dos movimentos de rua como algo da esquerda; o aumento de
parlamentares pentecostais mais extremistas frente ao secular monopólio católico; a elevação
da intolerância de gênero; manifestações claras de ódio de classe (ARRETCHE; ARAÚJO,
2017); fortalecimento de forças conservadoras no Congresso Nacional (AVRITZER,
2017); a intolerância para com as minorias sexuais; e o apelo à intervenção militar (LOWY,
2015). No cenário econômico, o conservadorismo da sociedade reflete-se na redução ao
apoio de medidas de redistribuição e de atuação do Estado, e, no que mais interessa, na
menor tributação mesmo que à custa de menor proteção e/ou oferta de serviços públicos.
Os dados do Barômetro das Américas indiciam, como mostrado na Figura 16, que a maioria
dos brasileiros é favorável a atuação do Estado em prol do enfrentamento da desigualdade. Todavia, no período recente houve uma mitigação das preferências dos brasileiros
em relação à redistribuição, com a categoria de “apoio elevado” diminuindo de 85%, em
2008, para 69%, em 2016, redução de 16 pontos percentuais. De 2008 até 2012 a porcentagem dos brasileiros que apresentavam um apoio elevado à redistribuição manteve-se mais
estável, porém a redução foi de expressivos 10 pontos percentuais, entre 2014 e 2016.
FIGURA 16 – PREFERÊNCIA DOS BRASILEIROS À ATUAÇÃO
DO ESTADO NA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE
2008-2016
EM % DOS ENTREVISTADOS
86%

85%

84%

79%
69%

8%

8%

2008

7%

7%

8%

2010

2012

Não apoio

Apoio moderado

Fonte: Barômetro das Américas. Elaboração Própria.
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Esse fato estilizado permite inferir que um sentimento mais conservador passou a operar
depois de 2012, dada uma elevação de 11 pontos percentuais na porcentagem dos
brasileiros que eram bastante contrários a atuação do Estado em prol da redistribuição
entre esse ano e 2016.
No que concerne ao programa social de maior visibilidade nacional e internacional,
o Bolsa Família, verifica-se na Figura 17 que 41% dos brasileiros adultos, em 2016,
consideravam que o programa deveria ser ampliado. Esse apoio tem-se reduzido, uma
vez que, em 2010, 61% dos brasileiros eram favoráveis à expansão do Bolsa Família.
Entre 2010 e 2016, aumentou em oito pontos percentuais o quantitativo de brasileiros
que demandavam o fim do programa, com 1 em cada oito brasileiros adultos reclamando
o fim do programa, contra 1 para 20 no início da década. Isso pode ser mais um sintoma
do adensamento do conservadorismo na sociedade.
FIGURA 17 – PREFERÊNCIA DOS BRASILEIROS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
BRASIL
2010, 2014 E 2016.
Em %
61%
2010
41%

41%

38%

2014

2016

37%

31%

10%

10%

9%
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3%
Ampliar

Manter como está

13%

Diminuir

Acabar com o
programa

Fonte: Barômetro das Américas. Elaboração Própria.

FIGURA 18 – PREFERÊNCIA DOS BRASILEIROS PELA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
ECONOMIA
2008 A 2016
Em %
60%
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49%

46%
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40%
40%

44%
37%

34%
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30%
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13%

13%

15%
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0%
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Apoio moderado

2016

Apoio elevado

Fonte: Barômetro das Américas. Elaboração Própria
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O cenário quanto às preferências dos brasileiros pela intervenção do Estado na economia
não se distingue da concernente ao papel do Estado na redistribuição. A Figura 18
mostra que, somando os que apresentam apoio moderado e os que têm apoio elevado, a
maioria dos brasileiros é favorável à intervenção do Estado na economia. Entrementes,
houve uma queda, entre 2012 e 2016, do apoio elevado à participação do Estado na
economia de 12 pontos percentuais, o que corrobora a hipótese do avanço do conservadorismo na sociedade. Os dados acima mostrados sugerem que a sociedade brasileira é
adepta, a despeito da mitigação recente, do intervencionismo do Estado.
No que se refere às preferências por tributação, a Figura 19 revela que a maioria dos
brasileiros é contrária ao aumento de impostos para provisão dos serviços de saúde e
educação, e, entre 2010 e 2012, os brasileiros ficaram ainda menos favoráveis. Há, mais
uma vez, vestígios de que se robusteceu no Brasil recente o conservadorismo econômico.
FIGURA 19 – APOIO DOS BRASILEIROS AO AUMENTO DA TRIBUTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2010-2012
EM % DOS ENTREVISTADOS

2010

2012

52%

37%

20%

Mais impostos e mais educação pública

23%

Mais impostos e mais saúde pública

Fonte: Barômetro das Américas. Elaboração Própria.

A literatura brasileira apenas recentemente se tem debruçado sobre preferências por redistribuição e atuação do Estado, podendo se creditar essa incipiência a restrita disponibilidade
de dados que possibilitem investigar a temática. Cabe aqui citar, brevemente, os achados.
Através da aplicação de um survey de abrangência nacional, em 2012, Lavinas et al. (2014)
chegaram à conclusão de um alto apoio da população à redistribuição e atuação do
Estado. Conforme os dados dos autores, 42% das pessoas preferem pagar mais impostos
e ter mais saúde e educação públicas; e 46% da população adulta concorda totalmente de
que o governo é o promotor primário de bem-estar dos mais pobres. Ademais, mostram
que mais da metade defendem integralmente que as pessoas mais ricas devem alocar
uma proporção maior de sua renda em impostos frente aos mais pobres, bem como
acreditam totalmente que no Brasil existem pessoas muito ricas em contraponto a outras
muito pobres, problema que deve ser enfrentado E, o mais importante, cerca de 2/3 crê
totalmente que o governo deve atuar para mitigar as desigualdades entre ricos e pobres.
Arretche e Araújo (2017) concluem, valendo-se de três surveys,17 que, apesar da trajetória
levemente descendente entre 2008 e 2014, havia uma preferência majoritária dos brasileiros (nunca menor que 80%) pela atuação do Estado na redução de desigualdades. Os
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mais pobres eram, até 2013, mais favoráveis que os mais ricos à intervenção do Estado,
havendo uma reversão em 2014. O maior apoio dos mais ricos frente aos mais pobres à
atuação estatal é contrário ao que aponta a literatura, o que demanda cautela nas considerações sobre esse achado.
Arretche e Araújo (2017) ponderam que os eleitores brasileiros aparentam ter preferências
contraditórias, uma vez que não se tem o mesmo grau de apoio à atuação do Estado para
fins redistributivos na defesa de maior taxação, principalmente entre os ricos. Os autores
mostram que não passa de 50% o público que é favorável à elevação da tributação para
financiar ações sociais, sendo que o apoio fica entre 20% e 30% para a população que
ganha mais de 10 salários mínimos. Os dados de Arretche e Araújo (2017) revelam uma
queda, entre 2010 e 2014, no apoio à tributação para promover a área social, endossando
as evidências de uma ascensão do conservadorismo econômico.
Importante ressaltar que o aumento da atuação do Estado e o enfretamento à desigualdade
não passam, necessariamente, pelo aumento de impostos para financiar programas sociais.
O Estado pode ser mais presente e mitigar mazelas por meio de uma decisão política
na alocação dos recursos que já tem à sua disposição, não sendo, portanto, imperativa a
elevação da tributação.
No Brasil, o enfrentamento das desigualdades passa por mudanças na tributação em prol
da progressividade e por uma decisão deliberada do governo central de propiciar inclusão
social e não por elevação da carga tributária, que como se viu encontra-se nos patamares
dos países centrais. Portanto, não parece contraditório a sociedade desejar mitigara
desigualdade e concomitantemente ser contrária ao aumento de impostos para financiar
programas sociais. Ademais, Melo, Barrientos e Coelho (2014) chamam atenção para o
fato de que é uma falha considerar que a redistribuição só pode ser atingida via tributação,
uma vez que se negligenciaria o potencial dos gastos sociais para propiciar equidade.
O que chama atenção nos dados de Arretche e Araújo (2017) é a redução, entre 2008 e
2014, do apoio dos mais pobres à tributação, chegando a patamares similares à aversão
dos mais ricos. O desacordo parecido entre os mais pobres e os mais ricos frente à
tributação para fins distributivos não encontra respaldo na literatura sobre preferências
por redistribuição. Sugere, por outro lado, que a ascendência da percepção dos mais
pobres em relação ao peso da tributação pode amparar esse resultado. Conforme Melo,
Barrientos e Coelho (2014), o Brasil encontra-se entre os países da América Latina em
que a população mais considera a tributação como muito elevada, com aumento desse
sentimento, entre 2003 e 2011, notadamente entre os mais pobres. Existe nesse achado
pistas para se aventar um movimento conservador no que concerne a tributação, em
especial entre a população mais pobre brasileira, um curioso fato.
Ratifica o desacordo dos brasileiros em relação à tributação, a pesquisa de Almeida (2010)
que, com base em survey aplicado em 2009, buscou captar o trade-off entre tributação
e apoio a políticas sociais. O autor conclui que os brasileiros preferem a redução dos
impostos, mesmo que seja acompanhada de arrefecimento dos programas sociais. Sustenta
que provavelmente as pessoas desejam ter o dinheiro em mãos para o consumo do que
repassá-lo ao Estado na forma de impostos em troca da provisão de bens e serviços públicos.
Esse achado desponta pistas sobre a eclosão de uma política de consumo, acentuando
demandas sociais pela perspectiva do consumidor em detrimento de anseios do cidadão.
Os protestos de 2013 concederam mais vestígios para a percepção de ascendência da
cultura do consumo no Brasil. Nos protestos de 2013, a “nova classe média” clamou
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por redução de impostos e por escolas e hospitais no “Padrão FIFA”, sinalizando sua
insatisfação com a ineficiência do setor público e a diminuta qualidade dos serviços prestados (CRUZ; BONIFÁCIO, 2014). Não parece, portanto, insano associar os pedidos
de saúde e educação “Padrão FIFA”, nas manifestações de 2013, como indícios de uma
cultura do consumo impregnada, uma vez que essas demandas parecem refletir um
cidadão do tipo consumidor, com sonho consumista pelos serviços privados. Fontenelle
(2016) comunga dessa hipótese ao considerar perceptível, nas manifestações de 2013,
um imaginário cultural contaminado pela lógica do consumo, sinalizado em demandas
mais próximas de uma subjetividade privatizada do que uma oferta pública universal. E
para a autora, na medida em que efervescia a crítica à atuação do governo, mais água era
colocada no moinho da cultura política do consumo.
Importante sublinhar um achado de Almeida (2010) que pode auxiliar, conjuntamente
com a ideia da ascendência do consumidor-cidadão, a compreensão da aversão dos
brasileiros à tributação. O autor mostra que há uma crença social, amparada em dois
fatos, que a suavização da tributação não necessariamente conduzirá a uma menor oferta
pública de bens e serviços. O primeiro fato é que há muita corrupção, então basta
combatê-la para que o Estado tribute menos e gaste mais em proteção social. A segunda
é que a tributação tem efeitos perversos para a dinâmica da economia, sendo que sua
redução pode favorecer o crescimento econômico, consequentemente o aumento da
arrecadação. Certamente esses dois fatos devem amparar a elevada aversão à tributação
encontrada por Almeida (2010).
As estatísticas descritivas apresentadas e os autores supracitados sugerem, quase unanimemente, que no período recente os brasileiros ficaram mais conservadores em relação
à redistribuição, à tributação e atuação do Estado. O debate aqui empreendido aponta,
portanto, para a razoabilidade da hipótese de que um denso obstáculo à equidade fiscal
é, no atual cenário, o desenvolvimento, ou melhor, a consolidação de uma visão conservadora do papel do Estado e a descrença em relação à atuação estatal na prestação de
proteção social. Esse conservadorismo se reflete no uso recorrente da perspectiva do
contribuinte para a avaliação das políticas fiscal e social, e na valoração da prestação
privada para oferta social.
Os contribuintes, tão presentes na mídia e no vocabulário cotidiano, são para Fontenelle
(2016, p. 267) “os cidadãos que começaram a exigir do Estado o mesmo tipo de
atendimento que passou a ter no mercado de consumo”. O mantra “pago muito para o
que me entregam” manifesta um descrédito em relação à esfera pública e à percepção de
que a oferta pública de saúde, de educação, de segurança e de transporte é ineficiente.
Se a classe média não se identifica como destinatária da oferta pública de bens e serviços
por considerá-los insuficientes ou de má qualidade, a oferta que já é restrita, dadas as
limitações orçamentárias e os ajustes fiscais, tende a se fragilizar ainda mais, uma vez que
se reduz a pressão social pelo seu financiamento.
Portanto, não se pode falar em obstáculos à promoção de justiça fiscal sem conceder
centralidade à conquista dos corações e mentes por esse discurso de que o Estado retira
muito dos contribuintes e gasta mal, devendo ter seu tamanho reduzido.
E esse movimento de crítica à tributação e queixas contra a atuação estatal, embora
tenha-se acelerado a partir das manifestações de 2013, tem seu nascedouro em momento
anterior. O movimento “Cansei”, em 2007, expressou esse sentimento de mais consumo
privado, e insatisfação com a tributação e provisão do Estado. No bojo da revolta com
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o caos aéreo, o “movimento Cansei” saiu às ruas criticando a administração pública,
a corrupção e a carga tributária. O Cansei tinha claro teor antigovernista, tendo o
movimento projetado às bases para a contestação aos governos PT, em sintonia com
uma pauta que associava ineficiência na gestão pública, corrupção, e elevação dos gastos
sociais (TATAGIBA; TRINDADE; TEIXEIRA, 2015).
Nessa direção, Silveira (2012) chamava atenção para o fato de que o movimento de
críticas à carga tributária parecia descompassado da realidade, dado que se tornara mais
contundente em um cenário de estabilidade da carga em relação ao PIB e diminuição
da desigualdade.
Esse movimento contrário ao nível da tributação no contexto de adensamento da
proteção social fez Silveira (2012) sustentar que o aumento das críticas ao tamanho da
carga tributária, ilustradas pelo destaque dado ao impostômetro e a outras iniciativas,
como o dia sem tributo e o de olho no imposto – visava, em verdade, a fragilizar
a política fiscal, marcada pela majoração do gasto social e pelo aumento de sua
progressividade. Nessa linha, o autor chama atenção que a mitigação de impostos tendo
como contrapartida a suavização do gasto social é medida regressiva, dado que os pobres
são os mais beneficiados pelas políticas sociais.
Em que pesem as debilidades do Estado de Bem-Estar brasileiro, o caminho seguido, até
então, foi de construção e consolidação de uma proteção social ampliada, com reflexos
em termos de melhora dos indicadores de pobreza e desigualdade da renda do trabalho.
Todavia, na contramão da demanda premente por justiça fiscal tem-se presenciado desde
2015 no país, medidas que não favorecem a equidade.
Dentre estas, merece relevo a Emenda 95 e seus efeitos deletérios. A Emenda 95 à
Constituição apresenta um Novo Regime Fiscal (NRF) no âmbito da União para
os próximos 20 anos. Esse Novo Regime Fiscal estabelece um limite para despesa
primária da União, em conformidade ao valor das despesas pagas no exercício de 2016.
Assim, pelo NRF, nos próximos vinte anos, o valor da despesa primária da União não
excederá o valor das despesas pagas em 2016, corrigido pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) a cada ano. Em termos práticos, essa proposição reflete
no congelamento da despesa primária, em termos reais, pelos próximos 20 anos, com
possibilidade de algum tipo de revisão apenas passados 10 anos.
Cabe apontar três preocupações dentre as muitas que rondam o NRF. Inicialmente,
o ano tomado como referência para o congelamento das despesas primárias é de
uma base orçamentária deprimida tanto pelos efeitos da crise econômica como pelas
medidas de ajuste fiscal que vêm sendo tomadas desde 2015. Segundo, vinte anos
de vigência para um regime fiscal, que na prática é uma medida de ajuste fiscal,
representa a retirada do poder de decisão econômica das próximas gestões eleitas
pela população, ou seja, é uma proposição de ajuste fiscal do governo atual que
perpassará vários mandatos presidenciais. Terceiro, o NRF estabelece um indexador
para o gasto descolado da capacidade arrecadatória do Estado e das demandas sociais.
Em outras palavras, ainda que um novo ciclo de crescimento impacte positivamente
as finanças, os ganhos não serão revertidos no aprimoramento das políticas públicas,
e o avanço das demandas sociais, dentre muitas que acompanham o envelhecimento
populacional, não serão apreciados na decisão sobre a evolução do gasto. Essas
considerações permitem concluir que o NRF não apenas mitiga a atuação do Estado,
em especial no campo social, como estabelece um projeto de nação cujas demandas
da população não parecem ser prioridade.
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Portanto, a direção que está sendo tomada não sintoniza com a demanda por justiça
fiscal, uma vez que tende a reduzir o gasto social que alcança como principais
beneficiários a população pauperizada. Ao se escolher o caminho da contenção do gasto
para o ajuste das contas públicas, sem se buscar compensar esses prejuízos com melhorias
no perfil distributivo de seu financiamento e com a eliminação de gastos tributários
pró-ricos, devem-se esperar impactos regressivos profundos e a redução da equidade
– consequências ainda mais preocupantes, se se consideram a crise econômica e seus
efeitos, em especial para a população mais vulnerável.
A justiça fiscal, um anseio de longa data, parece, nesse contexto muito mais distante de se
alçar. Pensando pelos dois ângulos da política fiscal, gasto e tributação, não se veem ações
sendo delineadas nessa direção. Por um lado, há a Emenda 95 e seus prováveis impactos
de retrocesso no gasto social, por outro, as propostas de reforma tributária, em discussão
no Congresso Nacional, que não incluem medidas propiciadoras da progressividade.
Somam-se a esses fatos, os obstáculos à justiça fiscal erguidos em preferências mais
conservadoras da sociedade em relação a tributação e ações redistributivas, e na própria
apatia da população ante uma agenda de reformas estruturais que dilapidam os direitos
sociais. O cenário em tela parece pouco favorecer a promoção da equidade que poderia
ser acessada na política fiscal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As possibilidades de uma maior justiça fiscal no Brasil se encontram, de um lado, na
ampliação da participação da tributação direta na composição da carga, com mudanças
no imposto de renda da pessoa física e com a ampliação da tributação sobre o patrimônio
e a riqueza. De outro lado, no aprofundamento dos gastos sociais progressivos, onde
mudanças no sistema previdenciário são importantes, como a equalização dos critérios de
concessão do benefício e a redução das taxas de reposição nos benefícios de maior valor,
e a redução dos gastos sociais regressivos, com destaque para os de caráter tributário. O
presente texto concentrou-se em apontar as limitações da tributação sobre o patrimônio
no país e o que se classificou de capturas da política fiscal pelas elites econômicas e pela
classe média tradicional, ou seja, tais possibilidades confrontam-se com os interesses
de grupos com poder político. Assim, a importância marginal dos tributos sobre o
patrimônio e sua baixa progressividade, a qual, como apontado, encontra-se ancorada em
leis e na interpretação dada a elas, mostram que há espaços arrecadatórios e distributivos
nessa rubrica de tributo.
A subtributação dos rendimentos do capital na pessoa física, com a isenção dos lucros e
dividendos na pessoa física, e a suavização das alíquotas efetivas do imposto de renda da
pessoa física, por meio de deduções na renda do consumo privado de educação e saúde
e da dependência econômica e de isenções aos idosos e doentes, apontam caminhos para
uma maior progressividade fiscal. A oneração dos rendimentos de capital na pessoa física,
com modulação com os impostos sobre a pessoa jurídica e a redução – em alguns casos,
a extinção – de benefícios fiscais no IRPF permitiriam a redução de impostos sobre o
consumo e a suavização da carga sobre as empresas, acarretando uma alteração do perfil
distributivo da tributação brasileira. Os obstáculos são muito expressivos, afetando, de
um lado, os muito ricos e, de outro, implicando a revisão do pacto fiscal com as camadas
médias tradicionais. Isso parece infrutífero em um cenário de arrefecimento do apoio da
sociedade à ação do Estado, em especial à tributação progressiva, e de controle dos gastos
sociais, com a nova política fiscal que congelou, em nível relativamente baixo, esses
gastos. Soma a isso, que a proposta de reforma tributária em discussão no Congresso

734

RENÚNCIAS FISCAIS E TRIBUTAÇÃO DA RIQUE Z A:
AS CAPTUR AS PEL AS ELITES ECONÔMICAS E CL ASSE MÉDIA TR ADICIONAL

Nacional passa ao largo, mais uma vez, da progressividade e de mudanças no âmbito dos
tributos sobre a renda e sobre a riqueza.
Na seara legislativa é onde se observam as novas capturas das políticas sociais pelas
camadas médias tradicionais e pelas elites econômicas, com a ampliação dos públicos
potenciais de políticas tributárias. Assim, o Simples e, em menor grau, o MEI, cujos
benefícios fiscais e burocráticos se destinavam à formalização dos microempreendedores
e da pequena empresa, tiveram seus limites majoradas seguidamente e as regras de
afiliação, flexibilizadas. O limite do Simples ora em vigor – R$ 4,8 milhões de receitas
anuais – é 10 vezes superior ao que se pratica em países latino-americanos. Exemplar dos
bloqueios políticos encontra-se a dificuldade em se reonerar a folha de pagamentos em
cenário de ajuste fiscal, mesmo tendo presente sua baixa efetividade no emprego e seu
elevado custo fiscal.
Paradoxalmente, o debate sobre a resiliência dos ricos e muito ricos em ceder espaço na
repartição da renda e a revisão no pensamento econômico dominante da existência de
um trade-off entre eficiência e equidade apontam um cenário promissor no que concerne
às propostas de políticas do mainstream. Nessa direção, o documento do FMI de outubro
último, intitulado “Combatendo a Desigualdade”, propõe fortemente o emprego de
instrumentos tributários distributivos, pois estes não são prejudiciais ao crescimento
econômico e ao investimento.
No cenário em tela, o comportamento da sociedade frente ao aprofundamento do ajuste
fiscal via o gasto, e de apoio a políticas tributárias mais progressivas, será, portanto, chave
para a manutenção e adensamento da proteção afiançada pelo Estado de Bem-Estar
Social brasileiro. |
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RESUMO

Este texto analisa o gasto tributário em saúde, tendo por base os dados oficiais da Receita
Federal do Brasil, entre os anos de 2003 a 2015. Essa investigação permite ao Ministério
da Saúde avaliar o papel desses subsídios no contexto do subfinanciamento do Sistema
Único de Saúde (SUS). Em particular, por ser peça-chave na reprodução econômica do
mercado de planos de saúde, esse gasto indireto (renúncia fiscal) merece mais atenção das
autoridades governamentais, caso se queira, a um só tempo, consolidar o Sistema Único
de Saúde e reduzir o gasto das famílias e dos empregadores com bens e serviços privados.
A principal contradição da renúncia associada aos gastos com planos de saúde reside
em diminuir o comprometimento da renda dos estratos superiores da população, ao
mesmo tempo que patrocina atividade econômica altamente lucrativa, em detrimento
de recursos financeiros que poderiam ser alocados para ampliar programas de caráter
preventivo e para melhorar a qualidade dos serviços especializados na saúde pública,
que atende a imensa maioria da população brasileira dos extratos de menor renda. Este
trabalho é apresentado na seguinte ordem: após a introdução, a seção 2 apresenta a
polêmica em torno do gasto tributário. Na seção 3, verifica-se a evolução deste gasto
entre 2003 e 2015, em especial daquela renúncia associada aos gastos com planos de
saúde das famílias e dos empregadores. Na seção 4, argumenta-se sobre a necessidade de
o governo federal regular a aplicação deste subsídio. Nas considerações finais, propõe-se
a continuidade desta agenda de pesquisa, pois, à primeira vista, a renúncia não fortalece
os pressupostos constitucionais nem promove a equidade do sistema de saúde brasileiro.
Palavras-chave: Sistema de saúde; Saúde pública; Gasto tributário; Equidade.
INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) definiu a saúde como “dever do Estado” e
“direito do cidadão”. Pela letra da lei, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), todo
cidadão possui este direito de acordo com suas necessidades sociais, independentemente
da sua capacidade de pagamento, da sua inserção no mercado de trabalho ou da sua
condição de saúde.

1.

Os dados apresentados neste
trabalho foram publicados
originalmente em nota técnica
produzida no Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada.

Parece evidente que o Estado deveria ter concentrado seus esforços para construir e
fortalecer o sistema público nos últimos 30 anos. Notou-se, entretanto, que os planos
de saúde contaram com pesados incentivos governamentais, cujos subsídios favoreceram
e favorecem o consumo de bens e serviços privados. Desse modo, de modo diverso
do esquema beveredgiano e similar ao modelo privado estadunidense, o sistema de
saúde brasileiro passou a funcionar como sistema duplicado e paralelo – na esteira da
privatização, como defendem Andrade e Salles Dias Filho (2009), do antigo seguro
social (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – Inamps).
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Para os defensores do SUS não é fácil lidar com essa contradição. Segundo Tuohy, Flood
e Stabile (2004), o mercado pode agravar as distorções deste tipo de sistema, dado que o
aumento do gasto privado e do poder econômico acabam corroendo a sustentabilidade
do financiamento estatal, conduzindo a um círculo vicioso, caracterizado pela queda
relativa do custeio e do investimento na saúde pública. E, de igual modo importante
– como demonstrado por Wasem e Greb (2009) –, a regulação de sistema duplicado é
muito mais complexa para o Estado, uma vez que o mercado cobre também serviços
ofertados pelo setor público (OECD, 2004b).
Não é à toa que há algum consenso entre os analistas de políticas de saúde, de que os
“maiores desafios (do SUS) são políticos, pois supõem a garantia do financiamento do
subsistema público, a redefinição da articulação público-privada e a redução das desigualdades de renda, poder e saúde” (PAIM, 2013).
Esse quadro sintetiza a “americanização perversa” do sistema de saúde brasileiro
(WERNECK VIANNA, 1998), de modo que seria oportuno repensar por que razões
não foi possível romper as amarras estruturais desta herança histórica (COHN, VIANA
E OCKÉ-REIS, 2010), em direção à ampliação do financiamento do SUS e do
fortalecimento dos mecanismos regulatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em particular, por ser peçachave na reprodução econômica deste sistema duplicado e paralelo, tal renúncia merece
mais atenção das autoridades governamentais, caso se queira, a um só tempo, consolidar o
SUS e reduzir o gasto das famílias e dos empregadores com bens e serviços privados.
No contexto do subfinanciamento público (PIOLA ET AL., 2013), a contradição
central da renúncia fiscal associada aos gastos com planos de saúde reside em diminuir
os gastos dos estratos superiores de renda, ao mesmo tempo em que patrocina
atividade econômica altamente lucrativa, em detrimento de recursos financeiros
que poderiam ser alocados para ampliar programas de caráter preventivo e melhorar
a qualidade dos serviços especializados, fundamentais para consolidação do SUS
(OCKÉ-REIS, 2014).
Para avaliar os subsídios em saúde, este artigo será apresentado na seguinte ordem. Na seção
2, será apresentada a polêmica em torno do gasto tributário. Na seção 3, analisaremos a
evolução deste gasto entre 2003 e 2015, em especial da renúncia associada aos gastos com
planos de saúde das famílias e dos empregadores. Na seção 4, a discute-se necessidade de
o governo federal regular a aplicação deste subsídio. Nas considerações finais, seção 5,
propõe-se a continuidade desta agenda de pesquisa, pois – além dos problemas do SUS
relativos ao financiamento, à gestão e à participação social, à primeira vista – a renúncia
não promove a consolidação do SUS e a equidade do sistema de saúde brasileiro.
1. DEBATE INCONCLUSO

Alguns países – como Austrália, Canadá e Estados Unidos – oferecem, ao seu modo,
incentivos governamentais aos contribuintes, mediante a redução de impostos, para
o consumo de planos privados de saúde (MOSSIALOS E THOMSON, 2002). Tal
incentivo representa gasto tributário – se percebido como imposto não recolhido ou gasto
público não aplicado diretamente nas políticas de saúde (VILLELA, 1981). Expressando
visões antagônicas, este poderia tanto reforçar a política de contenção de custos no setor
público, quanto promover a rentabilidade do setor privado, ou, ainda, compensar os
efeitos negativos da carga tributária e do “abuso do usuário” (PAULY, 1986).
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Sem entrar no mérito dos subsídios destinados à oferta (indústria farmacêutica e hospitais
filantrópicos), o Brasil segue esta tendência mundial, uma vez que não apenas os gastos
com planos de saúde, mas também com profissionais de saúde, clínicas e hospitais, podem
ser abatidos da base de cálculo do imposto a pagar – para a pessoa física e a pessoa jurídica
–, o que reduz a arrecadação do governo federal. Uma vez que os mecanismos privados
de financiamento tendem a afetar o orçamento público aplicado na saúde (FLOOD,
STABILE E TUOHY, 2002), pode-se questionar, de um lado, se a renúncia subtrai
recursos do SUS que poderiam incrementar sua qualidade; e, de outro, se ela restringe
o acesso a esse sistema, à medida que sua aplicação piora a distribuição do gasto público
per capita para certos grupos da população (MEDICI, 1990).
No contexto do sistema público e privado brasileiro – duplicado e paralelo –,
considerando-se os impactos deste subsídio sobre o financiamento do SUS e a equidade
do sistema, parece aceitável que o Estado atenue o conflito distributivo (NOGUEIRA,
2011), decorrente da aplicação de subsídios aos estratos superiores de renda, que acabam
favorecendo o faturamento do mercado de planos de saúde. Contudo, o ponto a ser
destacado, na atual conjuntura histórica, repousa na seguinte constatação, para além da
política de austeridade fiscal: este conflito não parece encorajar a adoção de medidas
governamentais no curto prazo.
No plano teórico, a renúncia não é vista como peça-chave para a reprodução do sistema
duplicado e paralelo. Afinal de contas, não se trata de desoneração fiscal qualquer; pelo
contrário, esta foi e é essencial para a estrutura e a dinâmica do mercado de planos de
saúde (OCKÉ-REIS, 2012).
No plano político, contrariar determinados interesses enraizados na relação Estado e
sociedade poderia gerar realinhamentos imprevisíveis no ciclo eleitoral. No primeiro
momento, a legitimidade de redução, eliminação ou focalização do subsídio poderia ser
contestada pela “classe média”, que tem influência na opinião pública; pelos trabalhadores
do setor público, privado e das empresas de economia mista, que perderiam todo ou
parte do subsídio; pelos empregadores, que sofreriam aumento do custo da mão de obra,
embora com a possibilidade de proteger-se via remarcação de preços; pelas operadoras
de planos de saúde, por clínicas e hospitais privados e pelos profissionais de saúde, que
perderiam também parte da sua receita, uma vez que o gasto tributário funciona como
patrocínio para o consumo de bens e serviços privados (ANDREAZZI ET AL., 2010).
Finalmente, no plano institucional, não se pode deixar de registrar que os poderes
executivo, legislativo e judiciário – em particular , o núcleo do poder decisório do
Estado brasileiro – são cobertos por planos privados de saúde ou por formas híbridas
como os planos de autogestão e desse modo gozam de benefícios como o abatimento de
parte dos seus gastos em saúde no imposto de renda. Além disto, seus membros recebem
incentivos da União, sob a forma de salário indireto, para o consumo de bens e serviços
privados de saúde (cf. OCKÉ-REIS E SANTOS, 2011).
Em que pese o realismo desse cenário, para reverter esse quadro, por meio da aplicação do
montante do gasto tributário na saúde pública, uma alternativa seria aumentar os recursos
financeiros e melhorar a qualidade do SUS, bem como ampliar a capacidade regulatória
do Estado sobre o mercado de serviços de saúde: o SUS atrairia segmentos da clientela
da medicina privada e a ANS regularia os preços, a cobertura e qualidade dos planos de
saúde, tendo-se como resultado a redução dos gastos das famílias e dos empregadores.
Se, de um lado, esse duplo movimento poderia permitir o apoio político para reduzir,
eliminar ou focalizar a renúncia, de outro, exigiria que o próprio gasto tributário fosse
alocado na atenção primária (prevenção) e na atenção secundária (exames, consultas
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especializadas e cirurgias ambulatoriais) para melhorar, substancialmente, as condições
de acesso e utilização do SUS.
Entretanto, se aumentar os recursos financeiros e melhorar a qualidade do SUS, bem
como ampliar a capacidade regulatória do Estado sobre o mercado de serviços de saúde
parece crível, a extensão e a profundidade dessa alternativa dependem do crescimento
da economia e do desempenho do sistema público de saúde, do caráter anticíclico da
política fiscal e da primazia da carreira de Estado na gestão dos recursos humanos do
Ministério da Saúde (MS) e das esferas subnacionais.
De qualquer maneira, não é recomendável naturalizar a renúncia – aceitá-la
como natural, uma vez que resultou da ação humana, condicionada por interesses
econômicos e políticos, em certo período histórico –, tampouco manter desregulada
sua aplicação – afastada de valores, normas e práticas que possibilitem o exercício
do controle governamental sob o marco constitucional do SUS. Afinal de contas,
a renúncia pode gerar situação tão regressiva da ótica das finanças públicas – ao
favorecer os estratos superiores de renda e o mercado de planos de saúde –, que
alguns países impuseram tetos ou desenharam políticas para reduzir ou focalizar
sua incidência (OECD, 2004a). Nessa linha, parece oportuno refletir sobre a
regulamentação dos gastos tributários em saúde. Antes contudo – na próxima seção
– se examinará a magnitude da renúncia entre 2003 e 2015, com destaque para a
análise da renúncia associada aos gastos com planos de saúde.
2. MAGNITUDE DOS GASTOS TRIBUTÁRIOS EM SAÚDE: 2003-2015

Esta seção apresenta a renúncia fiscal em saúde observada entre 2003 e 2015, ou seja, o
montante de recursos que o Estado deixou de arrecadar, que envolve o consumo das
famílias e dos empregadores, bem como a produção de bens e serviços da indústria
farmacêutica e dos hospitais filantrópicos. Em particular, tendo como base os dados
oficiais da Receita Federal do Brasil (RFB), estimou-se a renúncia efetiva associada aos
planos de saúde, calculada ad hoc, a partir do modelo completo do Imposto de Renda
– Pessoa Física (IRPF) e a partir de proxy das despesas médicas dos empregadores, por
meio do Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ).
Na Figura 1, observamos que em 2003 o setor saúde respondeu por 22,2% do gasto
tributário total, isto é, R$ 32,3 bilhões. Essa participação foi decrescente ao longo do
período, atingindo 11,7% em 2015. Essa redução se explica em boa parte pela ampliação
das desonerações fiscais e previdenciárias promovidas pelo governo federal.
Na mesma linha, verificamos na Figura 2 que a renúncia de arrecadação fiscal correspondeu a aproximadamente 1/3 das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS) do Ministério da Saúde (MS) no período, que se manteve estável entre 2003 e
2015, variando entre 31,8% e 32,3% no período.
Na Figura 3, tendo em vista as necessidades de financiamento do SUS, observamos que
o montante da renúncia não foi desprezível entre 2003 e 2015: em treze anos, a preços
médios de 2015, o governo deixou de arrecadar R$ 331,5 bilhões (soma dos valores
apresentados na terceira coluna). Nota-se, ainda, que a trajetória do crescimento do
gasto direto e indireto em saúde em termos reais se deu em ritmo superior à evolução do
PIB no período, sendo que, no último ano, os subsídios cresceram relativamente mais
do que o próprio gasto direto.
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Em 2015, somando a renúncia associada ao IRPJ (Figura 4) mais aquela associada aos
planos de saúde (Figura 5), temos que os subsídios que patrocinam o consumo no mercado
de planos de saúde alcançaram R$ 12,5 bilhões em 2015. Em 2003, esse montante era
de R$ 6,1 bilhões, de modo que, em termos reais, os subsídios dobraram no período.
No quadro de desfinanciamento do SUS – considerando-se a magnitude expressiva
do gasto tributário em saúde –, deve-se pensar sobre o caráter da regulamentação dos
gastos tributários em saúde, advertindo-se que a tendência atual gera similaridade com
a arquitetura do sistema privado de saúde estadunidense – reconhecido como caro e
ineficiente – e que também se caracteriza pela presença de subsídios e benefícios aos
empregadores (MARMOR E BOYUM, 1994).

FIGURA 1 – PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL, GASTO TRIBUTÁRIO TOTAL
E GASTO TRIBUTÁRIO EM SAÚDE
Em R$ Milhões Correntes
BRASIL
2003-2015
ANO

GASTO TRIBUTÁRIO
TOTAL
SAÚDE

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

38.857
49.800
56.429
81.240
102.673
114.755
116.098
135.861
152.441
181.747
223.310
257.223
277.140

8.641
10.515
11.426
14.894
15.148
17.050
17.229
18.376
20.387
23.431
25.786
29.019
32.344

%
22,2
21,1
20,2
18,3
14,8
14,9
14,8
13,5
13,4
12,9
11,5
11,3
11,7

Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB) /Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros (Cetad).
Elaboração: Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc)/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

FIGURA 2 – PROPORÇÃO DO GASTO TRIBUTÁRIO EM SAÚDE SOBRE A DESPESA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE (1)
Em R$ Milhões Correntes
BRASIL
2003-2015
ANO

GASTO DO
MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GASTO
TRIBUTÁRIO
EM SAÚDE

%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

27.181
32.703
37.146
40.750
44.304
48.670
58.270
61.965
72.332
80.063
83.053
91.898
100.055

8.641
10.515
11.426
14.894
15.148
17.050
17.229
18.376
20.387
23.431
25.786
29.019
32.344

31,8
32,2
30,8
36,6
34,2
35,0
29,6
29,7
28,2
29,3
31,0
31,6
32,3

Fonte: Ministério da Saúde (MS) e RFB/Cetad.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Nota: (1) Despesas com ações e serviços públicos de saúde, em conformidade com a Lei Complementar n° 141,
que regulamentou a Emenda Constitucional n° 29/2000, sancionada pela Presidência da República em 13 de janeiro de 2012.
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FIGURA 3 – CRESCIMENTO REAL: PRODUTO INTERNO BRUTO, MINISTÉRIO DA SAÚDE,
GASTO TRIBUTÁRIO EM SAÚDE E GASTO FEDERAL TOTAL EM SAÚDE
Em R$ Milhões a preços médios de 2015
BASE 100 = 2003
BRASIL
2003-2015
ANO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PIB (1)
R$

ÍNDICE

4.184.234
4.425.245
4.566.947
4.747.889
5.036.079
5.292.627
5.285.968
5.683.908
5.909.810
6.023.348
6.204.339
6.235.606
6.000.570

100
106
109
113
120
126
126
136
141
144
148
149
143

GASTO DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE (2)
R$

ÍNDICE

53.872
60.805
64.626
68.049
71.385
74.206
84.702
85.753
93.870
98.576
96.284
100.196
100.055

100
113
120
126
133
138
157
159
174
183
179
186
186

GASTO TRIBUTÁRIO
EM SAÚDE (2) (3)
R$

ÍNDICE

17.125
19.551
19.878
24.872
24.408
25.995
25.045
25.431
26.457
28.849
29.894
31.640
32.344

100
114
116
145
143
152
146
148
154
168
175
185
189

GASTO FEDERAL
TOTAL EM SAÚDE (4)
R$

ÍNDICE

70.997
80.355
84.504
92.921
95.792
100.201
109.747
111.183
120.327
127.425
126.178
131.836
132.399

100
113
119
131
135
141
155
157
169
179
178
186
186

Fontes: IBGE, MS e RFB/Cetad.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Notas:
(1) PIB deflacionado pelo deflator implícito, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o ano de 2015,
calculou-se o deflator a partir das Contas Nacionais Trimestrais, replicando a metodologia utilizada pelo IBGE para os
anos de 2010 a 2014.
(2) Saúde deflacionada pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, a preços médios de 2015.
(3) Despesas com ações e serviços públicos de saúde, em conformidade com a Lei Complementar n° 141, que regulamentou
a Emenda Constitucional n° 29/2000, sancionada pela Presidência da República em 13 de janeiro de 2012.
(4) Gasto total: soma dos gastos diretos (Ministério da Saúde) e indiretos (Gasto Tributário em Saúde).

FIGURA 4 – CRESCIMENTO REAL DO GASTO TRIBUTÁRIO EM SAÚDE
Valores deflacionados pelo IPCA a preços médios de 2015		
Em R$ Milhões
BASE 100 = 2003
BRASIL
2003-2015
ANO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

IRPF
R$
7.422
8.476
8.656
9.645
10.484
11.468
9.876
9.429
10.014
10.788
11.125
11.678
11.672

Fonte: RFB/Cetad.
Elaboração: Disoc/Ipea.
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Índice
100
114
117
130
141
155
133
127
135
145
150
157
157

IRPJ
R$
2.302
2.434
2.615
2.874
3.387
3.326
3.310
3.676
3.812
4.118
4.693
4.717
4.539

Índice
100
106
114
125
147
144
144
160
166
179
204
205
197

MEDICAMENTOS
E PRODUTOS QUÍMICOS
R$
2.223
2.746
3.014
6.610
4.634
4.714
5.023
5.001
4.641
5.156
5.029
5.489
6.619

Índice
100
124
136
297
208
212
226
225
209
232
226
247
298

HOSPITAIS
FILANTRÓPICOS
R$
5.179
5.895
5.594
5.743
5.903
6.488
6.836
7.325
7.991
8.787
9.047
9.756
9.514

Índice
100
114
108
111
114
125
132
141
154
170
175
188
184

TOTAL
R$
17.125
19.551
19.878
24.872
24.408
25.995
25.045
25.431
26.457
28.849
29.894
31.640
32.344

Índice
100
114
116
145
143
152
146
148
154
168
175
185
189
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FIGURA 5 – IRPF: CRESCIMENTO REAL SEGUNDO TIPO DE GASTO TRIBUTÁRIO EM SAÚDE
Valores deflacionados pelo IPCA a preços médios de 2015
Em R$ Milhões
Base 100 = 2003
BRASIL
2003-2015
ANO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

HOSPITAIS/
CLÍNICAS (BRASIL)
R$
1.417
1.618
1.561
1.761
2.474
2.771
2.197
1.824
2.059
1.988
1.942
2.005
2.125

Índice
100
114
110
124
175
196
155
129
145
140
137
142
150

HOSPITAIS/
CLÍNICAS
(EXTERIOR)
R$
28
32
27
27
40
45
19
14
15
15
16
14
15

PLANOS
DE SAÚDE
Índice
100
114
95
96
140
160
65
49
53
53
57
48
54

R$
3.845
4.392
4.760
5.398
5.778
6.570
6.006
5.976
6.269
7.107
7.488
8.002
8.014

Índice
100
114
124
140
150
171
156
155
163
185
195
208
208

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
(BRASIL)
R$
2.023
2.310
2.206
2.362
1.890
1.901
1.600
1.601
1.664
1.663
1.582
1.562
1.427

Índice
100
114
109
117
93
94
79
79
82
82
78
77
71

PROFISSIONAIS
DE SAÚDE (EXTERIOR)
R$
108
124
102
98
303
180
55
14
8
6
6
6
7

Índice
100
114
94
90
280
167
51
13
7
6
6
5
6

TOTAL
R$
7.422
8.476
8.656
9.645
10.484
11.468
9.876
9.429
10.014
10.780
11.034
11.589
11.588

Índice
100
114
117
130
141
155
133
127
135
145
149
156
156

Fonte: RFB/Cetad.
Elaboração: Disoc/Ipea.

3. QUAL É O PAPEL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE?

Como se observou, ao deixar de arrecadar parte dos impostos, o Estado age como se
estivesse realizando um pagamento – ou seja, um gasto tributário. Trata-se de pagamento
implícito – isto é, não há desembolso –, mas constitui-se, de fato, em pagamento.
Nesse marco, as pessoas físicas podem deduzir da renda tributável os dispêndios realizados
com saúde; porém, de maneira diversa da área da educação, não existe limite (teto)
para tal abatimento – a não ser o próprio nível de renda do indivíduo. Esta forma de
renúncia se aplica de igual modo ao empregador, quando fornece assistência à saúde
a seus empregados, pois esta assistência é considerada despesa operacional e pode ser
abatida do lucro tributável (PIOLA ET AL., 2010). Vale dizer, no Brasil, esse tipo de
incentivo governamental não é novidade nas relações econômicas estabelecidas entre o
Estado e o mercado, e, portanto, seria natural esperar que o gasto tributário associado aos
gastos com planos de saúde fosse ao menos justificado nas diretrizes do MS.
Afinal de contas, qual é a funcionalidade para o governo federal da renúncia de
arrecadação fiscal na área da saúde? Em tese, esse tipo de gasto poderia atender aos
seguintes objetivos governamentais, de forma combinada ou não: patrocinar o consumo
de planos de saúde; fortalecer a regulação dos preços do mercado de planos de saúde;
reduzir a fila de espera e o tempo de espera nos serviços especializados do setor público;
diminuir a carga tributária dos contribuintes que enfrentam gastos catastróficos em
saúde; reduzir os gastos com bens e serviços privados de saúde da força de trabalho
inserida no polo dinâmico da economia; e promover benefício fiscal. Nessa linha, é
desejável que o Estado avalie o impacto desse subsídio para a eficiência e para a equidade
do sistema de saúde e o torne mais transparente para a sociedade no orçamento público.
No entanto, desde já, é possível sugerir algumas hipóteses sobre a lógica concreta do seu
modus operandi do gasto tributário em saúde:
• O gasto público em saúde é baixo; boa parte dos problemas de gestão decorre
exatamente de problemas de financiamento do SUS (OCKÉ-REIS, 20082009), de modo que a renúncia subtrai recursos significativos para o SUS, que
poderiam melhorar a qualidade da sua oferta.
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• A renúncia reforça a iniquidade do sistema de saúde, o que piora a distribuição
do gasto público per capita – direto e indireto – para os estratos inferiores e
intermediários de renda.
• Os lobbies tendem a conservar e a agravar tal iniquidade, dado que o poder
econômico pode corroer a sustentabilidade econômica e política do SUS no
Congresso Nacional.
• Os subsídios não desafogam – completamente – os serviços médico-hospitalares
do SUS, dado que os usuários de planos de saúde utilizam seus serviços (vacinação,
urgência e emergência, banco de sangue, transplante, hemodiálise, serviços de
alto custo e de complexidade tecnológica). Dessa maneira, paradoxalmente,
o sistema acaba socializando parte dos custos das operadoras – a exemplo do
contencioso em torno do ressarcimento.
• No movimento contraditório do mix público/privado, os subsídios voltados
para o setor privado podem fazer aumentar – de maneira descontrolada – a
procura global por serviços de saúde, duplicando muitas vezes sua oferta. Pior: os
usuários de planos de saúde, uma vez favorecidos pela renúncia, podem fazer, por
exemplo, exames diagnósticos com mais rapidez, permitindo-se que “furem” a
fila do SUS, em geral, nos serviços de alta complexidade.
Essas hipóteses merecem ser verificadas empiricamente, mas são tão marcantes que
uma justificativa aceitável para o MS preencher esta lacuna normativa deveria partir da
suspeita que a renúncia de arrecadação fiscal pode afetar o financiamento do SUS e a
equidade do sistema de saúde. Em especial, se se considerar o caráter progressivo do SUS
e seus efeitos positivos sobre a desconcentração de renda:
“(...) o fato de que os 40% mais pobres se apropriam de cerca da metade dos gastos com internações
hospitalares e de 45% das despesas com procedimentos ambulatoriais frente a uma participação
da ordem de 10% para os 20% mais ricos. Na composição do total das despesas, cabe a metade
mais pobre pouco mais de 55% frente a uma participação de 1/5 para os 30% mais ricos”
(SILVEIRA, 2013, p. 56).
Caso o governo queira radicalizar a carta constitucional em defesa da universalidade e da
integralidade do SUS, outras pressuposições deveriam ser consideradas pelo MS, tendo-se
em mente as contradições encerradas na articulação entre o padrão de financiamento
público e o mercado de planos de saúde:
• O gasto tributário foi e é peça chave para a reprodução do sistema duplicado
e paralelo.
• O subsídio associado ao mercado de planos de saúde não influencia a calibragem
da política de reajustes de preços dos planos individuais praticada pela ANS
– por exemplo, a Anvisa monitora a redução do preço dos medicamentos,
a partir da desoneração fiscal patrocinada pelo governo voltada à indústria
farmacêutica.
• O montante da renúncia associada ao IRPF e ao IRPJ não é controlado pelo
MS, tampouco pelo Ministério da Fazenda – condicionado pela renda; e
depende, exclusivamente, do nível de gastos na saúde dos contribuintes e dos
empregadores.
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Na atual correlação de forças, não existe solução única, muito menos de corte tecnocrático, para definir o papel do MS nessa questão. Por isto, evitando-se a “judicialização”
deste processo, é essencial neste debate que governo e sociedade civil se aproximem. A
rigor, o governo não controla o destino, tampouco o teto dos gastos tributários, que são
definidos pelos planos e seguros de saúde, pelos prestadores de serviços de saúde das redes
contratadas e pelos consumidores – ou seja, não necessariamente a partir das prioridades
do governo federal.
Uma alternativa, semelhante à área de educação, seria, tecnicamente, estabelecer um
teto ou planejar a eliminação ou a redução do gasto tributário em saúde. Com base
nas experiências internacionais, a focalização poderia ser medida introdutória de fácil
aplicação: seja em relação à faixa etária, ao nível de renda, aos itens de gastos (médicos,
hospitais ou planos de saúde), ou, ainda, às próprias condições de saúde.
Em suma, o MS não pode desistir do seu papel de regular o gasto tributário em saúde,
cujo desenho dependerá do projeto institucional do governo para o setor, bem como
do seu poder de barganha para superar os conflitos distributivos na arena setorial e para
resistir à sua captura pelo mercado de planos de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O bloco histórico sanitarista deve lutar para ampliar o financiamento, melhorar a gestão
e fortalecer a participação social do SUS, mas, ao mesmo tempo, na crítica à privatização,
deve propor a criação de estruturas institucionais e mecanismos regulatórios que
permitam atrair segmentos da clientela da medicina privada para o SUS, bem como
reduzir o gasto dos trabalhadores, das famílias e dos idosos com planos de saúde, serviços
médico-hospitalares e remédios.
Na tentativa de fortalecer o SUS e reorientar o modelo de atenção, o gasto tributário
associado aos planos de saúde – que alcançou R$ 12,5 bilhões em 2015 – poderia ajudar
no crescimento das transferências para a atenção básica e a média complexidade do MS.
Seria necessário, assim, convencer o governo e a sociedade acerca das “externalidades
positivas” de eliminar, reduzir ou focalizar os subsídios, desde que tais recursos sejam
aplicados na atenção primária (Programa Saúde da Família – PSF, promoção e prevenção
à saúde, etc.) e na média complexidade (unidades de pronto atendimento, prática clínica
com profissionais especializados e recursos tecnológicos de apoios diagnóstico e terapêutico, etc.) do SUS.
Afinal de contas, a conversão de gasto público indireto em direto na área da saúde
teria mais sentido clínico e epidemiológico se contribuísse para negar e superar o
atual modelo de atenção assistencial; em outras palavras, se fustigasse o sistema duplicado e paralelo, que estimula a superprodução e o consumo desenfreado de bens e
serviços de saúde (COELHO, 2013) e que “(...) responde às condições crônicas na
lógica da atenção às condições agudas, [e], ao final de um período mais longo, [pode
determinar] resultados sanitários e econômicos desastrosos” (CONASS, 2014, p.
12). Entretanto, na atual conjuntura, considerando-se as vicissitudes do ciclo eleitoral, existe grau de indeterminação quanto à disposição da atual coalizão governamental em alocar os subsídios fiscais para o SUS, visando-se à melhoria do seu acesso
e da sua qualidade. Parece aceitável, ao menos, que o MS se disponha a regular e a
avaliar o gasto tributário em saúde.
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O que precisa ser verificado é um conjunto de evidências que, neste momento, estão
indicando a seguinte conclusão: a renúncia da arrecadação fiscal induz o crescimento do
mercado de planos de saúde – em detrimento do fortalecimento do SUS – e, também,
gera situação de injustiça distributiva, ao favorecer os estratos superiores de renda e
determinadas atividades econômicas lucrativas. |
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RESUMO

Diante do diagnóstico de que seus sistemas tributários não cumprem o papel de
fomentadores de desenvolvimento econômico inclusivo, vários países os têm questionado,
clamando por reformas tributárias urgentes. No entanto, pouca atenção tem sido dada
ao papel das Administrações Tributárias (AT) nessas reformas. Experiências recentes
mostram que dois requisitos devem ser atendidos para que uma ampla reforma na AT
seja institucionalizada. O primeiro é a vontade política. Nenhuma mudança profunda
é possível sem forte vontade política das autoridades e sem consenso público sobre a
necessidade de incluir no sistema aqueles contribuintes que, até então, conseguiram, legal
ou ilegalmente, escapar dele. O segundo requisito são os recursos humanos. Em todas
as reformas bem-sucedidas, um grupo de servidores públicos altamente qualificados e
comprometidos com a mudança foi o principal responsável pelo sucesso. Para tratar dessa
discussão, o presente artigo apresenta a experiência internacional de várias reformas nas
AT (a partir de informações comparativas coletadas pela OCDE para um conjunto de
56 países), elabora um diagnóstico da AT brasileira à luz da experiência internacional e
apresenta um conjunto de propostas para uma ampla reforma na AT, de modo a adequá-la
ao novo sistema tributário em discussão nas propostas apresentadas neste projeto.
Palavras-chave: Reformas tributárias; Administrações tributárias.
INTRODUÇÃO

O debate sobre reformas tributárias tem adquirido crescente importância na definição
das políticas públicas, principalmente quanto ao efetivo papel do sistema tributário na
promoção do crescimento econômico e na redução das desigualdades sociais.
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Diante do diagnóstico de que seus sistemas tributários não cumprem o papel de
facilitadores e fomentadores de desenvolvimento econômico inclusivo, vários países
têm questionado o próprio modelo tributário, clamando por reformas urgentes,
independentemente do nível das respectivas cargas tributárias, respectivos graus de
desenvolvimento econômico-social e da qualidade dos serviços públicos colocados
à disposição dos cidadãos. No entanto, pouca atenção tem sido dada ao papel das
Administrações Tributárias (AT) nessas reformas.
A instituição formal de um sistema tributário justo e eficiente, por meio de uma legislação
claramente estabelecida, é condição necessária, mas não suficiente para que sua aplicação
real atinja os objetivos de eficiência e justiça pretendidos pelos legisladores. Como
observou Kaldor (1980), em seu trabalho seminal, “a eficiência de um sistema tributário
não é determinada apenas por uma legislação adequada, mas também pela eficiência e
integridade da administração tributária”. Kaldor também advertiu que muitas reformas
tributárias ambiciosas falharam porque não se preocuparam com reformular a AT de
modo a adequá-la ao novo sistema tributário instituído.
Embora seja a política fiscal que define a legislação tributária, é a AT que a implementa,
colocando-a em vigor, traduzindo as leis fiscais, de forma justa, eficiente e efetiva,
em receitas tributárias. O desempenho da AT deve ser, pois, avaliado em relação aos
requisitos de eficácia, eficiência e equidade. Quanto mais complexo for o sistema a ser
administrado, devido à complexidade das regras tributárias, menos efetivamente a AT
arrecadará e, ao mesmo tempo, menor será sua eficiência em função dos altos custos da
cobrança, mas a simplificação pura e simples não pode ser o único mote de uma reforma.
É preciso equilibrar eficiência e equidade do sistema.
Nesse sentido, é fundamental que a estrutura orgânica formal encarregada da administração do sistema tributário tenha condições objetivas de promover a adequada aplicação
das normas tributárias instituídas, sob pena de se ver escorrer ralo abaixo todo o esforço
para construir sistema tributário mais eficiente e justo.
Nas reformas fiscais, existe uma estreita correlação entre uma política fiscal bem-sucedida
e uma AT eficiente. Ou seja, não existe boa política fiscal sem AT que tenha capacidade
para aplicá-la com eficiência e justiça. E sem a reorganização permanente da AT e
melhorias nos métodos de gestão, com pessoal altamente qualificado e responsável,
é impossível esperar que as reformas tributárias possam ser realizadas com sucesso
(BEJAKOVIC, 2000).
Somente nos últimos anos é que a maioria dos países começou a tratar as questões
referentes à construção de uma AT moderna inserida em suas propostas de reformas
tributárias. Como primeiro passo, focou-se na reestruturação organizacional da
autoridade tributária, com ênfase na gestão por funções (arrecadação, cadastros,
fiscalização, TI e contencioso, como principais), que são então organizadas por tipos de
contribuintes, de tributos e/ou de setores ou atividades das empresas (OCDE, 2015).
As reformas administrativas realizadas em alguns países, com a instituição de novas
estruturas organizacionais e equipes mais profissionais, colaboraram com a implementação bem-sucedida de várias reformas tributárias e em grandes melhorias na cobrança
de tributos. Os exemplos de sucessos mostram que, sob condições adequadas, a eficiência
da AT pode ser ampliada em período relativamente curto de tempo. Além disso, como
demonstraram alguns países – como Bolívia, Chile, Colômbia e Uruguai na América
do Sul, ou Espanha e Portugal na Europa –, com a maior eficiência da AT, a arrecadação
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pode ser aumentada ao mesmo tempo em que se reduzem as desigualdades, por meio de
uma incidência mais adequada dos tributos sobre os diferentes grupos de contribuintes
(BEJAKOVIC, 2000).
No entanto, como ressaltam Budge e McKay (1994), as reformas promovidas nos sistemas
tributários e nas AT na América do Sul têm sido mais impactantes porque estão sendo
realizadas em países onde a tributação é regressiva, a maior parte das receitas tributárias é
obtida de tributos indiretos e onde as maiores alíquotas sobre a renda são muito menores
do que nos países desenvolvidos. Nesses países, entre os quais está o Brasil, o princípio
democrático básico da equidade fiscal tem sido amplamente violado, em função da baixa
tributação da renda e dos lucros.
Uma das lições mais importantes das experiências de diferentes países é que, em
regra, uma condição prévia essencial para uma reforma da AT é a simplificação do
sistema tributário, como forma de garantir que ele possa ser aplicado efetivamente
(BEJAKOVIC, 2000). No entanto, como já ressaltado, o foco da reforma não pode
ser somente a simplificação, principalmente quando o sistema é extremamente
injusto. Referida simplificação deve ser buscada não na redução das bases tributárias
ou alíquotas, mas principalmente na remoção de isenções, brechas legais e incentivos
fiscais que potencializam a evasão fiscal.
Isso não significa que as melhorias no funcionamento e na eficiência da AT sejam uma
tarefa fácil e simples, que possa ser feita no curto prazo. Na prática, a administração fiscal
reflete toda uma série de fatores e condições socioeconômicas, como a formação e o
nível de conhecimento dos funcionários, a distribuição de renda, a atitude em relação à
autoridade do Estado, etc. (BEJAKOVIC, 2000).
E ainda há uma preocupação adicional a ser ressaltada: o controle da corrupção. Se a
corrupção é generalizada na sociedade, não é possível esperar que a administração fiscal
seja uma ilha isolada de honestidade. Uma boa estrutura tributária tende a ser o elemento
essencial para garantir baixos índices de corrupção.
Outra questão relevante é o status organizacional da AT dentro do setor público como
um todo, que é um dos principais fatores que afetam sua capacidade para se especializar
e responder adequadamente às mudanças na economia (BEJAKOVIC, 2000). Os principais problemas são decorrentes, sobretudo, do apego quase universal à ideia de que as
AT devem ser colocadas sob a estrita supervisão do Ministério da Fazenda, por causa da
natureza política de suas operações (TERKPER, 1994). No entanto, o fato é que, para
as instituições fiscais, a interferência política excessiva afeta a implementação objetiva da
política tributária. Há evidências claras que sugerem que esta interferência tenha consequências adversas na eficiência da AT em muitos países. Portanto, uma das condições
prévias para a reforma da AT e melhoria em sua eficiência é aumentar sua autonomia
institucional e financeira (GOODE, 1990).
Além desses fatores, esforços adicionais para melhorar o status, as condições de trabalho
e os salários dos funcionários da administração fiscal certamente permitirão aumentos
das receitas públicas muito maiores do que os custos dessas melhorias (WORLD
BANK, 1991).
É importante ressaltar, ainda, que uma reforma da AT também é parte de uma transformação completa da administração pública, e, por isso, não há motivos para ser muito
otimista quanto à velocidade da mudança e aos resultados esperados (HESSE, 1993).
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Experiências recentes mostram que dois requisitos devem ser atendidos para que a
mudança seja institucionalizada. O primeiro é a vontade política. Uma mudança
profunda não é possível sem forte vontade política das autoridades e consenso público
sobre a necessidade de incluir no sistema aqueles contribuintes que, até o momento
da reforma, conseguiram, legal ou ilegalmente, escapar dele. O segundo requisito são
os recursos humanos (BEJAKOVIC, 2000). Em todas as reformas bem-sucedidas, um
grupo coeso de homens e mulheres, muito bem formados e comprometidos com a
mudança, foi o responsável pelo sucesso das reformas (SILVANI, 1992).
Para realizar uma reforma da AT também é muito importante aceitar uma estratégia
global sobre a distribuição das tarefas e das competências básicas e determinar as
prioridades. (CASANEGRA DE JANTSCHER, SILVANI E VEHORN, 1992). A
experiência mostra que não existe uma estratégia geral que possa ser aplicada a todos os
países, a todos seus entes federados e a todas as situações (BEJAKOVIC, 2000).
Estrategicamente, para que uma reforma da AT seja viável, é importante começar
pela identificação clara dos problemas que afetam suas principais funções: cadastros de
contribuintes, tecnologia da informação (com atenção especial para os processamentos das
informações das declarações, restituições e pagamentos), cobrança, fiscalização, contencioso
administrativo e judicial, atendimento aos contribuintes e efetividade das penalidades.
Ou seja, uma reforma da AT deve fazer parte de esforço mais amplo de reforma fiscal,
cuja preocupação principal deve ir além da mera simplificação do sistema, buscando o
desenvolvimento econômico e social, o que implica reestruturar o sistema tributário
para que não somente seja mais eficiente, mais fácil de administrar e que cause menos
distorções econômicas, mas também para que seja instrumento de redução das desigualdades sociais. E não faz sentido tentar reformar a AT sem reformar simultaneamente a
estrutura tributária. Esse processo é uma via de mão dupla.
Para tratar dessa discussão, o presente artigo está organizado em cinco sessões, incluindo
esta introdução. A primeira seção apresenta a experiência internacional de reformas de
AT, a partir das informações comparativas coletadas pela OCDE para um conjunto
de 56 países; na seção 2, é elaborado um diagnóstico da AT brasileira à luz da experiência internacional; a seção 3 traz um conjunto de propostas e a última seção apresenta
algumas considerações finais.
1. A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

O esforço da OCDE para coletar informações comparativas sobre as AT foi ampliado
para um conjunto mais amplo de países e os vários estudos empíricos recentes já utilizam
essa nova base de dados (BIRD, 2015).
1.

Além dos países membros da
OCDE, referido estudo traz
informações dos seguintes países
não pertencentes à Organização:
Argentina, China, Índia, África do
Sul, Rússia, Costa Rica, Bulgária,
Croácia, Chipre, Lituânia, Malta,
Romênia, Letônia, Colômbia,
Malásia, Singapura, Marrocos,
Tailândia, Brasil, Indonésia e Arábia
Saudita.

O estudo mais recente da OCDE (OCDE, 2015) abrange 56 países.1 Informações
adicionais são fornecidas pelos estudos do Inter-American Development Bank (IDB,
2013), para 13 países latino-americanos, do Asian Development Bank (ADB, 2014),
para outros seis países asiáticos, e do International Tax Dialogue (ITD, 2010), para
alguns países africanos.
O estudo da OCDE (2015) apresenta uma ampla análise das AT para esses 56 países,
chamando a atenção para as tendências adotadas por eles para o desenho da estrutura
organizacional, os modelos de gerenciamento e a avaliação de desempenho da AT.

755

A REFORMA TRIBUTÁRIA NECESSÁRIA: DIAGNÓSTICO E PREMISSAS

Eles observaram que as reformas nas características institucionais e estruturas organizacionais das AT continuam a ser o foco dos esforços em muitos países e o objetivo principal anunciado seria melhorar a eficiência e a eficácia de suas AT. A título de exemplo,
eles citam várias características das reformas administrativas realizadas nas últimas três
décadas (OCDE, 2015), como, por exemplo, o estabelecimento de órgãos fiscais com
maior autonomia, integrando administrações fiscais de tributos diretos e indiretos e, em
vários países (como, por exemplo, Portugal, República Eslovaca e Eslovênia), integrando
a administração fiscal e a aduaneira dentro de um único órgão. Também observaram
algumas iniciativas de integração da administração das contribuições para a Seguridade
Social com a dos demais tributos (Lituânia, Grécia e Brasil, por exemplo).
Eles constataram a definição de novas estruturas com reduzida hierarquia de gestão,
consolidação dos processos de trabalho e maior centralização na gestão nacional de alguns
serviços (por exemplo, Estônia, Finlândia e Letônia), racionalização substancial do número
de unidades descentralizadas (por exemplo, Croácia, Grécia, Noruega e Romênia) e
estruturas de fiscalização baseadas em tipos de contribuintes (por exemplo, Bélgica,
República Tcheca, Indonésia, Países Baixos e Portugal). Também foram criados novos
centros de prestação de serviços aos contribuintes (por exemplo, Argentina e Malásia).
Observaram que a prática de estabelecer divisões dedicadas a gerenciar os grandes contribuintes corporativos (pessoas jurídicas) foi encontrada em mais de 85% dos países. No
entanto, o uso de metodologia similar para os contribuintes individuais (pessoas físicas) de
alta renda é consideravelmente menos generalizado, apesar da evidência mundial de crescimento significativo dessa classe de contribuintes, tanto em quantidade, quanto em riqueza.
Em relação à cooperação, verificam que muitas administrações tributárias estão utilizando ou desenvolvendo uma “abordagem cooperativa de modelo de conformidade” para seus maiores contribuintes, mas alertam que as AT ainda podem melhorar
bastante a transparência dos relatórios sobre os seus desempenhos no cumprimento de
suas missões institucionais.
Foram levantados os muitos desafios de gestão de recursos humanos que as AT devem
enfrentar, particularmente em relação ao recrutamento de pessoal, à formação e treinamento, ao engajamento, à gestão de desempenho e ao envelhecimento da força de
trabalho, principalmente depois de as AT em muitos países terem recebido ordens para
cortar seus custos administrativos como parte dos esforços de ajuste fiscal, o que para
alguns importou em reduções significativas (por exemplo, Austrália, Reino Unido e
Estados Unidos). Como consequência, muitos países incorreram na prática de usar uma
variedade de serviços terceirizados em funções administrativas críticas e de suporte (por
exemplo, serviços de TI), comprometendo a integridade de sua atuação (OCDE, 2015).
Em geral, a carga tributária média para os países da OCDE no ano fiscal de 2012 subiu
marginalmente em relação a 2011 e quase retornou ao nível existente antes da crise
financeira global. O desempenho global do IVA nos países da OCDE permaneceu
abaixo dos níveis existentes antes da crise financeira global em 2008, apesar dos esforços
realizados, nos últimos anos, em muitos países, para aumentar a produtividade da
arrecadação desse imposto.
Mas alguns dados relacionados ao desempenho das AT chamam a atenção para alguns
aspectos críticos de suas performances: por exemplo, as restituições de tributos representam fluxo de trabalho significativo em muitas AT, em particular para os países da
OCDE e para os seus sistemas de IVA; algumas AT têm potencial considerável para
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eliminar e/ou deslocar a demanda de serviços dos contribuintes de canais onerosos (por
exemplo, consultas pessoais) para canais mais eficientes (por exemplo, serviços on-line);
e muitas AT parecem ter poucos dados sobre a demanda de serviços por seus canais de
serviço, o que dificulta o planejamento de ações para racionalizar o atendimento.
Para os países da OCDE, no período de 2011 a 2013, a dívida tributária média
no final do ano (excluindo a dívida em litígio) como parte da arrecadação líquida
anual de receitas foi de 22-24%, embora esses índices sejam significativamente
impactados por resultados anormalmente grandes para dois países (Grécia e Itália).
Os pesquisadores da OCDE (2015) ressaltam que a análise geral do desempenho
das AT na cobrança de dívidas tributárias foi dificultada em função da insuficiência de dados fornecidos.
Estão sendo feitos esforços consideráveis para melhorar o alcance e a qualidade dos serviços
on-line prestados aos contribuintes. As áreas prioritárias relatadas são as declarações
eletrônicas e outros aplicativos, o aprimoramento de sites, a captura de dados de terceiros,
o uso de vários produtos digitais e a contabilidade digital integrada.
Além disso, tem sido observado, também, grande progresso no uso de sistemas de
declarações eletrônicas, com mais de 95% de todas as AT oferecendo esses serviços;
mais de dois terços das AT nos países da OCDE implementaram declarações eletrônicas
para mais de 75% de seus contribuintes Pessoas Físicas e Jurídicas em 2013. O uso de
declarações pré-preenchidas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) continua
a evoluir; oito AT (como, por exemplo, a Dinamarca) informaram que eles preparam
completamente as declarações (ou documentos similares) para a maioria dos seus
contribuintes PF. A maioria das AT teve progressos substanciais nos últimos anos na
informatização total da cobrança de tributos. No entanto, muito mais de um terço das
AT não forneceram dados sobre o volume de pagamentos, sugerindo que este aspecto
da administração pode não estar recebendo atenção adequada.
O estudo da OCDE (2015) traz, ainda, uma visão geral das principais características em
vigor nas AT dos países da OCDE, destacando que vários países parecem ter o potencial de modificar seus mecanismos de pagamento e/ou declarações (para PJ e/ou PF)
de forma a obter uma série de benefícios (como, por exemplo, a redução da carga de
trabalho, de custos administrativos e de conformidade dos contribuintes), aumentando
ainda mais a arrecadação.
A maioria das Reformas das AT, na década de 1990, seguiu orientação do Banco
Mundial, na esteira do Consenso de Washington, com o objetivo claro de ampliar
a arrecadação para fazer face ao processo de endividamento que a maioria dos países
passou a enfrentar assim que a onda neoliberal aportou em suas praias. Ao fazer uma
revisão das operações do Banco nesta área nesse período, Gill (2000) observou que
o principal impulso dessas reformas focava a política e a legislação tributárias, com
foco na racionalização de processos técnicos básicos, tais como a criação/melhoria dos
cadastros de contribuintes, o processamento de restituições e pagamentos, a auditoria
fiscal e as operações aduaneiras; na informatização dos processos e procedimentos;
na reorganização dos órgãos fiscais em linhas funcionais; na criação de Unidades de
Grandes Contribuintes; e nos treinamentos técnicos a partir de diretrizes recomendadas
pelo Banco. No entanto, pouca atenção fora dispensada a outras áreas fundamentais,
como as relativas aos fatores ambientais que influenciam as AT de cada país, o efeito de
sua história sobre seu funcionamento atual e futuro, a estratégia organizacional, as várias
atividades de organização e gerenciamento e a cultura informal.
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Como resultado, muitas das orientações do Banco Mundial falharam em descobrir
completamente como funcionavam, formal e informalmente, as instituições, levando
a soluções parciais e resultados subótimos (GILL, 2000), quando não totalmente
opostos aos esperados.
Para tentar resolver essa questão, o Banco elaborou um modelo de análise com o
objetivo de realizar uma espécie de diagnóstico preciso da administração tributária
de determinado país, que levaria em consideração, de forma integrada, tanto as áreas
tradicionalmente focadas pelas orientações anteriores, quanto as que parecem ter sido
deixadas de lado. Esse modelo é resumido em Gill (2000) e utilizado por vários países,
ainda que não declaradamente.
Em síntese, o modelo de diagnóstico elaborado pelo Banco Mundial segue uma estrutura
bem definida (GILL, 2000).
Inicialmente, são criados três conjuntos de indicadores para a realização de uma
“Avaliação Preliminar” cujo objetivo é identificar os principais problemas da AT
analisada: Indicadores da Natureza e Escala de Operações, cuja função é dimensionar a
complexidade da AT, de modo a colocar as coisas em perspectiva; Indicadores de Eficácia,
para avaliar a eficácia da AT em suas principais funções institucionais; e Indicadores de
Eficiência, para avaliar a eficiência de suas operações. Os dados coletados para esses
indicadores seriam úteis para comparar as tendências no desempenho recente da AT em
relação às suas metas de desempenho. Isso também ajudaria a fazer comparações com os
padrões regionais e internacionais, onde estes estiverem disponíveis.
Essa avaliação preliminar deve destacar as várias áreas funcionais onde as deficiências de
desempenho são severas e que, consequentemente, merecem atenção especial.
Em seguida, Gill (2000) apresenta um quadro conceitual utilizado para o diagnóstico detalhado da AT, denominado “Modelo de Congruência”. O modelo tem como
princípio a visão de que a AT é sistema aberto, um conjunto inter-relacionado de
componentes. Como numa fábrica, a AT recebe insumos (“Entradas”), que sofrem um
“Processo de Transformação”, produzindo seus resultados (“Saídas”). Há três entradas
diretas nesse sistema organizacional: Meio Ambiente, Recursos e História. A partir
desses insumos, uma quarta entrada é derivada: a Estratégia. Os insumos alimentam o
“Processo de Transformação”, que é uma interação de quatro componentes: Tarefas,
Arranjos Organizacionais Formais, Organização ou Cultura Informal e Indivíduos. Os
resultados do processo de transformação aparecem como resultados nos níveis individual, unitário e organizacional. Há um feedback contínuo das saídas para o processo de
transformação, do processo de transformação para entradas, e de saídas para as entradas.
A ideia central do Modelo de Congruência é que a eficácia de uma organização na
consecução de seus objetivos depende da “Congruência” ou Ajuste entre diferentes
partes do Modelo. A eficácia é maior quando a estratégia se adapta ao meio ambiente,
aos recursos e à história, por um lado, e os resultados dos processos de transformação,
aos mecanismos de feedback, por outro; o Processo de Transformação enquadra-se na
estratégia, nas saídas e nos mecanismos de feedback desejados; e os quatro componentes
do processo de transformação (tarefas, arranjos organizacionais formais, organização
informal e indivíduos) se encaixam. Sempre que há falta de congruência entre quaisquer
desses elementos, o resultado é um desempenho inadequado. A fim de melhorar a eficácia
de uma organização, o que precisa ser feito é, primeiro, identificar áreas com falta de
ajuste e, em seguida, projetar medidas corretivas para melhorar esse ajuste (GILL, 2000).
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A partir daí, aplica-se o Modelo de Congruência ao diagnóstico da AT, discutindo-se os
fatores ambientais que a influenciam e o impacto potencial em seu desempenho.
Embora esse seja bom modelo para se realizar um amplo diagnóstico dos problemas das AT,
não há consenso sobre seu sucesso na implementação das medidas corretivas. De qualquer
forma, na medida do possível e em função do escopo do presente trabalho, utilizaremos as
recomendações de Gill (2000) como guia para diagnóstico dos problemas das AT no Brasil.
2. A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO BRASIL:
UM DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
2.

A RFB administra mais de 97% da
arrecadação das receitas federais,
um montante de R$ 1.305,5 bilhões
em 2017.

3. Muitos municípios possuem
apenas um setor administrativo,
normalmente vinculado às
Secretarias de Planejamento,
responsável pela administração das
receitas tributárias.

No Brasil, há uma multiplicidade de órgãos com funções típicas de administração de
tributos, fruto da sua organização política federativa. No âmbito do governo federal, o
principal órgão de AT é a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que é responsável
pela administração de todos os impostos de competência da União, das contribuições
sociais para a Seguridade Social e da atividade aduaneira, além de outras competências
tributárias adicionais.2
Nos Estados e no Distrito Federal, são as Secretarias de Fazenda as responsáveis pela
administração de todos os tributos estaduais e, nos Municípios, quando existem,3 são as
Secretarias de Finanças que exercem esse papel. Na maioria dos Estados e Municípios,
no entanto, essas Secretarias também administram o tesouro e a dívida pública, a outra
face da política fiscal: os gastos públicos.
Vimos que a AT tem como função primordial cumprir os objetivos da política tributária.
Nesse sentido, a literatura econômica internacional estabelece os seguintes objetivos
específicos ao administrador tributário: aplicar estritamente a lei, de modo a obter a
máxima arrecadação com o mínimo de custo; e estimular o cumprimento voluntário
das obrigações tributárias por parte dos contribuintes.

4. A discussão acerca da necessidade
de se combater a sonegação
tem sido tema recorrente no
Brasil desde o início dos anos 80,
principalmente por se apresentar
como a alternativa mais justa
para a solução de desequilíbrios
das finanças públicas do país. Em
função de seus efeitos perversos
sobre a execução orçamentária,
por contribuir para tornar mais
desigual o perfil da distribuição da
renda e por distorcer a alocação
dos recursos, a sonegação tem
sido apontada como uma das
grandes questões pendentes de
solução pela sociedade, dentro do
objetivo maior de se construir uma
sociedade mais justa e solidária.

Assim, o principal objetivo das AT seria fazer com que os contribuintes cumpram
corretamente suas obrigações, ou seja, ao exercer o seu papel, as AT devem procurar garantir
o real cumprimento da lei tributária, na forma intencionada pelo legislador. Quando um
contribuinte foge à sua obrigação tributária, pretendendo pagar menos tributos do que
a legislação estabelece, estamos diante do que se denomina evasão ou sonegação fiscal.
Assim, uma das funções precípuas das AT seria minimizar a sonegação fiscal.4
Mas na prática, a AT não é responsável apenas pela aplicação da lei. No aparelho de
Estado, a AT é o espaço privilegiado de elaboração da maioria dos projetos enviados ao
legislativo sobre matéria tributária. E em projetos de iniciativa dos parlamentares, sua
posição tem muito peso na aprovação ou rejeição. Sob direta responsabilidade da AT
é editada praticamente toda a legislação infralegal. Tem, portanto, papel decisivo na
configuração de todo o arcabouço normativo da tributação.
E se a AT é indutora da política tributária, poderá ser indutora também da desigualdade,
a depender da orientação seguida. Assim, em uma visão mais voltada para a sociedade,
pode-se dizer que à administração tributária compete a promoção da justiça fiscal, sem
prejuízo da arrecadação dos tributos ou vice-versa.
Conforme ressalta Gill (2000), fazer o diagnóstico sistemático da AT é pré-requisito
para se desenvolver uma estratégia de sucesso para reformá-la. No entanto, devido à
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complexidade da administração fiscal e aduaneira, esta não é uma tarefa simples. Uma
série de fatores externos e internos deve ser analisada para se entender como funciona
a instituição e o que precisa ser modificado. Além disso, o diagnóstico deve ser feito
de forma participativa, para construir um consenso sobre as causas do desempenho
inadequado e as medidas a serem implementadas (GILL, 2000).
Como mostrado na seção anterior, o modelo proposto em Gill (2000) permite uma
análise passo a passo do ambiente organizacional, da história, dos recursos, da estratégia,
dos processos de transformação, dos resultados e do mecanismo de feedback do sistema
de administração, com o objetivo de identificar as deficiências sistêmicas que levam à
ineficiência e à ineficácia nas suas operações.
Como condição preliminar para um diagnóstico profundo da AT, é imprescindível
fazer-se um levantamento geral das responsabilidades da AT, a carga de trabalho, as
áreas prioritárias, a estrutura organizacional e a distribuição geográfica de suas unidades.
Também é importante saber de que forma, quanto à eficácia e eficiência, a AT está atualmente desempenhando suas funções e quais são as áreas em que os problemas são mais
graves. Esse exame preliminar proporciona um contexto para o exercício de diagnóstico
e permite que as funções mais críticas sejam tratadas imediatamente (GILL, 2000).
Para a realização desse diagnóstico preliminar, serão utilizados relatórios de gestão,
principalmente o apresentado pela RFB5 (RFB, 2017), e diversas informações de outras
fontes (Secretarias de Fazenda e de Finanças, Sindicatos e Associações de Servidores
Públicos), utilizando-se, sempre que possível, uma análise à luz da experiência
internacional, tendo como base de comparação o estudo da OCDE (OCDE, 2015).
2.1. Arranjos institucionais e estrutura organizacional

A experiência internacional mostra uma variedade de abordagens para a organização
e o grau de descentralização na AT. É muito comum observar, mesmo em países que
são significativamente descentralizados, como é o caso dos países escandinavos, uma
organização altamente centralizada da AT. No entanto, há outros países, em pequeno
número, onde a administração fiscal é altamente descentralizada, como na Alemanha,
onde mesmo alguns impostos do governo central são administrados descentralizadamente
pelos governos subnacionais.
As AT no Brasil, nos três níveis da federação, adotam arranjos institucionais com pouca
autonomia: a AT federal é conduzida por um único órgão subordinado ao Ministério
da Fazenda, a RFB, que é responsável por todas as funções relevantes na administração
dos tributos diretos e indiretos da União, além de administrar tributos da Seguridade
Social e as atividades aduaneiras. Nos Estados e Municípios, o arranjo institucional é
praticamente o mesmo, com as AT subordinadas à estrutura hierárquica das Secretarias
de Fazenda ou de Finanças, com baixa autonomia.
Como relata o estudo da OCDE (2015), a maioria dos países (33, ou quase 60%)
adota uma forma de configuração institucional denominada “semiautônoma
unificada”, com muito mais autonomia dos que os modelos baseados em um único
órgão no Ministério da Fazenda ou das Finanças, modelo adotado somente por
12 países. Onze países adotam, ainda, uma espécie de conselho formal de gestão/
assessoria composto de representantes externos como parte do quadro geral de
governança (OCDE, 2015).
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5. Os Relatórios de Gestão são
documentos exigidos pelos
órgãos de controle interno e
externo como prestação de contas
ordinária anual a que as AT estão
obrigadas, nos termos do art. 70
da Constituição Federal. No caso
dos órgãos federais, referidos
documentos são elaborados de
acordo com as disposições do TCU
e da CGU. Estados e Municípios
precisam melhorar a transparência
de suas AT, pois raramente
apresentam relatórios detalhados
de prestação de contas de suas
atividades à sociedade. O que se
observa, no caso desses entes
subnacionais, é a apresentação de
prestação de contas relativas tão
somente às receitas e despesas
sob sua responsabilidade, sem
adentrarem em questões relativas
ao desempenho das próprias
atividades.
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O Brasil adota um modelo de AT que integra tanto os tributos diretos quanto os indiretos, as atividades aduaneiras e a administração dos tributos da Seguridade Social, tudo
dentro de uma superestrutura administrativa extremamente hierarquizada, a RFB.
Essa realidade é bastante distinta da maioria dos países pesquisados pela OCDE (2015).
Os dados apresentados neste estudo mostram que há países que ainda realizaram esforços
para integrar as suas administrações de tributos diretos e indiretos, como o Chipre e
Malta; dos 32 países da OCDE com regimes de contribuições para a Seguridade Social,
somente 13 fundiram essas operações com as dos demais tributos; os restantes (19) administram suas receitas em órgãos distintos. Dos 22 países não pertencentes à OCDE, sete
fundiram as administrações das contribuições para a Seguridade Social à AT dos demais
tributos, e Lituânia e Tailândia anunciaram que também estavam planejando tal fusão.
13 países membros da OCDE também integraram as operações fiscais e aduaneiras em
um único órgão, sendo a Hungria (2011), Portugal (2012) e a Eslováquia (2012) os que
o fizeram mais recentemente; nos 22 países não pertencentes à OCDE, seis adotaram a
fusão das operações fiscais e aduaneiras em órgão único.
Na maioria dos países europeus, a AT nacional também é responsável pela administração
dos tributos sobre a propriedade (e, muitas vezes, pelos tributos sobre veículos automóveis).
Em outros países, como no caso do Brasil, esses tributos geralmente são administrados
por AT dos governos subnacionais (Estados e Municípios).
A experiência internacional mostra que muitas AT empreenderam grandes esforços
para reformar suas estruturas organizacionais com o objetivo de obter melhores resultados, com atenção especial à redução dos custos operacionais. Os principais pontos
observados nessas reformas têm sido as alterações nos arranjos institucionais, quase
sempre no sentido de instituir AT mais autônomas; o aumento das responsabilidades dos órgãos fiscais; o aumento da utilização de gestão por segmento de clientes
(incluindo a criação de unidades de grandes contribuintes), a redução de níveis hierárquicos de gerenciamento aliada a centralização da gestão em órgãos centrais, a racionalização via gestão em rede e o compartilhamento de serviços entre vários órgãos
governamentais (OCDE, 2015).
O modelo por “função” continua a ser o preferido no desenho das estruturas administrativas das AT, mas cerca de dois terços dos países informaram que estão trabalhando
projetos de estruturas “híbridas”, que combinam os vários modelos – por função, tributos,
setores ou tipos de contribuintes (OCDE, 2015). Esse é o caso do Brasil, que apesar de
privilegiar a estrutura por função, tem adotado modelos híbridos que combinam gestão
parcial por tipo de contribuintes e fiscalização preferencialmente por tributos, considerada uma forma ineficiente por muitos países, que têm privilegiado a fiscalização por
grupos ou setores econômicos.
Os Estados brasileiros há muito já adotam uma estrutura de fiscalização por grupos ou
setores econômicos, mais eficiente e eficaz, pois aproximam o momento de percepção
do fisco em relação ao momento das práticas de fraudes e de grandes planejamentos
tributários. Assim, a especialização setorial permite um acompanhamento por especialistas quase em tempo real do modus operandi de cada setor.
Na esfera federal, apesar das inúmeras alterações, a estrutura organizacional ainda é
arcaica (basicamente o modelo da criação da Receita Federal em 1968, com alguns
ajustes), exageradamente hierarquizada (a estrutura vertical em vários níveis remonta aos
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modelos de gestão da ditadura militar, com órgãos centrais, regionais, locais, etc.). Tal
modelo é ineficaz e ineficiente na administração de Sistema Tributário que tenha mais
peso na tributação sobre a renda, razão pela qual tem sido rejeitado pela AT nas discussões recentes das reformas tributárias.
Segundo o estudo da OCDE (OCDE, 2015), a maioria das AT administra totalmente
suas operações de TI e cerca de 20% dizem depender significativamente de terceirizados
ou de outros órgãos do governo. Como se trata de uma atividade estratégica, administrar
as operações de TI é uma condição preliminar para se obter máxima eficácia e eficiência
das operações fiscais. No caso do Brasil, como regra geral, as AT não administram totalmente suas operações de TI. O caso mais crítico é o da AT Federal: a RFB administra
apenas parcialmente suas operações de TI, com compartilhamento de funções estratégicas (principalmente na área de desenvolvimento e suporte técnico e operacional) com
outros órgãos, como as Empresas Públicas Serpro e Dataprev.
Embora a maioria das AT tenha informado que operam com unidades distribuídas
geográfica e hierarquicamente, muitas criaram operações centralizadas, como, por
exemplo, a criação de centros de atendimento telefônico, centros de processamento de
dados e unidades de grandes contribuintes, sempre com a meta de aumentar a eficiência
e a eficácia de suas operações (OCDE, 2015). No Brasil, a AT federal é organizada
em Unidades Centrais (sediadas em Brasília-DF), 14 (quatorze) Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento da (DRJ), 10 (dez) Superintendências Regionais da
Receita Federal do Brasil (SRRF) e várias unidades descentralizadas, incluindo as
unidades de grandes contribuintes (RFB, 2017).
No modelo de administração por tipo de contribuinte, a RFB vem seguindo a tendência
mundial recente. Como relata o estudo OCDE (2015), a grande maioria das AT (cerca
de 85 por cento) criou unidades dedicadas à administração de seus maiores contribuintes;
no entanto, essas unidades variam significativamente na escala de suas operações, em
função dos critérios (às vezes bastante complexos) utilizados para classificar os contribuintes relevantes, e no alcance de suas responsabilidades. A Organização por Tipo de
Contribuinte é modelo apropriado, quando alguns setores da economia respondem por
grande parcela da receita tributária.
Segundo seus defensores, tal modelo objetiva assegurar o acompanhamento mais
eficaz dos contribuintes que respondem por grande parcela da arrecadação, proporcionando-lhes atendimento personalizado e garantindo a manutenção do nível
histórico de arrecadação. A principal vantagem é que os recursos podem ser alocados
de forma a se identificar melhor os riscos inerentes aos diferentes grupos de contribuintes. Uma desvantagem é que tal modelo pode levar a aumento dos custos administrativos, decorrente da duplicação de funções comuns. Outra desvantagem é que
este modelo organizacional depende muito da capacidade da AT para redesenhar a
própria atuação, de modo a torná-la mais bem adaptada às circunstâncias de cada
grupo de contribuintes.
Sem uma estratégia adequada, a introdução de Unidades de Grandes Contribuintes, por
si só, pode não levar a melhoria significativa no comportamento dos Contribuintes e até
resultar em declínio no cumprimento voluntário das obrigações. Essa estrutura também
pode levar a uma aplicação inconsistente da legislação tributária entre diferentes grupos
de contribuintes, ou pode tornar a organização vulnerável à corrupção. Isso pode abalar
a confiança dos contribuintes na justiça do sistema fiscal e levar a níveis mais baixos de
cumprimento das obrigações tributárias.
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Além disso, como observou Bird (2004), há o perigo de as unidades de grandes
contribuintes serem capturadas por grupos econômicos poderosos. Em suas palavras:
“embora esteja se tornando comum a organização da administração tributária por grupos
de contribuintes – tais como as unidades de grandes contribuintes –, não é sensato que
contribuintes específicos sejam fiscalizados por um mesmo grupo de agentes fiscais por
períodos prolongados de tempo”.
Outra observação interessante do Professor Richard Bird sobre a panaceia de se criarem
as Unidades de Grandes Contribuintes é encontrada em Bird (2003): “Na prática, muitas
administrações fiscais concentram indevidamente suas atividades no acompanhamento
dos maiores contribuintes. É óbvio porque fazem isso. Como o ladrão de bancos Willie
Sutton teria dito, quando questionado por que ele roubava bancos: ‘porque é onde está
o dinheiro’. Grandes contribuintes devem realmente ser acompanhados de perto, e
uma boa administração exige adequada atenção para mantê-los sob vigilância cerrada.
No entanto, uma indevida concentração da ordenha, colocando as vacas num mesmo
estábulo, pode ser uma estratégia perigosa a longo prazo. Os que estão no celeiro ficarão
cada vez mais inquietos com o aumento da pressão e há um incentivo para chutar a
porta e fugir, quer pela adoção de operações off-shore ou dividindo-se em um grupo
de pequenas entidades fora do alcance da administração tributária. Mesmo que não
implique uma estratégia de redução imediata de custos, sempre deve ser dada atenção à
auditoria de pequenos e médios contribuintes, em parte para garantir que alguns grandes
não estejam se escondendo entre as suas fileiras”.
Em suma, trata-se de estratégia que deve ser utilizada com os devidos cuidados, não
sendo solução única e definitiva para as AT.
2.2. Planejamento estratégico e gestão organizacional

Os dados apresentados pela OCDE (2015) mostram que pouco mais de 60% das AT
possuem metas quantitativas formalmente estabelecidas, entre as quais se destacam:
reduções na dívida tributária agregada (16 países), maior satisfação dos contribuintes
(19 países) e reduções nos custos administrativos (13 países). A prática de estabelecer
padrões formais para a prestação de serviços aos contribuintes foi relatada por 27 das
AT da OCDE e por 18 das AT que não pertencem à OCDE. No entanto, o número
de AT que informam o desempenho obtido na prestação dos serviços em relação
aos padrões estabelecidos é baixo (apenas 50%). A RFB estabelece suas metas no seu
instrumento de planejamento estratégico (RFB, 2017, p. 137/253), mas parece haver
potencial considerável para melhorar as práticas de gestão, principalmente em relação
à transparência dos resultados.
Estão surgindo várias abordagens para monitoramento e avaliação de desempenho das
AT. Têm sido observados avanços nas metodologias de estimativa de “gap tributário”
como forma de mensurar a eficácia das AT, considerada a metodologia que melhor
expressa a atuação das AT. No entanto, tal metodologia não é empregada por nenhuma
das AT no Brasil, que têm preferido metas genéricas, normalmente qualitativas, fundadas
em verbos como ‘aprimorar’, ‘melhorar’, ‘cumprir’, etc. ou, quando quantitativas, focadas
em indicadores de desempenho de arrecadação, meramente internos ou exclusivamente
de seus funcionários.
Mais de 50% das AT relataram o uso de programas aleatórios de auditoria para análise de
risco e/ou pesquisa de conformidade ou para fins de mensuração do “Gap Tributário”.
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No Brasil, sob o argumento de sigilo fiscal e de atuação estratégica, as AT não divulgam
seus instrumentos de seleção para auditoria/fiscalização.
2.3. Recursos humanos e operacionais

Segundo a OCDE (2015), a grande maioria das AT (88%) possui uma estratégia formal
de gestão de recursos humanos, com 93% informando ter realizado avaliações das
habilidades atuais e futuras e as necessidades de capacitação, possuindo planos para atender
a essas necessidades. Pouco menos de dois terços das AT têm planejado (ou colocado
em ação) mudanças importantes em suas políticas de gestão de pessoal, principalmente
nas áreas de recrutamento, treinamento e avaliação/remuneração por desempenho e
43% têm planos para mudanças significativas nas políticas de treinamento e formação.
A maioria das AT ouve periodicamente seu pessoal quanto a seus níveis de satisfação,
engajamento e motivação. Quase todos compartilham os resultados da pesquisa com os
funcionários, e a maioria (84%) também discute com seus funcionários as respostas aos
resultados da pesquisa.
A realidade brasileira é bastante distinta, embora “formalmente” pareça ser semelhante
aos dos países pesquisados.6 Embora possua estratégia formal de gestão de recursos
humanos e diga realizar avaliações das habilidades atuais e futuras e se preocupar
com as necessidades de capacitação, com planos para atender a elas; seus funcionários,
normalmente por meio de suas Associações e Sindicatos, costumam relatar realidade
bem distinta da que consta dos documentos oficiais: níveis baixíssimos de satisfação,
desmotivação elevada e falta de interesse em se engajar nas atividades de risco são os
principais pontos abordados. As evidências têm mostrado que os modelos de gestão
de pessoas são inadequados, quase sempre importados acriticamente do setor privado,
aliados à inexistência de uma política remuneratória perene.
A maioria das AT (82%) possui sistemas de gerenciamento de desempenho de seus
funcionários, embora 20% não estabeleçam metas individuais no início do período
de avaliação de desempenho. No Brasil, os relatos reforçam as distorções que alguns
desses modelos de avaliação desempenho provocam, com ênfase na constatação de que
os indicadores se transformam num “fim em si mesmo”, em detrimento da atividade
que seria mensurada. Não raro, o cumprimento de metas quantitativas se descola do
objetivo fim para o qual foram criadas. Como exemplo, passa-se a contar o número
de fiscalizações e a desprezar o real objetivo delas (dentre os quais o de identificar os
sonegadores e aumentar a percepção de risco dos demais contribuintes).
A maioria das AT (80%) tem níveis de remuneração do seu corpo funcional equivalentes
aos níveis salariais mais altos do setor público, com os demais possuindo seus próprios
arranjos remuneratórios exclusivos. Mais de dois terços relataram ter alguma flexibilidade para recompensar por melhores desempenhos (OCDE, 2015). No Brasil, as AT
têm procurado os mais diversos artifícios, principalmente via algum prêmio de produtividade, para manter a remuneração de seu corpo funcional nos mesmos patamares de
outras carreiras do setor público, principalmente as denominadas Carreiras Jurídicas. No
entanto, tais artifícios começam a ser questionados nos mais diversos fóruns, incluindo
os órgãos de controle e o Judiciário, o que pode comprometer os níveis salariais dos
servidores do fisco no médio prazo.
As AT em muitos países têm metas de redução de seus custos administrativos como
parte dos esforços de ajuste fiscal que, para alguns, exigem reduções significativas (por
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exemplo, Austrália e Reino Unido). Só para termos uma ideia da realidade brasileira,
que não é diferente da dos países que estão sofrendo com o receituário neoliberal do
ajuste a qualquer preço, a RFB dispôs de orçamento de R$ 1,825 bilhão para desenvolver suas atividades no exercício de 2016, quando a necessidade orçamentária era de
R$ 4,186 bilhões (RFB, 2017, p. 29). Ou seja, a AT federal trabalhou com menos de
44% do que deveria receber, o que certamente compromete sua atuação.
Os custos salariais como parte dos custos administrativos agregados variam amplamente
entre as AT, geralmente dentro de uma faixa de 50% a 90%; este resultado parece
decorrer de uma variedade de fatores (por exemplo, a extensão da terceirização e investimentos em TI e o tratamento dos custos de acomodação). Para um período de sete anos
(2007-2013), os custos salariais para os países da OCDE atingiram uma média de cerca
de 72% dos custos administrativos agregados (OCDE, 2015). No Brasil, a AT Federal
incorreu num custo de pessoal de 76,4% em 2016 (RFB, 2017).
2.4. Resultados operacionais e arcabouço legal de atuação das AT

Os dados quantitativos dos serviços prestados pelos países pesquisados pela OCDE
(2015), quando apresentados em contexto relativo e comparativo, sugerem que muitas
AT têm potencial considerável para eliminar e/ou deslocar a demanda, de serviços de
canais onerosos (como, por exemplo, os atendimentos pessoais), para canais de serviços
mais econômicos (como, por exemplo, os serviços on-line). No Brasil, as AT dos três
níveis da federação estão trabalhando intensamente nesse sentido.
Em relação aos cadastros de contribuintes, a maioria das AT da OCDE usa sistemas
exclusivos de identificação e numeração para os seus contribuintes, discriminando-os
entre Pessoas Físicas e Jurídicas e, com algumas exceções, todas as AT possuem sistemas
de “retenção na fonte” para a cobrança do IRPF (e, na maioria dos países, quando aplicável, para as Contribuições para a Seguridade Social) sobre salários. Acontece o mesmo,
no Brasil, para as AT dos três níveis da federação.
Os dados da OCDE (2015) mostram que o montante total das dívidas fiscais agregadas no
final do ano (incluindo a dívida em litígio administrativo e judicial) aumentou ligeiramente
nos anos de 2011 a 2013 – de cerca de 22% para pouco mais de 24% da arrecadação de
receitas anuais – embora os índices calculados sejam significativamente impactados por
dois resultados “anormais” (Itália e Grécia). Para os países da OCDE, para os quais os
dados foram informados (19), o montante da dívida tributária em litígio equivale a cerca
de um terço do estoque total da dívida. Nos países da OCDE, ao longo dos três anos, de
2011 a 2013, o montante da dívida tributária (excluindo as dívidas em litígio) foi bastante
estável, mantendo-se em cerca de 20% da arrecadação de receita líquida anual, embora os
índices calculados sejam significativamente impactados pelos dois resultados “anormais”.

7.

Em dezembro de 2015, a PGFN
anunciou um montante total da
dívida ativa de R$ 1,58 trilhões,
sendo mais de 93% de origem
tributária.

No Brasil, o estoque da dívida ativa tributária é de mais de 100% da arrecadação tributária federal anual,7 decorrente, dentre outros fatores, da falta de garantias para o crédito
tributário, da baixa capacidade do Estado para efetivar a cobrança e executar judicialmente os devedores e da dificuldade para identificar os ativos para garantir os créditos.
Além das dificuldades na cobrança das dívidas tributárias, o Brasil possui um contencioso
administrativo e judicial altamente ineficiente, principalmente nas instâncias recursais,
com excesso de instrumentos meramente protelatórios, que fazem com que o litígio
se estenda por mais de 10 anos, em média. Para citarmos apenas um desses problemas,
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analisemos a segunda instância do contencioso administrativo, que é conduzida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),8 órgão colegiado, paritário, que
tem por função julgar, em segunda instância, recursos administrativos referentes a
tributos administrados pela Receita Federal.
O Carf é estruturado em três seções de julgamento especializadas por matéria, cada uma
composta de quatro Câmaras, divididas em três turmas de julgamento, totalizando 36 colegiados. Cada turma é composta de seis membros, designados pelo Ministro da Fazenda,
com mandato de três anos: três representantes da Fazenda Nacional (Auditores-Fiscais da
RFB) e três representantes dos contribuintes, indicados pelas Confederações Empresariais,
em sua ampla maioria, e pelas Centrais Sindicais, totalizando 216 conselheiros.
Tal modelo foi colocado em xeque pela “Operação Zelotes”, uma investigação desencadeada por uma força-tarefa formada pela Receita Federal, Polícia Federal, Ministério
Público Federal e Corregedoria do Ministério da Fazenda, que está apurando vários
indícios de atividades criminosas no âmbito dos julgamentos administrativos de segunda
instância, desde 2005, que podem ter provocado um dano aos cofres públicos de mais de
R$ 19 bilhões. Tais fatos trouxeram à baila discussões sobre a necessidade de se repensar
o modelo e a estrutura do contencioso administrativo fiscal.
A grande maioria das AT de países do estudo da OCDE (2015) utiliza instrumentos
tradicionais de coerção para cobrar as dívidas tributárias, como, por exemplo, acordos
entre fisco e contribuinte, a cobrança de dívidas de terceiros e a exigência de certidões de
negativas para contratos governamentais, além de formas menos comumente utilizadas,
como a imposição de responsabilidade por determinadas dívidas tributárias aos diretores
da empresa, o encerramento de negócios e a perda de licença para operar. No Brasil, os
instrumentos de coerção ainda são muito limitados, mas esse tema passa pela discussão de
todo o sistema de “enforcement” administrativo-penal da legislação brasileira, incluindo
nossa Constituição Federal, fugindo, ao menos por enquanto, do escopo principal desse
trabalho, embora na fase de propostas buscar-se-á antecipar algumas medidas urgentes.
Pensamos que, no momento, ao menos um tema estratégico deva ser priorizado. Como
atestam os dados de vários países (OCDE, 2015; IDB, 2013; ADB, 2014 e ITD, 2010),
a imensa maioria dos países trata o crime de sonegação fiscal como crime de conduta,
não sendo relevante o pagamento posterior dos tributos sonegados como forma de
exclusão ou mitigação da pena. No Brasil, apesar de a sonegação fiscal ser crime (Lei
nº 8.137/1990), trata-se de um crime sem pena em decorrência da Lei nº 9.249/1995,
que trouxe a possibilidade de extinção da punibilidade caso o pagamento do tributo seja
feito antes do recebimento da denúncia. A Lei 10.684/2003 ampliou o “prêmio” aos
sonegadores, ao prever a suspensão da pretensão punitiva do Estado em decorrência do
parcelamento do débito.
Como bem demonstrou Sales (2011), em sua contundente análise, “caso o sujeito
passivo, por força de mecanismos dolosos, abale a Ordem Tributária, subtraindo sua
participação tributária, somente as reprimendas administrativas não serão suficientes a
censurar tais condutas. Nesse caso, será reclamada a intervenção do Direito Penal, no
âmbito das disciplinas previstas nos artigo 168-A, Apropriação indébita previdenciária
e 337-A, Sonegação de contribuição previdenciária, todas do Código Penal Brasileiro,
bem como da disciplina prevista nos art. 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990, diploma extravagante que prevê os tipos relacionados aos crimes contra a ordem tributária”. No entanto,
o autor continua, “na contramão dessa toada, nossa legislação vem acolhendo, ao
longo do tempo, modelo extintivo de punibilidade, no qual o agente infrator somente
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precisa efetuar o pagamento do crédito tributário devido, então omitido dolosamente
do conhecimento da Fazenda Pública, para ver-se livre da persecução penal. Referido
modelo eclipsa a vigência de caros princípios constitucionais, dentre eles os da isonomia,
proporcionalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, impessoalidade, indisponibilidade da ‘res’ publica, proibição de proteção deficiente, dentre outros”.
Com poucas exceções, as AT da OCDE (2015) têm poderes para obter informações
relevantes dos contribuintes e, em praticamente todos os países, esses poderes se estendem
a terceiros, o que acontece no Brasil. A grande maioria (quase 90%) das AT informou
que possuem uma estrutura de penalidades administrativas para a maioria dos tributos
administrados por elas.
A legislação tributária brasileira possui uma boa estrutura de penalização administrativa
e imposição de multas aos que descumprem suas obrigações tributárias, com um sistema
de agravamento para o caso de fraude e sonegação. No entanto, os programas recorrentes
de anistias (denominados Refis) e os parcelamentos generosos de longo prazo reduzem
substancialmente o poder de coerção das AT.
Conforme concluíram Faber e Silva (2016), “com o auxílio dos dados disponíveis e das
ferramentas econométricas, descartou-se a hipótese de que os parcelamentos de natureza
tributária não influenciam a decisão dos agentes econômicos na manutenção do pagamento de suas obrigações tributárias correntes, ou seja, não se mantém a regularidade
da arrecadação induzida”. Eles demonstraram, ainda, a partir de três cenários, que “a
expectativa para a abertura de um parcelamento e sua posterior adesão influenciam
negativamente a arrecadação induzida. Essa influência negativa ocorre principalmente
na expectativa de abertura do parcelamento. Pela modelagem, essa expectativa reduz em
5,8% a arrecadação induzida média do biênio anterior ao parcelamento”. E após a opção
pelo parcelamento, o “efeito colateral” acarreta um decréscimo estimado de 1,5% na
arrecadação induzida média do biênio posterior ao parcelamento.
Eles estimam que em torno de R$ 18,6 bilhões por ano, em valores nominais de 2013,
deixaram de ser arrecadados de forma induzida. Além disso, entre as empresas analisadas
que foram optantes pelo parcelamento reaberto em 2013 (3.410), 70,14% (2.392) já
haviam optado pelo parcelamento de 2009, sugerindo efeitos cumulativos (FABER e
SILVA, 2016).
E tem mais: “o comportamento no lucro das empresas optantes por parcelamento
especial indica que o aumento do lucro ocorreu simultaneamente à queda na necessidade
de caixa dessas empresas, o que pode sinalizar uma consequência provável para o capital
economizado com o não pagamento imediato dos créditos tributários” (FABER e
SILVA, 2016).
Outro problema relacionado à sustentabilidade dos níveis arrecadatórios normais está
relacionado ao sistema de compensações de tributos instituído pela RFB em 2002. Tal
sistemática de extinção de débitos por meio de compensação tem submetido o erário
a enormes prejuízos, principalmente durante as crises econômicas, quando as grandes
empresas veem na compensação uma forma de manter sua liquidez.
Até a edição da Medida Provisória (MP) nº 66, de 2002, a compensação de tributos
federais, em obediência ao disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN),
era autorizada pela Receita Federal somente depois de expressamente reconhecida a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo contribuinte. A MP nº 66, de
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2002, convertida na Lei nº 10.637, de 2002, criou uma nova forma de quitação de débitos
tributários, consistente na mera entrega de uma declaração de compensação (DCOMP),
na qual o contribuinte informa que está compensando seus débitos com créditos por ele
apurados, sem o prévio reconhecimento da certeza e liquidez pela autoridade tributária.
Tal declaração extingue automaticamente o débito, sob condição resolutória de ulterior
homologação. A Lei nº 10.833, de 2003, estabeleceu um prazo de cinco anos para a RFB
apreciar a compensação declarada, findo tal prazo sem a devida apreciação todo o procedimento estaria tacitamente homologado, mesmo que o contribuinte não tenha direito
ao suposto crédito por ele apurado.
A drástica mudança nos procedimentos de compensação gerou um grande acúmulo de
declarações a serem apreciadas, sem a necessária contrapartida em termos de quantidade de Auditores-Fiscais. Por essa razão, foram extintos débitos de elevado montante,
mediante a homologação tácita de compensações amparadas em créditos não apreciados
pela RFB, o que sugere a necessidade urgente de revisão dessa sistemática.
3. PROPOSTAS

Como destacado nas várias experiências internacionais, reformar a AT é um processo
complexo, que normalmente requer mudanças em muitas áreas inter-relacionadas,
começando pelas alterações legislativas.
Como primeiro passo, os reformadores devem identificar as leis tributárias que necessitam
ser alteradas, para se definir o tempo e os canais apropriados para a introdução da nova
legislação tributária. A introdução de novos procedimentos pode exigir a redação e
a aprovação de novas leis e regulamentos que reestruturam toda a AT, de modo que
uma ampla reforma da AT não pode ser realizada sem uma reforma de todo o sistema
tributário (BEJAKOVIC, 2000).
Feito o diagnóstico e elencados os principais problemas existentes, é indispensável que se
desenvolva uma estratégia adequada ao processo de reforma, com a participação ampla
e democrática de todos os interessados, direta ou indiretamente. Essa estratégia deve ser
construída coletivamente, sempre tendo como norte o novo sistema que será instituído
a partir da aprovação da reforma tributária.
Assim, estabelecida tal estratégia, parte-se para a implementação gradual das alterações
pretendidas, que, para o caso do Brasil, e tendo como norte a proposta de reforma
tributária construída neste projeto, deveriam ser, ao menos, as seguintes:
• Redefinição da estrutura organizacional em direção a uma estrutura híbrida mais
horizontal, em rede, com ênfase na característica funcional, mas com unidades
específicas para gerenciamento do risco das grandes empresas, das pessoas físicas
de altas rendas e das operações aduaneiras, preferencialmente integradas, se que se
descuide dos pequenos e médios contribuintes. A fiscalização deve ser gradualmente remodelada de forma a se especializar por setores ou segmentos econômicos
e não mais por tributos.
• Reorganização do contencioso administrativo federal, com o fortalecimento da
1ª Instância (Delegacias de Julgamento) e definição de um novo papel para o
Carf. Em primeiro lugar, não há motivação legal para se constituir um conselho
paritário entre autoridades fiscais e contribuintes, quando o sistema constitu-
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cional vigente garante a todos a inafastabilidade da jurisdição. Se o propósito da
paridade é conferir proteção às partes e evitar injustiças, o modelo não se justifica
no caso do Carf. Pelo menos não para o contribuinte, pois, se for derrotado no
julgamento administrativo, ele tem, ainda, todas as instâncias do Poder Judiciário para analisar o pleito, direito este que não é assegurado à Fazenda, para
quem a decisão do Carf é definitiva.
• Instituição de novos instrumentos de cobrança, com a criação de novas garantias
para o crédito tributário, de forma a aumentar a capacidade do Estado para
efetivar a cobrança e executar efetivamente a dívida tributária. Estudar o
aperfeiçoamento de instrumentos de coerção à luz da experiência internacional
e da CF/88, como o arrolamento fiscal, a indisponibilidade de bens do devedor,
as exigências de certidão negativa de tributos, os bloqueios de contas bancárias,
a inscrição em cadastro de devedores, os protestos de certidão de dívida ativa, as
proibições e inabilitações, entre outros.
• Proibição de novos Refis, ou quaisquer anistias e programas de parcelamentos
generosos de longo prazo, que reduzem o poder de coerção das AT. Tal proibição
pode ser efetivada por prazo mínimo determinado em Lei ou pode-se sujeitar as
anistias a situações extraordinárias também previstas em Lei.
• Transformação da declaração de compensação (DCOMP) – que, atualmente,
extingue o crédito tributário – em Solicitação de Compensação, atribuindo-lhe
os efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A medida visa
a atender à necessidade de se comprovarem os requisitos de certeza e liquidez
do crédito pleiteado pelo sujeito passivo, como exigido pelo Código Tributário
Nacional. Nesse caso, não ocorreria a homologação tácita que, comprovadamente,
traz graves prejuízos ao erário.
• Estabelecimento de obrigatoriedade de manifestação fundamentada da AT sobre
os efeitos econômicos e fiscais da concessão de benefícios fiscais como condição
para a referida concessão.
• Estabelecimento de metas de redução efetiva da sonegação para as AT, utilizando-se indicadores baseados em mensurações do “gap tributário” ou em outra
metodologia equivalente.

9.

Segundo Denhardt e Denhardt
(2007), as características
apresentadas pelo Novo Serviço
Público (NSP) fundamentam-se
em valores compartilhados e
interesses comuns por meio do
diálogo e do engajamento dos
cidadãos e são vistas como uma
extensão da cidadania.

• Adoção de modelos de gestão de pessoas adequados ao setor público, que se
coadune com as diretrizes do Novo Serviço Público,9 e o estabelecimento de uma
política remuneratória perene, que valorize os servidores do fisco e lhes permita
maior estabilidade financeira.
• Criminalização das condutas evasivas, com a revogação dos dispositivos legais da
Lei nº. 9.249/1995 (que trouxe a possibilidade de extinção da punibilidade caso
o pagamento do tributo seja feito antes do recebimento da denúncia) e da Lei
nº. 10.684/2003 (que suspende a pretensão punitiva do Estado em decorrência
do parcelamento do débito). A oportunidade de uma reforma tributária é muito
preciosa e não pode se desperdiçada. É fundamental que se promova uma alteração maior na Lei nº 8.137/90, de forma a converter o crime de sonegação em
crime de conduta, não em crime material, como é interpretado atualmente. O
pagamento do tributo sonegado poderia no máximo produzir a atenuação da
pena, na esfera criminal, nunca sua extinção, como ocorre atualmente.
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• Os programas de educação fiscal devem ser fortalecidos nos três níveis da federação,
como elementos importantes de legitimação social da tributação.
• É necessário repensar o alcance do instituto “sigilo fiscal”. Se o tributo é um bem
público, não tem sentido um sigilo fiscal amplo e irrestrito. Informações sobre
beneficiários de incentivos fiscais e devedores tributários, por exemplo, deveriam
ser publicadas anualmente.
O país está diante de uma grande oportunidade para alterar, dentro de uma reforma
tributária ampla, o atual modelo de AT, fazendo com que a estrutura orgânica formal
encarregada da administração do sistema tributário tenha condições objetivas de
promover a adequada aplicação das normas tributárias instituídas, com eficiência, eficácia
e, principalmente justiça. O momento é agora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas reformas tributárias trataram a política tributária e a administração tributária
como fenômenos independentes, o que reduziu ou inviabilizou os resultados positivos
esperados. Sem a adequação da administração tributária ao novo sistema tributário
instituído a partir da reforma, corre-se o risco de que se frustrem gravemente os
próprios objetivos da reforma, principalmente se entre tais objetivos estiver o de tornar
o sistema mais justo.
Como discutido no presente artigo, uma ampla reforma da AT é perfeitamente possível
num contexto de ampla alteração do sistema tributário; no entanto, como é comum em toda
grande mudança, não é uma tarefa fácil e simples que possa ser realizada em pouco tempo.
Uma reforma tributária de caráter progressivo, que tribute mais as classes mais ricas
e poderosas, exige maior especialização e a definição de prerrogativas de estabilidade
e poder de polícia aos agentes do fisco. Ou seja, para cada sistema tributário, uma
administração tributária. Mas a dificuldade de modificar a administração tributária não
pode jamais ser uma justificativa para não melhorar o sistema tributário em direção a
um sistema mais justo.
Para a construção de uma AT eficiente a partir de uma reforma tributária bem-sucedida
existem requisitos adicionais que estão fora do escopo das AT. E um preceito tradicional
bem conhecido das finanças públicas é o de tornar todo o processo tão transparente
quanto possível, que é requisito fundamental na democracia. Os envolvidos, contribuintes
e servidores públicos, não têm apenas o direito de saber como o processo se realizará
e quais são seus efeitos, mas também devem ser convidados a participar dele. É nesse
contexto que se inserem as propostas aqui defendidas: um documento inicial para
discussão com os verdadeiros interessados nas alterações, os cidadãos brasileiros. |
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RESUMO

O presente texto trata do processo administrativo tributário na sua perspectiva constitucional e de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana do contribuinte,
como mecanismo alternativo de solução de conflitos na esfera tributária, numa abordagem democrática da administração pública, num paradigma colaborativo entre o fisco
e o contribuinte. São analisados os princípios e regras aplicáveis ao Processo Administrativo Tributário, com ênfase na celeridade, economia, informalidade, eficiência e
busca da verdade real. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental baseada
em análises qualitativas. Apurou-se ser o Processo Administrativo tributário mecanismo alternativo que promove efetividade às garantias fundamentais do contribuinte,
concorrendo para o aprimoramento da ordem jurídica e, por conseguinte, da realização de uma ordem social justa.
Palavras-chave: Mecanismo alternativo de solução de conflitos; Políticas públicas;
Administração pública democrática; Efetividade; Garantias fundamentais.
INTRODUÇÃO

Passados trinta anos da promulgação da Constituição da República, constituição esta
que salvaguardou os direitos e garantias individuais, uma reflexão se faz necessária acerca
da efetivação dos direitos garantidos aos contribuintes, especialmente a forma como eles
serão tornados efetivos.
A especial preocupação com a dignidade da pessoa humana, alçada como fundamento
da República, refletiu-se também no tratamento constitucional dado à Administração
Pública, denominada democrática, em face de um novo paradigma nas relações entre o
fisco e o contribuinte, pautado pela colaboração, cooperação e proteção.
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O desenvolvimento das relações entre o fisco e o contribuinte, a partir dessa maior
consciência do cidadão diante do papel arrecadador do Estado, alavancou o interesse pela
necessidade de aprofundamento das discussões sobre os litígios resultantes dessas relações.
A busca de mecanismos de soluções dos conflitos fora do Poder Judiciário se dá no
mundo inteiro e, no Brasil, a Constituição de 1988 assegurou o contraditório e a ampla
defesa aos litigantes do processo administrativo, que se configuram como pilares da
segurança jurídica.
Assim, a importância do processo administrativo tributário como instrumento de
atuação do direito material e alternativo em matéria tributária que, para cumprir
seu papel, há de ter um trâmite claro e lógico, que atenda aos princípios da ordem
jurídica, cuja matriz é idêntica à do Judiciário, em que o contribuinte tem um espaço
de exercício de cidadania.
Os órgãos julgadores administrativos têm por característica serem autônomos em
relação à Administração ativa e com representantes do fisco e da sociedade, agilizando a
solução dos conflitos entre a Administração e os contribuintes, mantendo as garantias e
reproduzindo os feitos tributários no Judiciário, ainda que a escolha da esfera perante a
qual deseja postular seus direitos fique a critério exclusivo do contribuinte. A opção pela
via administrativa é pertinente na perspectiva constitucional e desejável em função da
gratuidade, do efeito suspensivo dos recursos e das garantias constitucionais.
A obrigação tributária resume condições peculiares em relação a outras obrigações de
natureza civil, o que torna a via do processo administrativo mecanismo mais efetivo
de soluções das demandas tributárias, não apenas pela especialização dos Tribunais
Administrativos de julgamento, mas pelos princípios aplicáveis ao processo administrativo,
que envolve celeridade, economia, informalidade, eficiência e busca da verdade real.
O processo tributário é estruturado segundo os princípios constitucionais, mas com
uma vinculação em relação a outros princípios processuais que atendem a natureza
dessa relação obrigacional tributária, sempre com a necessária conexão entre o processo
judicial e o administrativo.
A obtenção da verdade material que compete à Administração judicante é consequência
da legalidade tributária e tem natureza constitucional, para cuja estrutura processual é
indispensável o princípio da investigação. Essa finalidade do processo administrativo
tributário tem imediatos efeitos nos princípios ou máximas que o estruturam, para
assegurar uma efetiva proteção legal, refletida pelos poderes de cognição dos julgadores
na delimitação fática do processo e na natureza e limites do objeto do processo.
A existência e o eventual privilégio ao processo administrativo tributário não afronta o
princípio da inafastabilidade da jurisdição, até pela unidade jurisdicional do sistema brasileiro.
A intervenção da Administração na resolução dos conflitos entre o fisco e os contribuintes
justamente assegura a efetivação dos seus direitos e garantias constitucionalmente previstos.
O objetivo deste estudo é apresentar e aprofundar essas questões que, norteadas pelo
princípio da legalidade tributária, juntamente com outros princípios, liberdades e
garantias, obtêm plena recepção no ordenamento.
Deste modo, é necessário que o Estado esteja estruturado e organizado para proteger os
direitos dos contribuintes de modo ágil e eficaz, permitindo o constante aperfeiçoamento e a
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modernização do processo administrativo tributário, objetivando melhor encaminhamento
das questões tributárias, numa perspectiva democrática e colaborativa, cujo fim último é a
salvaguarda da dignidade da pessoa humana.
Do início ao fim do estudo é feita uma análise ampla do processo administrativo
tributário, sem a pretensão de exaurir o tema, mas com a limitação e profundidade que
permitem uma visão unitária e clara das matérias envolvidas.
1. DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

O denominado direito constitucional processual nasceu da evolução do processo no
moderno Estado de Direito e das modificações dadas pela legislação e doutrina ao
direito processual, que deixou de ser mero instrumento, para assumir função de proteção
de direitos fundamentais, e por isso se aproximou da Constituição. Os instrumentos
processuais possibilitam a realização da justiça, na medida em que condensam a metodologia e a sistemática dos princípios constitucionais.
Segundo Dinamarco, Cintra e Grinover (2003:15), o direito processual tem seus nortes
fundamentais traçados pelo direito constitucional:
“(...) é justamente a Constituição, como resultante do equilíbrio das forças
políticas existentes na sociedade em dado momento histórico, que se constitui
no instrumento jurídico de que deve utilizar-se o processualista para o completo
entendimento do fenômeno processo e de seus princípios”.
Premissa básica do Estado de Direito é assegurar a supremacia da Constituição. Assim
se expressa o eminente mestre José Afonso da Silva (2003:26): “todas as normas que
integram a ordenação jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as
normas da Constituição Federal”.
O direito constitucional processual é composto, então, pelas garantias dadas pelos
princípios ao processo, a fim de que ele possa bem cumprir sua função e conduzir a
resultados jurídico-substanciais desejados pela própria Constituição e pela lei ordinária.
O processo está sempre irradiando preceitos e princípios constitucionais, garantidos pela
legalidade, que, afastados do arbítrio, promovem a igualdade e garantem a liberdade.
Ao lado da igualdade meramente formal entre as pessoas e as partes, outras garantias
constitucionais – como a inafastabilidade do controle jurisdicional e do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório – efetivam o processo como instrumento a
serviço da ordem constitucional e legal.
Denota-se a importância do direito processual para a preservação dos direitos
fundamentais. A constitucionalização dos princípios tem o mesmo fundamento,
de proteção dos direitos e garantias, que resguardam como fim último a própria
dignidade da pessoa humana.
A Constituição Federal de 1988 trouxe uma abordagem nova acerca do processo, constitucionalizando princípios e garantias a ele aplicáveis, no que se pode denominar de
direito constitucional processual. Esse conjunto de normas e princípios se consubstancia
na forma e instrumentos de garantia dos demais direitos.
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Celso Antônio Bandeira de Mello, (apud RIBAS, 2008:35) refere-se aos princípios como
matéria-prima do jurista, vigas mestras do edifício jurídico ou diretrizes fundamentais de
um sistema. Esses preceitos fundamentais dão forma e caráter ao sistema processual, pois
trazem conotações sociais, políticas e éticas que lhe servem de sustentáculo legitimador.
É indissociável a relação entre a justiça e os princípios aplicáveis. A realização da justiça
concretiza-se sob a ótica dos princípios jurídicos de Direito que norteiam o sistema de
matriz constitucional.
O conjunto de garantias constitucionais, em última análise, busca assegurar o
correto exercício dos direitos públicos subjetivos, e sua efetividade só é alcançada
por via do processo.
2.

Disponível em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm

3. A impessoalidade, como princípio,
tem a significação de valoração
objetiva dos interesses públicos,
independente de outro interesse de
qualquer natureza. Vários autores
acompanham este entendimento,
como Medauar (1993: 89-90)
e Rocha (1996: 75-76), que
segue Figueiredo (1993) e cita
Celso Antônio Bandeira de Melo,
para quem a impessoalidade é
equivalente à igualdade, para a
atividade administrativa.

Há princípios aplicáveis a toda a atividade administrativa, como os enunciados no art.
37 da Constituição Federal:2 legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, e outros implícitos ou explícitos em preceitos constitucionais, como a indisponibilidade do interesse público, por exemplo. Traduzem eles, essencialmente, o
conteúdo da legalidade administrativa no Estado Democrático de Direito.
A impessoalidade3 ganha dimensão especial no Estado que consagra o princípio republicano, na defesa feita pelo mestre Geraldo Ataliba (apud RIBAS, 2008:37). A Administração Pública é formada pelo conjunto de órgãos do Estado que, por meio de seus agentes,
devem gerir suas ações com objetividade que lhes assegure independência, devendo ser
leais ao Estado, e não aos transitórios e eventuais ocupantes dos cargos políticos.
O administrador público, no que diz respeito à moralidade, deve pautar-se pelo que é
ético, justo, correto e conveniente, e não apenas pelo que é legal. Sempre que determinado
comportamento da Administração, embora de acordo com a lei, ofender a moral, os bons
costumes, a ideia comum de honestidade, a lealdade, a boa-fé, os princípios de justiça e equidade, está ofendendo o princípio da moralidade e pode levar à invalidade do ato, pela própria
Administração, ou pelo Judiciário, por meio de ação popular (art. 5o, LXXIII, da CF).
Pela publicidade, a Administração dá conhecimento e permite o controle pela sociedade dos atos por ela praticados. Como instrumento de transparência, a publicidade não
permite ocultamento aos administrados dos assuntos que interessam a todos e também
em relação aos contribuintes individualmente afetados por alguma medida.
Embora, antes, presente implicitamente na ordem jurídica constitucional, a eficiência
só foi introduzida explicitamente a partir da EC 19/98 e indica ao agente público uma
dinâmica de interpretação das normas no sentido da utilização racional dos recursos e
meios, com vistas à satisfação das necessidades da coletividade. O agir eficiente pressupõe
a obtenção do melhor resultado com o menor custo possível. Trata-se da necessária
proporção entre meios e fins para equilibrar a relação custo/benefício.
A necessidade de proteger o interesse público, definido em linhas gerais pelo texto
constitucional, e depois pela lei, dá força ao princípio da indisponibilidade do interesse
público. Os agentes públicos não podem dispor do interesse público. A indisponibilidade
está fortemente presente na Constituição, que, além de definir seus pontos principais,
ainda os protege pela ação pública.
A doutrina abriga uma série de classificações dos princípios, mas – sem razão de ordem
prática – sua discussão escapa ao contexto deste estudo, pelo quê se opta pela divisão em
princípios gerais – igualdade, legalidade, devido processo legal (ampla defesa e contraditório),
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qualificados como proposições que desempenham funções de fundamentação, de guia de
interpretação e fonte subsidiária de normas processuais e que, dada sua função genérica,
qualificados no que têm de comum, atingem o processo administrativo tributário; e em
princípios específicos – legalidade objetiva, oficialidade, informalidade, verdade material,
investigação e faculdade da Administração de rever seus próprios atos, como sendo aqueles
que se dirigem às especificidades do processo administrativo tributário, no que têm de
particular. Esses princípios são portadores de núcleos significativos de grande valor, influem
no processo administrativo tributário e lhe dão unidade.
A análise dos princípios constitucionais permite concluir que o processo administrativo
tributário está previsto pela Constituição Federal, que prescreve em seu art. 5º direitos e
garantias, dentre as quais está o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados aos
litigantes em processo judicial ou administrativo.
O litígio existe, conforme conceitua Carnelutti (apud THEODORO JR, 2007:39), quando
há um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Para que haja litígio
é necessária a presença de duas partes com interesses contrapostos, tendo o litígio início
quando uma das partes se opõe à vontade da outra. Haverá, portanto, processo quando
instaurada uma relação jurídica que necessariamente demanda a configuração de um litígio.
Uma vez que a Constituição preveja o contraditório e a ampla defesa nos processos
administrativos e judiciais, ela admite a instauração de uma instância administrativa para
discussão de questões diversas, dentre elas aquelas afetas ao lançamento tributário.
Assim, objetivando concretizar o princípio da autotutela, o Estado cria instâncias
administrativas de julgamento, possibilitando não apenas a revisão de seus atos, mas
a participação do administrado neste processo, garantindo-lhe por meio do processo
administrativo tributário uma esfera de defesa anterior à satisfação dos créditos tributários
constituídos unilateralmente por meio do lançamento.
Mussolini Junior (2006:414) trata da relevância e status constitucional do processo
administrativo tributário, ao fazer as seguintes reflexões:
“(...) dentro do âmbito daquele que designamos como processo tributário
não judicial, expressão que adotamos porque parece-nos a mais própria
para identificar um instituto jurídico dotado de “status” constitucional, com
características específicas e que, equivocadamente, muitas vezes é considerado
como se estivesse em nível inferior ao processo judicial que envolve os conflitos
de interesse entre os Entes Tributantes e os contribuintes”.
“É evidente que se trata de um olhar míope sobre o direito brasileiro posto, pois que,
em nosso ordenamento, uma e outra são fórmulas constituídas apartadamente,
mas no escopo único de solução dessas pendengas, em esferas de competência
distintas, entre as quais não existe, de fato, uma aparente superposição”.
A constitucionalização do processo administrativo é reflexo da evolução da proteção
jurídica na área tributário-administrativa, tornando mais efetiva a defesa dos direitos dos
contribuintes e dos direitos da Fazenda Pública.
Essa evolução encontra-se em harmonia com o novo perfil de relação tributária baseado
na colaboração, cooperação e proteção, sempre na busca pelo fim último da tributação que
é a própria dignidade da pessoa humana, numa visão de solidariedade e cidadania fiscal.
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2. O PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO MECANISMO ALTERNATIVO
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NA ESFERA TRIBUTÁRIA

A Constituição Federal de 1988 alçou a dignidade da pessoa humana como fundamento
da República (art. 1º, inciso III). A valorização do ser humano, portanto, resgata uma
percepção humanista da tributação. Nos dizeres de Porto (2016:93):
“A dignidade da pessoa humana erige o contribuinte como centro do Direito
Tributário, fazendo com que a tributação seja um ato do Estado que respeita os
valores que dão dignidade ao homem. Passe-se a perceber, como identificado por
Marciano Buffon, que ‘é o Estado que existe em função da pessoa humana, e
não o contrário, já que o homem constitui finalidade precípua, e não meio da
atividade estatal”.
(...)
Este limite à tributação pode operar basicamente de duas formas (a) ora como
justificativa para dosar a tributação, visando proteger a dignidade humana;
e ora (b) como cláusula de proteção ou resguardo do mínimo necessário à
manutenção da dignidade da pessoa, quando da incidência do tributo. No
entanto, há uma perspectiva pouco explorada sobre a aplicação da dignidade
da pessoa humana no âmbito do Direito Tributário. Refere-se ao padrão
de relacionamento que deve ser dispensado ao contribuinte enquanto pessoa
dotada de dignidade (...)”.
Nessa mesma linha, o autor continua esclarecendo que o cidadão deve ter participação
ativa na relação com as questões tributárias, desde a sua formação até sua extinção,
opinando, referendando e inclusive podendo questionar as medidas que entender
inconstitucionais. Do mesmo modo,
“(...), o Ministro José Delgado sustenta em precedente do Superior Tribunal
de Justiça que entre ‘fisco e contribuinte deve existir um relacionamento de
confiança mútua e de absoluto respeito aos preceitos da democracia, com
preponderância da legalidade’, respeitando-se a cidadania e a dignidade
humana” (PORTO, 2016:95).

4. Os métodos de solução de conflitos
podem ser autocompositivos e
heterocompositivos, conforme
se busque a solução sem a
decisão ou determinação de um
terceiro, ou com a participação
deste, respectivamente. Entre
os métodos autocompositivos
estão a conciliação, a mediação
e a conciliação, enquanto os
heterocompositivos abrangem
a arbitragem, os tribunais
administrativos e o poder judiciário
(FIORELLI, 2008:51).

Citando estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE,
1990), Porto (2016) destacou alguns direitos comuns dos contribuintes, estando entre
eles o direito de ser informado, assistido e ouvido e o direito de recurso, o que significa
que o direito de se opor aos atos administrativos é um direito que promove a dignidade
humana do contribuinte. A promoção desses direitos está intimamente correlacionada
com os deveres de colaboração, cooperação e proteção que regem o novo modelo de
relacionamento entre o fisco e o contribuinte, ao qual se denomina colaboração no direito
tributário. Porto (2016:83) destaca ainda que ao lado do Poder Judiciário o contencioso
administrativo é responsável por reconhecer e conferir efeito prático a esses deveres.
A atuação contenciosa do Poder Judiciário e da Administração decorre da necessidade de
pacificar conflitos.4 A busca de solução junto ao Poder Judiciário é o método tradicional
de solução de conflitos, que ao fim do processo, normalmente moroso, culmina com
uma decisão judicial. Toda busca de solução de conflitos sem a participação do Judiciário é
denominada de método alternativo de solução ou gestão de conflitos (FIORELLI, 2008:51).
Os órgãos de julgamento administrativo, apesar de possuírem uma estrutura semelhante
à do Poder Judiciário, representam um método alternativo de solução de conflitos, ao
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lado da arbitragem. A sua utilização, além de evitar o uso da via judicial, que gera
custos excessivos, morosidade e desgaste na relação autor-réu, proporciona maior
celeridade, economia, eficiência e julgamentos com caráter de especialidade em face
do conhecimento técnico-especializado do julgador. A existência e atuação dos órgãos
de julgamento administrativo, especialmente os paritários,5 conferem efetivação aos já
citados deveres de colaboração, cooperação e proteção da Administração Pública, deveres
estes que garantem a observância à dignidade da pessoa humana do contribuinte.
2.1. Tributação, Processo Administrativo e o paradigma constitucional do
Estado Democrático de Direito

Para tratar questões jurídicas na relação entre o fisco e o contribuinte, é necessário
que se parta da análise do conceito de Estado democrático de direito, observando a
mudança de seus paradigmas no processo histórico, promovendo uma reflexão sobre
suas transformações, à luz dos direitos fundamentais, já que estes adquirem significativa
importância na conjuntura estatal. Um sistema de princípios e regras deve ser o meio
utilizado para promover o aprimoramento da ordem jurídica, limitando e controlando
o poder do Estado, na realização de uma ordem social justa.
Como organização jurídica e política das sociedades civilizadas, o Estado Constitucional
Democrático fundamenta-se em mecanismo jurídico eficaz para atingir a cidadania, em
que o homem detentor de liberdades públicas assume um papel na construção de um
novo conceito de democracia, fundado em instituições eficientes e legítimas.
Os paradigmas tradicionais devem ser superados diante das novas exigências de transformações sociais, buscando-se a concretização da justiça social, fundada em parâmetros
constitucionais, a partir de políticas eficazes e efetivas, que incorporem a participação
dos cidadãos nos centros de poder.
A efetivação da cidadania no Estado democrático de direito pressupõe a garantia
e a concretização dos direitos fundamentais, quando é permitido aos seus titulares o
exercício efetivo da cidadania ativa do Estado, pela função de integração, organização e
direção jurídica da Constituição.
Diante da realidade das complexas sociedades modernas, impõe-se uma metamorfose
do Estado que absorva esquemas de representação, caracterizados pela multiorganização,
multipolarização e descentralização da organização política estatal, por meio de sistemas
autônomos, auto-organizados e interferentes, como observa Canotilho (1993:15).
Esta democratização das forças políticas é uma questão de reengenharia constitucional
que melhor compreenda o Estado diante da globalização, mas que, em respeito a
uma ordem internacional democrática, evite a recepção constitucional de institutos
jurídicos inadequados à realidade social de cada Estado e viabilize aqueles que
contribuam para a efetivação da cidadania mais plena e coletiva com a participação
de todos os segmentos sociais.
Outro aspecto ligado à engenharia constitucional diz respeito aos mecanismos que
aprimoram o ordenamento, na medida em que não se caracterizem em meras medidas
técnicas e burocráticas sujeitas a se degenerar em arbitrariedade, mas que se constituam
em institutos jurídicos adequados à realidade social, configurados pela harmonização da
teoria doutrinária e da prática.
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A administração pública democrática exige o estímulo à participação do cidadão na
gestão pública, com transparência dos atos administrativos praticados, com publicidade
das decisões das opções consideradas, dos efeitos previstos e das justificativas necessárias.
Enquanto o contribuinte de antes mantinha para com o Estado uma situação de
sujeição total, em relação ao poder impositivo do Estado, hoje o Estado está a serviço
da comunidade, passando-se à necessária cooperação do cidadão com a comunidade
administrativa. O Estado não se impõe mais de modo absoluto diante do cidadão no
processo da administração pública.
Segundo o entendimento de Casás (1997:57) não há mais como aceitar a doutrina que
defende a obrigação tributária constitutiva de uma relação de poder, uma vez que no
Estado social e democrático de direito o vínculo jurídico que nasce em consequência
do exercício da força tributária normativa encontra no polo passivo da obrigação um
contribuinte cidadão e não um súdito.
Houve uma transformação do Estado soberano para um Estado a serviço da comunidade,
em que o interesse fiscal não é mais o interesse público do Estado, mas um interesse
coletivo, no qual às vezes o interesse do Estado também é o interesse do contribuinte.
Segundo Stippo (1997:1233-34), as novas formas de exercício do poder público, próprias
de um estado democrático fundado no princípio da soberania popular, corresponsabilizam
os cidadãos nas relações da administração público-privada, conduzindo a uma sólida
implantação da democracia administrativa e à criação de novos direitos fundamentais para o
cidadão, em suas relações com a administração pública.
No dizer de Novoa (1997) não basta situar a normatividade tributária no conceito de
Estado como ordenamento positivo. É necessário reconhecer as exigências que o Estado
Democrático impõe à fiscalidade, superando construções jurídicas formalistas e procedendo
a um ajuizamento da legitimidade da norma tributária a partir da perspectiva do Estado de
direito como um Estado de valores, ultrapassando uma formulação meramente legal.
Depois, as relações jurídico-tributárias sofrem atualmente grande influência das relações
internacionais, não podendo continuar reféns de modelos estáticos, precisando evoluir
e adequar-se às operações e negócios realizados em instantes pelos diversos países, em
consequência dos avanços tecnológicos e do crescimento das relações transnacionais.
A solução dos conflitos tributários na esfera judicial tem demonstrado morosidade que
resulta em prejuízos para as partes envolvidas: quando o fisco vence, demora a receber
seus créditos; e quando vencido, tem de arcar com o ônus da sucumbência. Por sua vez, o
contribuinte também arca com prejuízos das demandas prolongadas, entre outras tendo
dificuldade para obter certidões negativas, com implicações na realização de negócios;
e quando vencido, arcando com o ônus da incidência de juros moratórios relativamente
ao longo período que perdura o litígio.
Para Eros Roberto Grau (2005:22) o “sistema jurídico é um sistema aberto, não fechado.
Aberto no sentido de que é incompleto, evolui e se modifica”. O aparato administrativo do
Estado caminha com vistas à efetivação do princípio da eficiência administrativa, já
positivado no caput do art. 37 da Constituição Federal, como forma de evolução de um
Estado que tem como fim maior o bem-estar social.
É neste quadro atual que se destaca a importância da praticabilidade da tributação, criada
pela doutrina alemã, que exige a eficiência da administração que funciona como justiça
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e que não tem sido necessariamente desenvolvida pela doutrina nacional, bem como
medidas concretas para solução de conflitos. O direito tributário ganha, quando se criam
mecanismos alternativos para solução de conflitos, e o processo administrativo tributário
é o mais importante desses mecanismos na relação entre o fisco e o contribuinte.
3. A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO NA EDIFICAÇÃO DA ORDEM JUSTA

A construção do processo administrativo tributário tem caráter de exceção ao regime
geral do processo e está alicerçada em dois polos. De um lado, o Estado precisa de meios
para combater a evasão tributária e a lide tributária em si, instituindo, para tal, órgãos
administrativos que identifiquem a obrigação, promovam a cobrança administrativa e
decidam os conflitos daí resultantes. Do outro lado, o contribuinte deve dispor de normas
jurídicas e possibilidade de esses órgãos administrativos e o Judiciário protegerem-no
contra os abusos do Estado.
Sobre a importância da autotutela administrativa, afirma Marins (1998:121):
“Esta autotutela, que representa o trato unilateral que é concedido ao Estado
quando cuida do interesse público, embora não seja prestigiada com foros
de intangibilidade (já que não é imune ao controle do Poder Judiciário), é
instrumento essencial ao atendimento das premências instrumentais do Estado”.
Na mesma perspectiva, apontam Velasco e Albalat (1996:521):
“É condição do Estado de Direito que as normas que delimitam as faculdades
e deveres da Administração com os particulares e as destes com o Estado sejam
respeitadas com a garantia de um procedimento em que devam se ajustar
os atos da Administração com os recursos e uma jurisdição encarregados de
decidir, julgar e falar sobre as questões que suscitam a interpretação ou aplicação
daquelas normas”.
Como defende Cretella Júnior (1993:332), “o prestígio da Administração é assegurado
sempre que há possibilidade de resolver-se o litígio entre o administrado e o Estado na própria esfera
administrativa, dada a mínima repercussão dos procedimentos internos”.
Essa é a razão pela qual na maioria dos países se criam órgãos e sistemas administrativos que
reduzem as causas instauradas perante o Judiciário, cuja legislação criadora impõe o objetivo de alcançar o interesse público sem lesar os interesses legítimos dos contribuintes. Essas
regras tendem à simplicidade e celeridade, sem afetar os princípios essenciais da legalidade
na revisão do ato tributário do lançamento, mediante apreciação das provas apresentadas
pelo contribuinte e dos documentos oficiais de que dispõe a Fazenda Pública e aplicação
da lei com a máxima objetividade e imparcialidade, de forma a obter-se uma decisão legal.
Além disso, conforme já defendido anteriormente por Ribas e Gouveia (2015:15), o crescente
demandismo de lides perante o Judiciário tem levado as políticas públicas luso-brasileiras à
introdução de iniciativas que imprimem uma reengenharia na gestão dos conflitos, com a
assunção dos mecanismos alternativos de forma mais efetiva, na solução desses conflitos.
O parâmetro metodológico, antes realçado no poder e na autoridade administrativa,
cada vez mais vem cedendo lugar à preocupação com as relações entre o fisco e os
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contribuintes, e por isso preocupando-se com o lado do administrado, facilitando-lhe o
acesso a documentos, obrigando-se a motivar as decisões, seguindo regras e princípios e
possibilitando decisões mais equilibradas, em função de maior independência dos órgãos
julgadores e composição paritária.
Se todas as questões entre o fisco e o contribuinte fossem submetidas ao Judiciário,
o acúmulo de processos dificultaria mais ainda as soluções dos litígios pela demora,
o que resulta na utilização do contencioso administrativo como meio adequado para
reduzir o número de causas instauradas perante o Poder Judiciário de modo célere e
eficaz, quando esses organismos atuam no processo administrativo tributário, como
instrumento auxiliar no aperfeiçoamento do Estado de Direito, para controle do poder.
Na expressão de Seixas Filho (1998:11):
“Num Estado Democrático a função de evitar ou dirimir conflitos de
interesses deve ser repartida por alguns órgãos ou Poderes do Estado,
evitando-se a sua aglutinação em um único, que acumularia um poder
absoluto sobre a sociedade”.
Nas palavras de Geraldo Ataliba (apud RIBAS, 2008:154), defendendo o contencioso fiscal:
“(...) grande número de litígios podem assim ser resolvidos, sem que os contribuintes, quando vencidos, recorram ao Poder Judiciário. Para tanto, basta que
o contencioso seja célere, equânime e enseje ao contribuinte a mais ampla oportunidade de produção de provas e dedução de argumentos”.
Sainz de Bujanda (1989:362-363) apresenta defesa da conveniência das soluções das lides
jurídicas tributárias no âmbito administrativo e por via de órgãos colegiados, que ele
chama de quase-jurisdicionais, com preparação específica, e que ofereçam garantias similares às do processo judicial. Essas garantias é que fazem idôneo o processo administrativo tributário para a realização de seus importantes fins.
Examinando os argumentos a respeito da utilização do processo administrativo tributário
como solução de conflitos entre o fisco e os contribuintes no âmbito administrativo,
pode-se dizer que não constitui limitação às garantias democráticas fundamentais e não
fere o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. O exame dessas controvérsias
pelo poder jurisdicional deve ser exceção, e não regra, para não sobrecarregá-lo com
soluções de questões que podem ter seu desate no âmbito administrativo, uma vez que
o excesso de causas é exatamente um dos principais motivos da morosidade da máquina
judiciária. Assim, o processo administrativo tributário funciona como mecanismo
redutor do volume de feitos no Judiciário.
Para Medauar (1995:2-34) o processo administrativo tributário permite um filtro nas
controvérsias e reduz o número de ações perante o Judiciário, já muito sobrecarregado,
ao mesmo tempo em que distribui “justiça fiscal na esfera administrativa, atendendo,
nesse âmbito, a um dos objetivos da Administração, que é a justiça, visto não ser esta
exclusivamente do Poder Judiciário”. Para a autora, além do julgamento de recursos, os
Tribunais Administrativos, discutindo sobre matérias e normas tributárias, possibilitam
o constante aprimoramento e desenvolvimento das normas tributárias.
A utilidade dos órgãos administrativos nos julgamentos das causas tributárias é ressaltada
por Machado (1998:88-89), ao afirmar que:
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“(...) muitas vezes o exame dos fatos, no processo administrativo fiscal, se
faz com mais conhecimento de causa. E muitas questões de direito ordinário
são também melhor apreciadas. A legislação específica de cada tributo é muito
melhormente (sic) conhecida das autoridades administrativas julgadoras do que
da maioria dos juízes”.
E, adiante, conclui: “a decisão administrativa é mais uma possibilidade que o sistema jurídico
oferece ao contribuinte, para uma adequada solução de seus conflitos com o Fisco, e constitui um
direito seu, amparável pela via do mandado de segurança” (MACHADO, 1998:88-89).
A lide tributária, que no processo administrativo tributário se manifesta quando o
contribuinte formaliza sua resistência à pretensão do fisco, exige que o Estado ofereça
instrumental que possibilite, com celeridade, conferir ao contribuinte as garantias
(contraditório, ampla defesa) necessárias para que se verifique se o Estado atuou dentro
da legalidade. Esses órgãos funcionam como mecanismos de realização da justiça
tributária, como fim genérico da Administração Pública Tributária, e permitem que
a solução da lide se dê de modo satisfatório e célere e produza também melhores
resultados econômicos.
Como afirma Rocha (1995:141):
“(...) o processo administrativo não é um legitimador de qualquer ato da
Administração, mas, antes, o processo administrativo visa a conferir a justiça
positivada – com o quê não atende o pretenso interesse nem da Administração
nem do administrado, e sim o interesse público, que é o do Estado Democrático,
destinado a assegurar o exercício dos direitos individuais, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a justiça, etc. como valores supremos da
sociedade brasileira (tudo conforme o ‘Preâmbulo’ da Constituição)”.
O processo administrativo é instrumento de efetivação das garantias e dos princípios
constitucionais do cidadão, o que se concretiza mediante órgãos julgadores administrativos
dotados de autonomia e independência para agir com imparcialidade. E, para isso, devem
funcionar fora da função ativa da Administração. Daí a relevância de órgãos julgadores
e não apenas do exercício simplista da autotutela administrativa. É necessário mais. É
necessário um mecanismo efetivo de solução de conflitos.
A existência dos órgãos de julgamento representa uma via alternativa de solução de
conflitos na esfera tributária com a observância de princípios e garantias constitucionais, revelando-se, nos dizeres de Cajubá (apud BRITO, 2010:53) “um instrumento
de realização de valores constitucionais, fazendo atuar a Constituição e concretizando o Estado
Democrático de Direito (...)”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo administrativo tributário tutela administrativamente interesses do cidadão
administrado contra medidas arbitrárias ou ilegais da autoridade administrativa
concretizadas pelo lançamento tributário e pela imposição de penalidades e se configura
pelo desencadeamento de uma série de medidas processuais, estabelecidas pelo
legislador, para conferir a efetividade a uma situação amparada pelo direito substancial,
a partir de ato do contribuinte, com apresentação de impugnação, momento em que
se institui o contraditório.
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Decorrência da elevação do processo tributário à esfera constitucional e de uma visão
processual finalística, o processo não é visto mais de modo introspectivo, apenas como
instrumento do Poder Judiciário, mas também como instrumento para o legítimo
exercício do poder de controle da legalidade dos atos administrativos tributários,
constituindo-se em meio idôneo para pacificar e fazer justiça administrativa tributária,
com a prevalência do interesse da ordem jurídica sobre os interesses divergentes dos
litigantes na resolução dos conflitos em matéria tributária, para atingir os resultados
jurídico-substanciais desejados pela própria Constituição Federal e pela lei ordinária.
No âmbito dessa autotutela conferida à Administração Pública, o processo administrativo
tributário garante o controle de legalidade sobre ato administrativo ilegítimo ou ilegal e
é um dever da Administração, podendo esta agir de ofício ou mediante provocação do
interessado, e desenvolve-se no âmbito do Poder Executivo dos diversos entes políticos,
cuja competência é dos órgãos julgadores, com o fim de restabelecer o equilíbrio que
deve ocorrer na relação entre sujeito ativo e sujeito passivo da obrigação tributária, que
é uma relação de direito, e não de poder.
Com a apresentação da impugnação o contribuinte institui o contraditório e inaugura
o processo administrativo tributário para indagar da conformidade entre o ato fiscal
e o direito positivado. Essa impugnação tem fundamento no direito de petição e está
orientada para obter uma decisão sobre a legalidade de determinada obrigação tributária,
visando a dirimir o conflito, e pressupõe o direito à prova da violação ou do abuso e o
direito à reapreciação do ato praticado.
Os órgãos colegiados de segunda instância, cuja composição é mista (representantes da
Administração Fazendária e da sociedade), caracterizam ainda mais a imparcialidade
e oferecem maior efetividade ao binômio segurança e justiça, atendendo melhor ao
fundamento político de maior controle dos atos administrativos e ao Estado Democrático
de Direito, pela participação dos administrados diretamente na Administração Pública.
Embora os julgadores administrativos tributários não estejam integrados ao Poder
Judiciário, estão alheios às partes e objetivam a solução de uma controvérsia segundo a
vontade da lei, na manutenção da ordem jurídica. Em prestígio ao conteúdo dos valores
do Estado Democrático de Direito, tais órgãos são dotados de imparcialidade orgânica,
sem vínculos diretos de subordinação hierárquica, constituindo-se em um corpo
autônomo, em uma função para-hierárquica, livre de injunções de qualquer natureza,
ainda que sob a égide do mesmo órgão do Poder Executivo.
Esses órgãos e sistemas administrativos caracterizam-se por sua especialização técnica
e possuem melhores elementos para apreciação de situações de fato e dados técnicos
para o pleno conhecimento da situação objeto do conflito, e funcionam como
instrumento auxiliar, reduzindo as causas instauradas perante o Judiciário, à medida
que tendem à simplicidade e celeridade, sem afetar os princípios essenciais do Estado
de Direito, atendendo ao objetivo de justiça no julgamento dos recursos; e, discutindo
sobre matérias e normas tributárias, ainda possibilitam o constante aprimoramento e
desenvolvimento destas.
Aos julgadores administrativos fiscais é conferido o livre convencimento na apreciação
da prova, uma vez que no processo o princípio que prevalece é o da distribuição da
justiça, que exige a descoberta da verdade real em relação à suposta legitimidade do
lançamento, característica esta do processo administrativo, uma vez que no processo
judicial objetiva-se a verdade dos autos, denominada de verdade formal. É essa busca da
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verdade real, como elemento essencial ao julgamento, que impõe a exigência da prova,
como sendo a soma dos fatos produtores da convicção do julgador, apurados no processo,
sob o vetor investigativo, segundo o qual a autoridade administrativa julgadora possui
ampla liberdade de ação em relação à prova, como sujeito ativo da própria comprovação
dos fatos no processo.
A apreciação posterior pelo Judiciário das decisões tomadas pela Administração é
consequência natural e lógica da separação de Poderes baseada em pesos e contrapesos,
cabendo à função jurisdicional, exercida com exclusividade pelo Poder Judiciário,
controlar e revisar de modo definitivo as decisões administrativas, independentemente
de essas decisões terem sido favoráveis ou contrárias à Fazenda Pública, em atendimento
aos princípios da isonomia e da universalidade de jurisdição.
As premissas básicas e conceituações indispensáveis à atuação do processo administrativo
tributário não se restringem ao direito tributário, mas se relacionam com outros institutos
jurídicos, principalmente do direito administrativo e processual.
O caráter de justiça no processo tributário é o elemento propulsor da aproximação e
harmonização entre a fase administrativa e a judicial para alcançar os fins últimos do
Direito – atingimento e manutenção da paz jurídica e realização da justiça, sem afetar
o princípio da unidade de jurisdição, cuja competência de declarar o Direito de modo
definitivo e imutável é exclusiva do Poder Judiciário.
Os órgãos de julgamento administrativo tributário possuem, portanto, o papel de
remover conflitos sob a prevalência do estatuto da Justiça, e não do estatuto do fisco ou
do estatuto do contribuinte, o que se apresenta como mecanismo de grande importância
e contribui para o aperfeiçoamento do sistema jurídico brasileiro, em um modelo de
relação com o contribuinte que não concorre com o Judiciário, mas que se traduz em
espaço alternativo de exercício da cidadania em matéria tributária.
Finalmente, é de se destacar a importância do processo administrativo tributário como
instrumento alternativo em favor da solução de controvérsias em matéria tributária, que
se tem consolidado pela dinâmica implementada pelos órgãos julgadores, que contribuem
para o refinamento do sistema tributário e aperfeiçoamento do Estado Democrático
de Direito. Além disso, promovem uma evolução no relacionamento entre o fisco e
os contribuintes, num sentido ético e de justiça fiscal. É, portanto, indispensável na
edificação de uma ordem justa. |
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RESUMO

O objetivo do estudo é demonstrar que a institucionalização da Administração Tributária,
assegurando-se sua autonomia, é condição para o implemento de uma necessária Reforma
do Aparelho do Estado Brasileiro, voltada a concretizar os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, plasmados na Carta Constitucional. Entende-se por
Administração Tributária a estrutura organizacional na esfera da União, dos estados e
dos municípios, com a atribuição precípua de exercer o poder de polícia fiscal, tomado
como atividade essencial na Constituição de 1988. Parte-se do pressuposto de que a
institucionalização da Administração Tributária, mediante a edição de sua Lei Orgânica, é
o elemento que permitirá a este conjunto de órgãos, e aos seus integrantes, nas várias esferas
da Federação, o exercício do poder de polícia fiscal com eficiência e isenção, permitindo
o incremento da arrecadação, com justiça fiscal, viabilizando os recursos necessários à
prestação dos serviços público, para a garantia dos direitos fundamentais.
Palavras-chave: Reforma do aparelho do estado; Organização administrativa; Administração tributária; Serviços públicos; Direitos fundamentais.
INTRODUÇÃO

A Reforma do Aparelho do Estado no âmbito da Administração Pública Brasileira vem
sendo tomada como um imperativo para que se possa construir o projeto de sociedade
desenhado na Carta Constitucional de 1988. Nessa dimensão, busca-se uma releitura
da atual estrutura administrativa, visando à implantação de um arcabouço institucional
comprometido com assegurar os fundamentos da República.
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As reflexões propostas devem reconhecer que o constituinte impôs à sociedade e ao poder
público a tarefa de observar os objetivos fundamentais do Art. 3º, da Carta: construir
uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a
pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e, finalmente,
promover o bem de todos.
Nesse pano de fundo desponta a discussão sobre a necessidade de se implantar uma
nova Administração Tributária, tomada como verdadeira Instituição da sociedade
brasileira, garantindo-lhe autonomia administrativa, financeira e funcional,
voltada aos valores consagrados no precitado Art. 3º, da Constituição de 1988.
Para tanto, tem-se sustentado a necessidade de uma Lei Orgânica Nacional da
Administração Tributária.1
Desde os primórdios da modernidade, parei aqui a atividade de arrecadação permite ao Estado
a manutenção de suas atividades caracterizando-se como uma das funções que implicaram o
seu surgimento e que, até hoje, identificam e traduzem o conceito de Estado.
No Brasil, a história da Administração Tributária não tem sido objeto de muitos
estudos doutrinários. Sem embargo, as carreiras do fisco têm sua marcha marcada
pelo próprio rumo dos tributos que remonta aos idos de 1500, com a chegada dos
Portugueses. (HAHN e GRZYBOVSKI, 2006). Desde 1534, há registros históricos
de funcionários do rei (rendeiros, contadores, feitores e almoxarifes) que tinham
como encargo a arrecadação de impostos devidos pelos donatários das Capitanias à
Fazenda Real.2
Com a Independência do Brasil, a promulgação da Constituição de 1824 marcou
o reconhecimento de excepcional importância à Administração Tributária, tratando
do tema num Capítulo específico da Carta, denominado “Da Fazenda Nacional”.
Criou-se, nos termos do Art. 170, o “Thesouro Nacional”, com a natureza de
Tribunal, cujas competências abrangiam a receita e a despesa da chamada Fazenda
Nacional, já apontando certa natureza institucional à Administração Tributária, com
a função de arrecadação de receitas.
Entretanto, se na Carta Constitucional de 1824 havia tal determinação, a expressão
Administração Tributária foi suprimida na Constituição de 1891 e na Constituição de
1934, que, no entanto, fazia referência expressa aos funcionários do fisco (Art. 112, 3, c).
As Constituições de 1937 e 1946 também não trouxeram qualquer referência à Administração Tributária, sendo que tal denominação aparece novamente apenas nos Arts.
193 e 274 da Constituição de 1967. Tais dispositivos, no entanto, foram revogados na
Emenda Constitucional nº01, de 1969.
A Constituição de 1988, ao consagrar os interesses dos mais distintos grupos sociais, em
sua redação original apenas referiu a Administração Tributária em seu Art. 145, § 1º,
nos seguintes termos: “§ 1º – Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte” (grifos nossos). Diante de
tal previsão, parece ser possível afirmar que o constituinte originário já imputava à
Administração Tributária uma dimensão orgânica, à qual seria atribuído um plexo de
funções. No caso específico do artigo em comento, conferiu-lhe a função de assegurar
efetividade ao princípio da capacidade contributiva.
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1.

As ideias aqui tratadas foram
desenvolvidas por Schier (2016).

2.

Segundo Bordin (2002)
aproximadamente 20% das
riquezas brasileiras eram
dirigidas para a Europa, além
do que era arrecadado com
direitos alfandegários sobre todo
o comércio exterior do Brasil.
Há autores que, ao comentar
esse período, já identificam que,
alguns dos problemas ainda hoje
enfrentados pela Administração
Tributária brasileira tiveram aí sua
origem.

3. “Art. 19 – Compete à União,
aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios arrecadar:
I – os impostos previstos nesta
Constituição; (...) § 7º – Mediante
convênio, a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios
poderão delegar, uns aos outros,
atribuições de administração
tributária, e coordenar ou
unificar serviços de fiscalização e
arrecadação de tributos.”
4. Art. 27 – Sem prejuízo do disposto
no Art. 25, os Estados e Municípios,
que celebrarem com a União
convênios destinados a assegurar
a coordenação dos respectivos
programas de investimento e
administração tributária, poderão
participar de até dez por cento
na arrecadação efetuada, nos
respectivos territórios, proveniente
dos impostos referidos no Art. 22,
n° IV e V, excluído o incidente sobre
fumo e bebidas.
5. Art. 37, XXII – as administrações
tributárias da União, dos
Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, atividades
essenciais ao funcionamento do
Estado, exercidas por servidores
de carreiras específicas, terão
recursos prioritários para a
realização de suas atividades
e atuarão de forma integrada,
inclusive com o compartilhamento
de cadastros e de informações
fiscais, na forma da lei ou
convênio. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de
19.12.2003)
6. Art. 52, XV – avaliar periodicamente
a funcionalidade do Sistema
Tributário Nacional, em sua
estrutura e seus componentes, e o
desempenho das administrações
tributárias da União, dos Estados
e do Distrito Federal e dos
Municípios. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42,
de 19.12.2003)
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7.

Art. 167. São vedados:
(...) IV – a vinculação de receita
de impostos a órgão, fundo ou
despesa, ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts.
158 e 159, a destinação de recursos
para as ações e serviços públicos
de saúde, para manutenção e
desenvolvimento do ensino e
para realização de atividades da
administração tributária, como
determinado, respectivamente,
pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37,
XXII, e a prestação de garantias
às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas
no Art. 165, § 8º, bem como
o disposto no § 4º deste
artigo; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 42,
de 19.12.2003)

8. A Lei citada altera as Leis
nº 10.593, de 06 de dezembro
de 2002, 10.683, de 28 de maio
de 2003, 8.212, de 24 de julho de
1991, 10.910, de 15 de julho de
2004, o Decreto-Lei nº 5.452, de
1º. de maio de 1943 e o Decreto
nº 70.235, de 06 de março de 1972.
9.

Veja-se, exemplificativamente, que
no Estado do Pará, a Lei Orgânica
da Administração Tributária – Lei
Complementar nº 78, de 28 de
dezembro de 2011, ainda trata
desta instituição como “unidade
administrativa de execução
subordinada à Secretaria de Estado
da Fazenda,” e “responsável pela
administração tributária estadual”,
conforme previsão do Parágrafo
único, do Art. 2º. Em Pernambuco,
a Lei Orgânica da Administração
Tributária – LC nº 107/2008,
também prevê que sua estrutura
orgânica integra a Secretaria de
Estado da Fazenda. Seguindo a
mesma sistemática, no Rio Grande
do Sul, a LC nº 13.452/2010, em
seu Art. 1º, Parágrafo único, vincula
a Administração Tributária
à Secretaria da Fazenda.

10. Já há, no país, dois estados
que separaram as atividades da
Secretaria da Fazenda, criando
Secretarias específicas para o
desempenho das atividades de
Receita. É o caso da Paraíba:
Secretaria das Finanças e a
Secretaria da Receita, cujas
competências estão definidas na
Lei Estadual nº 7.838/2005, e do
Rio Grande do Norte, que conta
com a Secretaria da Tributação, a
quem compete administrar todo
o sistema tributário estadual,
conforme a Lei Complementar
nº 163/99.

No entanto, foi o poder constituinte derivado que, com a Emenda Constitucional nº
42/2003, passou a conferir o devido tratamento jurídico a essa importante instituição.
Assim, a Administração Tributária passou a ser regulada nos artigos 37, XXII;5 52,
XV6 e 167, IV.7
Ainda que não tenha sido tratada em pormenores nas normas constitucionais, a
Administração Tributária vem sendo objeto de regulamentação infraconstitucional,
notadamente nas leis de cunho administrativo e tributário. A título de exemplo, a
matéria foi regulada no Código Tributário Nacional, em seu Título IV, artigos 194
e seguintes, tratando-se especificamente dos poderes a serem desempenhados pelas
autoridades administrativas em matéria de fiscalização da legislação tributária.
Portanto, desde tal normativa há indícios que permitem reconhecer a Administração
Tributária como instituição nacional, exclusivamente responsável pela execução das
atividades de arrecadação e fiscalização, atividades tomadas como essenciais para o
desenvolvimento do Estado, nos termos da Constituição Federal de 1988.
É certo que, no cenário nacional, a Administração Tributária é exercida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, órgão específico singular do Ministério da Fazenda,
conforme Art. 2º, II, b, do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011. Atualmente, o
órgão é disciplinado pela Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, que dispõe sobre a
Administração Tributária Federal.8 Já no âmbito dos estados, as atividades pertinentes
à Administração Tributária estão, em geral, abrangidas pelas Secretarias Estaduais da
Fazenda, realidade que se constata mesmo nos estados em que já foram editadas as Leis
Orgânicas da Administração Tributária.9
Portanto, desde os primórdios da organização administrativa, seja na esfera da
União, seja na esfera dos estados, há órgão específico ao qual compete a matéria
pertinente à Administração Tributária. Entretanto, como se percebeu da
rápida análise legislativa feita até aqui, os órgãos responsáveis por tais funções
encontram-se, via de regra, subordinados ao Ministério da Fazenda, ou, em nível
estadual, às Secretarias da Fazenda.
Entende-se, entretanto, que o desempenho das funções atribuídas à Administração
Tributária demanda tratá-la como instituição, assegurando-lhe o status de órgão
autônomo.10 Esta tratativa encontra amparo no sistema constitucional pátrio,
notadamente em face da edição da Emenda Constitucional nº 42/2003, que atribui nova
regulamentação à Administração Tributária no país.
Tal Emenda Constitucional foi editada como reflexo da Reforma do Estado implementada
no Brasil desde a década dos anos 90.11 Pode-se afirmar que as Emendas Constitucionais
e a legislação infraconstitucional editada desde o final da década passada até meados da
presente12 demonstram que os principais objetivos do Estado passam a ser o aumento na
arrecadação de fundos e a diminuição de despesas (BUCCI, 2002).
Foram mantidos os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988,
salvaguardados como cláusulas pétreas, sendo inegável que as ideias dos anos 90 serviram
para promover uma mudança simbólica (CASTORIADIS, 1982:18; COELHO,
1987:98) na racionalidade do Direito Público Brasileiro (FINGER, 2004:57-83). Tal
conjectura pode significar a reformulação da noção de Administração Tributária, de
acordo com os matizes que informam essa nova concepção de Estado, dentro do atual
catálogo das funções atribuídas ao Poder Público (SCHIER, 2007).
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Para Bacellar Filho (2011:91), neste quadro, um dos principais objetivos almejados pelo
poder público é, inegavelmente, o balanço fiscal. De modo a assegurar tal desiderato, de
acordo com o autor, ao lado do arcabouço legal criado no bojo da Lei de Responsabilidade
Fiscal,13 desponta, ainda, a imposição pela busca de uma nova Administração Tributária,
composta por órgãos capazes de assegurar a devida arrecadação de receitas públicas.
Espera-se, com isso, que as atividades neste campo desenvolvidas façam com que haja
o pagamento dos contribuintes, implementando o provimento de recursos públicos.
Nesse diapasão, entende-se que a atuação dos órgãos da Administração Tributária, em
conjunto com as demais políticas públicas assumidas pelo Estado, permitirá ao poder
público a devida arrecadação de receitas, tornando possível a implementação das
inúmeras atividades que lhe são atribuídas.
Segundo Bresser Pereira (2004:13), o objetivo é “reconstruir a capacidade do Estado,
tornando-o mais forte em termos fiscais e em termos de legitimidade democrática.”
Conforme ressalta Bacelar Filho (2011:6) “pretende-se, portanto, manejando uma
necessária reengenharia, aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo
melhor o cidadão, de forma mais célere e a um custo menor.”
No campo internacional, tais ideias vêm sendo ressaltadas desde 1996, na Assembleia
Geral do Centro Interamericano de Administrações Tributárias – Ciat,14 celebrada
em São Domingo, na República Dominicana, em Carta Documento editada naquela
ocasião. Igualmente, o XX Relatório do Conselho de Impostos da França, de 2002,
que trata sobre “As relações entre os Contribuintes e a Administração Tributária”,
também noticia as diretrizes que devem informar a Nova Administração Tributária.
Comentando referido documento, Coelho e Derzi (2008:129 e seguintes) asseveram
que “Procura-se, em toda a parte, reforçar legalidade com legitimidade, por meio de
uma renovação sistemática do consentimento ao tributo, cuja manifestação não se esgota
mais na representação parlamentar tradicional.”
Esse é o pano de fundo no qual se desenham as diretrizes para o advento da Nova
Administração Tributária, conforme redação do precitado inc. XXII, do Art. 37,
introduzido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Referida
Emenda Constitucional reconhece a relevância das funções exercidas pela Administração
Tributária em todo o território brasileiro, buscando racionalizar a estrutura administrativatributária,15 dotando-a de maior eficiência para a apuração das receitas, com o objetivo
de concretizar o modelo de Estado Social e Democrático de Direito, voltado à garantia
da dignidade de todas as pessoas mediante a efetiva prestação dos serviços públicos .16
1. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO INSTITUIÇÃO NACIONAL

Nesse cenário, de acordo com os dispositivos supracitados, desponta a conclusão no
sentido de que um conceito de Administração Tributária deve abranger os aspectos
relacionados à sua estrutura, função e finalidade. Atribui-se, assim, à Administração
Tributária status de instituição, definida por Joseph Fichter (1974:297) como “uma
estrutura relativamente permanente de padrões, papéis e relações que os indivíduos
realizam segundo determinadas formas sancionadas e unificadas com o objetivo de
satisfazer necessidades sociais básicas.” Ademais, é possível reconhecer que as instituições
constituem-se como importante forma de legitimação social das práticas organizacionais.
Refletindo sobre o tema da Administração Tributária, este último aspecto apresenta
assoberbada importância. Isto porque, na história do direito público brasileiro sempre
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11. Em suma, as ideias principais
resumem-se em buscar uma
nova administração pública,
“baseada em conceitos atuais de
administração e eficiência, voltada
para o controle dos resultados
e descentralizada para poder
chegar ao cidadão, que, numa
sociedade democrática, é quem
dá legitimidade às instituições e
que, portanto, se torna ‘cliente
privilegiado’ dos serviços prestados
pelo Estado. É preciso reorganizar
as estruturas da administração
com ênfase na qualidade e na
produtividade do serviço público;
na verdadeira profissionalização
do servidor, que passaria a
perceber salários mais justos
para todas as funções.
Esta reorganização da máquina
estatal tem sido adotada com êxito
em muitos países desenvolvidos
e em desenvolvimento.”
(BRESSER PEREIRA, 1995:7)
12. Ver, exemplificativamente: Lei
nº 9.427/96, que instituiu a
ANEEL, Lei nº 9.472/97, que
criou a ANATEL, Lei nº 9.478/97,
regulamentando a ANP, Lei nº
9.491/97, que estabeleceu o
programa de desestatização,
Lei nº 9.637/98, que criou as
Organizações Sociais, Lei nº
9.782/99, que criou a ANVISA,
Lei nº 9.790/99, que instituiu
as organizações da sociedade
civil de interesse público, Lei nº
9.961/00, que estabelece a ANS,
Lei nº 9.984/00, que cria a ANA,
Lei nº 10.233/01, que criou a
ANTT e ANTAQ, Lei nº 11.079/04,
que regulamentou as Parcerias
Público-Privadas e as Emendas
Constitucionais nº 19 e 20,
basicamente e a Lei Complementar
nº 101, que estabeleceu normas de
finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.
13. Nascimento (2001:18),
em comentários à Lei de
Responsabilidade Fiscal, assevera
que “o princípio da prevenção do
déficit fiscal objetiva estabelecer
o equilíbrio entre as aspirações
sociais e os gastos efetivamente
desembolsados no sentido de
satisfazer tais expectativas. Por isso
que as ações estatais devem mirar
esse horizonte caminhando na
direção que consista em maximizar
as receitas originárias e derivadas,
tendo como meta a ser atingida a
prevenção de déficits reiterados.”
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houve um déficit de legitimidade em relação às atividades desempenhadas pelo fisco.
A sociedade brasileira, de uma maneira geral, não reconhece as funções atribuídas à
Administração Tributária como funções que permitirão o desenvolvimento social.17 Daí
que a sua institucionalização poderá fornecer subsídios para uma melhor aceitação social,
dado o caráter finalístico que deverá ser atribuído à Administração Tributária: permitir
ao Estado o financiamento necessário para a consecução das políticas públicas voltadas à
satisfação dos direitos fundamentais.
14. Trata-se, de organização
internacional especializada no
intercâmbio de informações entre
as administrações tributárias
nacionais de mais de 40 países.
Constitui-se como organização sem
fins lucrativos, que pretende auxiliar
os Estados na modernização das
administrações tributárias. Fundada
em 1967, atualmente possui 38
países-membros, em quatro
continentes. In: www.ciat.org
15. A ideia de racionalização, nesse
contexto, é emprestada de Weber
(1963:53).
16. Sobre o tema, ver Schier
(2011:285-298).
17. Poderiam ser elencadas várias
causas para esta realidade, desde
a corrupção até o descrédito na
correta aplicação dos recursos.
O tema foi tratado de forma mais
aprofundada por Coelho e Derzi
(2008:122).
18. Tal natureza fundamenta-se na
chamada teoria do órgão. Segundo
a doutrina portuguesa, esta foi a
forma encontrada para traduzir
a complexidade institucional
derivada da separação de poderes
sem perda da estrutura unitária do
Estado. Para Miranda (1990:40),
“Havia que traduzir a complexidade
institucional derivada da separação
dos poderes sem perda da
estrutura unitária do Estado, e o
recurso simbólico ou analógico
a noções já trabalhadas pelas
ciências da natureza ofereciase como um instrumento útil de
análise e construção (contanto
que se não caísse, como por vezes
sucedeu, num reducionismo ou
num pretenso realismo de matiz
biológico).” .
19. Ver, sobre o tema, o texto clássico
de Moreira (1997).
20. Partindo de uma noção geral,
Bandeira de Mello (2014:29)
assevera que “função pública,
no Estado Democrático de
Direito, é a atividade exercida no
cumprimento do dever de alcançar
o interesse público, mediante o uso
dos poderes instrumentalmente
necessários conferidos pela ordem
jurídica”.

No âmbito do Direito Administrativo brasileiro, Justen Filho (2012) ressalta as
vantagens da adoção de uma concepção institucional para a Administração Pública
Brasileira, vinculando tal ideia aos valores da democracia. Nesse sentido, assevera que
“A concepção institucional permite compreender a Administração Pública como um
conjunto uniforme de sujeitos. Este conjunto não perde sua identidade em virtude da
alteração da identidade de seus componentes...” Afirma, ademais, que “por sua natureza
institucional, a Administração Pública produz padrões de conduta que se impõe a seus
integrantes, gerando uma linha de continuidade vinculada a tradições do passado”
(JUSTEN FILHO, 2012:830). Nesse contexto, são instituições já consolidadas no
país a Magistratura Nacional, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União, por
exemplo. Essa é realidade que se busca para a Administração Tributária Brasileira, na
medida em que se pretende a uniformidade de sua atuação, conquistando-se, perante a
sociedade brasileira, a legitimidade das funções por ela exercidas.
Atribuída à Administração Tributária a noção de instituição, impõe-se reconhecer-lhe
três elementos: estrutura, função e finalidade. Nesta dimensão, é possível ntende-la
como conjunto de órgãos integrantes da Administração Direta – elemento estrutural –
encarregado de exercer as atividades de arrecadação e fiscalização decorrentes do Poder
de Polícia Tributário – elemento funcional – o que permitirá a criação de condições que
permitirão garantir a efetiva prestação dos serviços públicos – dimensão funcional.
Quanto ao primeiro elemento do conceito, a Constituição Federal de 1988 já indica
uma dimensão orgânica para a Administração Tributária, no precitado Art. 145, § 1º,
o qual, tratando do princípio da capacidade econômica do contribuinte, faculta “à
Administração Tributária” a competência para conferir efetividade a tal princípio. De
igual maneira, o Art. 167, IV, reconhece o caráter orgânico à Administração Tributária
quando impede “a vinculação de receita de impostos a órgão...” ressalvada a destinação
de recursos para a realização de “atividades da administração tributária...” Também
indica a adoção do sentido orgânico para a Administração Tributária a redação do Art.
52, XV, quando assegura ao Senado a competência para avaliar a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional e “o desempenho das administrações tributárias da União,
dos estados e do Distrito Federal e dos municípios.”
A análise de tais dispositivos constitucionais indica, de forma inequívoca, que o
Constituinte atribuiu a natureza de órgão à Administração Tributária.18 E órgão
autônomo, independente do Ministério da Fazenda, já que, em outros dispositivos do
texto, faz referência a este último, como, por exemplo, no Art. 237.19
Adotando-se a natureza institucional para a Administração Tributária tem-se que
identificar o segundo elemento que a caracteriza como tal: a sua dimensão funcional.
Certamente, as funções a ela atribuídas terão a natureza de função administrativa,20
definida, por Celso Antônio Bandeira de Mello como “a função que o Estado, ou quem
lhe faça as vezes, exerce, na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos e que no
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sistema constitucional brasileiro se caracteriza pelo fato de ser desempenhada mediante
comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais, submissos todos
a controle de legalidade pelo Poder Judiciário” (BANDEIRA DE MELLO, 2014:36).
O mesmo autor disserta, ainda, para afirmar que “Existe função quando alguém está
investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais poderes são
instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades.”21 E finaliza o autor com a ideia que
é essencial para a compreensão de todas as atividades desempenhadas pela Administração
Tributária: “quem exerce ‘função administrativa’ está adscrito a satisfazer interesses de
outrem: a coletividade.”22 Afinal, foi Rui Cirne Lima (2007:106) quem cunhou a frase:
“Administração é a atividade do que não é senhor absoluto!”
No que tange à Administração Tributária, entende-se que são as atividades de fiscalização aquelas que se traduzem como suas funções típicas, capazes de identificar a
Instituição.
Como é de conhecimento notório, a atividade de fiscalização emana diretamente
do exercício de poder de polícia atribuído ao Estado.23 No que se refere à matéria
tributária, a competência para a fiscalização decorre da previsão expressa do Art. 145, da
Constituição Federal, que estabelece: “Art. 145. A União, os estados, o Distrito Federal
e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) § 1º – Sempre que possível,
os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica
do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”
Na esteira do pensamento de Eduardo Sabbag (2012:903), por fiscalização entende-se
“a ação estatal que, orientada pelo princípio da isonomia, deverá identificar o (des)
cumprimento das obrigações tributárias, punindo o comportamento indesejado e, em
caráter pedagógico, dissuadindo o contribuinte omisso e recalcitrante da insistência no
inadimplemento obrigacional”. Em uma perspectiva mais ampla, Oliveira (1998:552)
define fiscalização como “o ato de empreender exame e verificação, de controlar a
execução ou funcionamento, tudo com vistas ao fiel atendimento das obrigações
tributárias a cargo dos contribuintes. Induvidoso que o sujeito ativo, como titular de um
crédito fundado na lei, tem o direito e o dever de verificar se as normas legais, que lhe
conferem o crédito, estão sendo rigorosamente cumpridas pelo sujeito passivo.”
A atividade de fiscalização, nesse sentido genérico, então, poderá ser entendida como
um procedimento administrativo, instaurado pelos agentes competentes integrantes
da Administração Tributária, com o fim de verificar “a conformidade da conduta do
sujeito passivo das obrigações tributárias principais e acessórias às normas aplicáveis”
(BREYNER, 2011:29).
Com base na tese aqui defendida, pode-se concluir que as competências de fiscalização
se traduzem nas atividades consideradas essenciais da Administração Tributária pelo
Constituinte, no Art. 37, XXII, da Carta Magna, constituindo-se, então, como o
elemento funcional de tal Instituição.
Finalmente, relembrando-se o conceito tomado como paradigma no presente estudo
tem-se que uma Instituição se caracteriza enquanto tal por apresentar uma estrutura
mais ou menos permanente e uma função que a identifica, tudo com o objetivo de
satisfazer necessidades sociais básicas.
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21. Ibidem.
22. E conclui o autor: “Por isso, o uso
das prerrogativas da Administração
é legítimo se, quando e na medida
indispensável ao atendimento dos
interesses públicos; vale dizer,
do povo, porquanto nos Estados
Democráticos o poder emana
do povo e em seu proveito será
exercido” (Idem, p. 72).

23. Ver, sobre o tema do poder
de polícia, no Brasil, a obra de
Bandeira de Mello (2014). No
âmbito do direito comparado, a
obra de Cassagne (2006).
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Na linha da noção supracitada, resta delinear, então, quais seriam as necessidades sociais
a serem supridas pela Administração Tributária, sendo esta a sua dimensão teleológica.
Já se afirmou que desde os primórdios do pensamento da Ciência Política Moderna o
Fisco ocupa papel central na configuração do Estado e no seu relacionamento com a
sociedade. Ressaltou-se, ainda, que desde a gênese da Administração Pública Moderna,
as atividades desempenhadas pelos fiscais “estão incluídas dentre as funções essenciais
do Estado e aparecem, desde logo, marcadas pela preocupação em assegurar o interesse
público, caracterizando-se como típicas funções administrativas,” (BACELLAR
FILHO, 2011:80) ligadas à “satisfação constante das necessidades coletivas; prestação de
bens e serviços” (MIRANDA, 1990:24).
É pacífico o entendimento, nesse sentido, de que as funções ligadas à Administração
Tributária permitem que o Estado arrecade recursos que viabilizem o cumprimento dos
objetivos fundamentais que lhe são impostos pela Carta Constitucional. Nesta esteira,
é certo afirmar que “a riqueza para o Estado constitui apenas um meio para que possa
cumprir suas finalidades de satisfação das necessidades públicas,” (ROSA JUNIOR,
1985:16) perspectiva calcada na ética da modernidade.
24. Sobre o liberalismo consultar, por
todos, Goyard-Fabre (1999) e
Novais (1987).

25. Ver, sobre o tema, Martínez
(2006:115) que sustenta que
os direitos de cunho social
traduzem a divindade humana,
um vetor axiológico que faz com
que integrem a Constituição um
núcleo de direitos ligados à ideia
de liberdade, de igualdade e de
solidariedade.

Com efeito, com o advento do Estado Liberal,24 o Fisco, que antes atuava tão-somente
para financiar os anseios do Rei – passa a ser entendido como o instrumento que
permitirá ao Estado custear uma estrutura voltada à garantia dos direitos fundamentais,
ainda que numa perspectiva formal e abstencionista (SCHIER, 2007).
Mas é sob a égide do modelo de Estado Social que as funções exercidas pelos órgãos
aos quais se convencionou chamar de Administração Tributária se colocam como
instrumento para a garantia dos direitos fundamentais ligados à prestação de serviços
públicos. Com efeito, a dimensão formal dos direitos fundamentais, que norteou as
políticas públicas no âmbito do Estado Liberal, não foi capaz de dar aos cidadãos
nem mesmo as mínimas condições de sobrevivência. Desde meados do século XIX
eclodiram por todo o globo movimentos populares que demandavam do Estado uma
atuação que lhes permitisse minimamente ter acesso aos bens básicos da vida. Tais
demandas foram recepcionadas pelas Cartas Constitucionais que positivaram uma
série de direitos sociais com o intuito de garantir, a todos, condições de dignidade.25
Nessa dimensão, a função desempenhada pela Administração Tributária torna-se
requisito de desenvolvimento social.
Daí por que se pode afirmar que é no Estado Social e mais particularmente no Estado
Social e Democrático de Direito que as atividades da Administração Tributária são
consideradas como elemento essencial de concretização dos direitos fundamentais,
permitindo a atuação necessária e proporcional do poder público – essa é a sua dimensão
teleológica, portanto. Afinal, o significado de uma Constituição só se substancializa se
nortear o Estado a uma consolidação democrática, assegurando a convivência social
com a exclusão da violência, mediante a garantia da liberdade, igualdade e solidariedade
concretas, de acordo com Schneider (1991:40).
Neste modelo de Estado, adotado para o Brasil pela Constituição da República de
1988, entende-se que o desenvolvimento está atrelado ao crescimento econômico, mas
também ao atendimento dos anseios da maioria dos cidadãos, noção que impõe uma
atuação do poder público dirigida para a garantia e o alcance dos fins sociais. Não por
outro motivo, “hoje se pergunta: que desenvolvimento queremos? E é longa a lista dos
adjetivos empregados para descrever o desenvolvimento desejado e desejável: político,
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econômico, social, tecnológico, sustentável, justo, inclusivo, humano, harmônico,
cultural, material, etc.” (HEIDEMANN, 2010:27).
No plano da implementação das atividades impostas ao Estado, então, a influência dessa
perspectiva de desenvolvimento que vai além da esfera econômica foi consagrada na
Constituição Federal de 1988. Foi no seio de redemocratização do Estado Brasileiro
que se propiciou a leitura da atuação do poder público, notadamente através do serviço
público, como o conjunto de ofertas positivas assumidas pelo Estado por serem reputadas
imprescindíveis e correspondentes a conveniências básicas da sociedade, diretamente
vinculadas à efetivação da plêiade de direitos sociais consagrados no texto da Carta
Magna (BACELLAR FILHO, 2011:27).
Nesta concepção, quando o Estado toma para si a tarefa de prestação de serviços públicos
(saúde, educação, energia elétrica, água e saneamento, por exemplo), ele se impõe,
também, a necessidade de aumentar sua arrecadação para permitir a prestação adequada
de tais serviços. E é evidente que a necessidade de aumento da receita não poderá ser
sanada tão-somente no aumento de carga tributária, mas sim devem-se buscar outros
mecanismos que permitam ao poder público a devida prestação dos serviços, sem onerar
em demasiado os contribuintes. É nessa dimensão que surge a necessidade premente de
eficiência da gestão da Administração Tributária.
E é por isso que sob a égide do Estado Social e Democrático, nos termos pautados
pelo Constituinte de 1988, que o Fisco é tomado como uma carreira essencial e que a
Administração Tributária deve adotar seu viés institucional – não só porque permite ao
Estado arrecadar recursos para manter sua estrutura interna de funcionamento, mas, acima
disso, porque permite ao Estado a obtenção de recursos para a devida prestação dos serviços
públicos. Tem-se, assim, que “a concretização do Estado Democrático de Direito, em
uma sociedade tão desigual, demanda recursos elevados.” Afinal, “autoaplicabilidade,
prevalência, integridade, irreversibilidade e inesgotabilidade são os predicados
de que a Constituição dota os direitos e garantias fundamentais, no seio dos quais estão
incluídos os sociais, raízes profundas da República e da Federação que serão plantadas e
fixadas por meio de instrumentos fiscais...” (COELHO, 1987:128).
Diante desses pressupostos, entende-se necessária a edição de uma Lei Orgânica da
Administração Tributária, que deverá ser um instrumento para que, fornecendo as bases
para a formação de uma cultura institucional, permita à sociedade o reconhecimento
da relevância das atividades por ela exercidas, sem as quais, em última análise, não se
permite a concretização do modelo de Estado Social preconizado na Carta Magna.
A institucionalização da Administração Tributária, mediante a edição de sua Lei
Orgânica visa, portanto, a viabilizar um instrumento de gestão pública que permitirá
a racionalização das funções exercidas pela Administração Tributária, permitindo
incrementar a arrecadação, mediante melhores condições estruturais de trabalho e da
garantia de um conjunto de prerrogativas e direitos aos seus servidores.
2. A EDIÇÃO DA LEI ORGÂNICA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Na esteira das ideias até aqui tratadas, com o objetivo de assegurar os objetivos almejados
pela Reforma Administrativa no Brasil e pretendendo consolidar uma cultura institucional
nesse setor, busca-se a aprovação da chamada Lei Orgânica da Administração Tributária
(Loat), tanto em nível nacional, como em níveis estadual e municipal.
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Tal iniciativa é fruto de um intenso trabalho das entidades representativas dos servidores
integrantes da Administração Tributária. Daí nasceu a PEC nº 186, apresentada em
novembro de 2007 pelo Deputado Federal Aécio Lima, do PT/SC, com a seguinte redação:
Art. 1º São acrescentados os §13 e §14 ao Art. 37 da Constituição Federal, com a seguinte redação:
“§ 13 – Lei complementar estabelecerá as normas gerais aplicáveis à Administração Tributária da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispondo inclusive sobre direitos, deveres,
garantias e prerrogativas dos cargos de sua carreira específica, mencionada no inciso XXII deste artigo.
§ 14 – Às Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
são asseguradas autonomia administrativa, financeira e funcional, e as iniciativas de suas propostas
orçamentárias dentro dos limites estabelecidos na Lei de diretrizes orçamentárias.”

26. Pernambuco foi o primeiro
Estado da Federação a editar sua
Lei Orgânica da Administração
Tributária, a Lei Complementar
nº 107, de 14 de abril de 2008. No
Rio Grande do Sul, a Loat é a Lei
nº Complementar nº 13.452, de
27 de abril de 2010. No Estado do
Paraná, a carreira dos Auditores
Fiscais da Coordenação da Receita
do Estado da Secretaria do Estado
da Fazenda do Paraná é regulada,
atualmente, pela sua Lei Orgânica
– Lei Complementar 131/2010. E
no Pará foi editada a Lei Orgânica
da Administração Tributária, Lei
Complementar nº 78, de 28 de
dezembro de 2011.

Entende-se que a edição da Loat tornará possível consagrar a Administração Tributária
como uma verdadeira Instituição da sociedade brasileira, nos termos asseverados no
tópico anterior do presente estudo.26 A Loat coloca-se, portanto, como instrumento
que permitirá estabelecer as balizas para garantir a segurança funcional dos agentes
públicos que integram a Administração Tributária, ao mesmo tempo em que fornecerá
mecanismos de proteção do contribuinte.
Não é demais ressaltar que o que se busca com uma legislação dessa natureza é criar
mecanismos de proteção dos servidores contra possíveis ações políticas e de grupos que
tutelam interesses econômicos em detrimento do exercício de suas funções públicas. A
Lei Orgânica permite, ainda, impedir qualquer tipo de interferência no exercício das
funções fiscais, buscando, com isso, garantir a eficácia e a justiça social.
Tal normativa deverá permitir a instalação de uma Nova Administração Tributária, colaborando para a consolidação de uma estrutura que permita a realização das relevantes funções
constitucionais que lhe são atribuídas, com eficiência e tendo em vista os cânones do Estado
Democrático de Direito, asseguradas sua autonomia funcional, administrativa e financeira.
Veja-se que esses foram os objetivos alcançados, mediante a edição de suas Leis Orgânicas,
por outras importantes instituições brasileiras, como, por exemplo, a Magistratura,
o Ministério Público e a Advocacia Geral da União. Estes, segundo José Augusto
Delgado, “tidos como órgãos com atribuições essenciais e especiais, pelo que atuam
com as prerrogativas seguintes: autonomia funcional (inexistência de subordinação a
outros órgãos), administrativa (gestão dos assuntos internos, inclusive admissão e gestão
de pessoal) e financeira (iniciativa de proposta orçamentária)” (DELGADO, 2013:23).
Sobre o tema agora tratado, entende-se, então, por autonomia funcional, na esteira do
pensamento do referido autor, que a Administração Tributária não será subordinada,
hierarquicamente, a qualquer outro órgão, submetendo-se, apenas, às determinações do
Chefe do Poder Executivo.
A autonomia funcional adquire ainda outro contorno, traduzido pela ideia de independência técnica. Significa, em outras palavras, que os Auditores Fiscais, agentes públicos que
irão integrar a Administração Tributária, terão competência para realizar suas atividades,
independentemente da influência de interesses políticos ou econômicos, assegurando-se,
mediante tal prerrogativa, a tão necessária blindagem institucional.
Reveste-se, assim, a autonomia funcional, de um caráter protetivo, que se concretiza
pela impossibilidade de haver sujeição hierárquica entre os membros e o Chefe da Instituição no que se refere ao exercício das competências decorrentes do Poder de Polícia.
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Por certo, tal autonomia não elimina a relação de hierarquia no âmbito administrativo,
sendo assegurando, inclusive, o exercício do poder disciplinar, nos termos da legislação.
Neste aspecto, é preciso recordar que as atividades essenciais desempenhadas pelos
servidores que integram a Administração Tributária traduzem-se como atividades
decorrentes do poder de polícia cometido, com exclusividade, ao Estado. Por isso, deverão
ser desempenhadas em cotejo com o regime jurídico administrativo, observando-se
notadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos estritos limites
permitidos pela legislação e em cumprimento expresso da Lei, já que são competências
que traduzem atividade vinculada, que não poderá ser norteada, em momento algum,
por critérios de oportunidade e de conveniência, típicos das atividades discricionárias.
No mesmo sentido, defende-se a necessária autonomia administrativa à Administração
Tributária, prerrogativa que permitirá à Instituição a gestão administrativa de todos os
assuntos que lhe são pertinentes.
E de igual maneira, é necessário que a Loat estabeleça mecanismos que garantam a sua
autonomia financeira, prerrogativa assegurada mediante a garantia, dentre outras, de
que seja a Administração Tributária o órgão a encaminhar, ao Chefe do Executivo, a sua
proposta orçamentária.
Nesta seara, não se pode olvidar que as normas constitucionais, como já se disse, asseguram que à Administração Tributária sejam destinados recursos prioritários (Art. 37,
XXII, da Constituição Federal de 1988), inclusive assegurando-se a vinculação de
receitas (Art. 167, IV, da Constituição Federal de 1988).
José Afonso da Silva (2005:345), em comentários ao referido dispositivo, afirma
que o Constituinte estabeleceu a prioridade de recursos para atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, dentre elas a Administração Tributária, ressaltando que “O
inciso XXII foi incluído no Art. 37 pela Emenda Constitucional 42/2003. Ele tem duas
partes: a primeira destaca duas ordens de Instituições: (a) as Administrações Tributárias de
todas as unidades federativas ... essas duas instituições devem receber recursos prioritários
para a realização de suas atividades.”
O reconhecimento da Administração Tributária como Instituição, assegurada a sua
autonomia, não se trata, apenas, de digressão teórica. Por certo, não parece ser demais
afirmar que o Constituinte pretendeu garantir sua independência em relação aos demais
órgãos administrativos, ao assegurar à administração fazendária e seus servidores precedência
sobre os demais setores administrativos, como fez no Art. 37, XVIII, da CF/88.
Comentando a necessária autonomia a ser assegurada à Administração Tributária,
Coelho e Derzi (2008:142) afirmam que “a norma constitucional pressupõe, de forma
implícita, a necessária independência da Administração fazendária e seu distanciamento
em relação aos demais setores administrativos.” E asseveram, ainda que “a autonomia
funcional é vital ao bom funcionamento das atividades inerentes da Administração
fazendária, de tal forma que se dê uma necessária impermeabilização da função, em
relação aos agentes políticos, e ainda em relação ao ambiente externo, pleno de interesses
econômicos e políticos. A função pública só pode ser exercida de maneira imparcial e
isonomia para todos os contribuintes”.
Exatamente em busca desses objetivos é que se deve buscar, com a aprovação da Loat, a
consolidação da chamada cultura institucional para a Administração Tributária. Afinal, de
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acordo com Justen Filho (2012:820), “Quanto mais consolidada a estrutura institucional
da Administração Pública, menor é a influência da vontade pessoal dos governantes sobre
o modo de sua operação. A atuação do corpo burocrático se desvincula das decisões
políticas, o que envolve tanto aspectos positivos como negativos.”
Desenvolver um aparato estatal que opere eficiente e eficazmente é uma das metas
elencadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência
da República. Entende-se que este é o objetivo almejado com a PEC nº 186/2007,
ao estabelecer a necessidade de edição da Lei Orgânica da Administração Tributária,
buscando-se que tal Instituição se constitua como elemento essencial da República
Federativa do Brasil, sendo reconhecida como tal pela sociedade, assegurada a sua
autonomia nas dimensões antes citadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos buscados mediante a institucionalização da Administração Tributária nos
moldes traçados no presente estudo visam, portanto, a assegurar ao Estado Brasileiro mais
um instrumento de gestão pública voltado à satisfação do interesse público, traduzido
na construção de uma sociedade mais justa e solidária, nos termos do Art. 3º, da Carta
Constitucional. Assim, a racionalização das funções desempenhadas com autonomia, com
estrutura modernizada e eficiente, aliada à garantia de um ambiente ético e profissional,
permitirá o desempenho da relevante missão atribuída à Administração Tributária.
Mas é preciso reconhecer que há inúmeros desafios a serem enfrentados, não só no
âmbito da matéria específica da tributação, tema que vem sendo estudado pela doutrina
tributarista brasileira com afinco, mas problemas que assolam a organização administrativa
como um todo, no cenário nacional, notadamente no que se refere à necessidade de
controle social, à ineficiência e à corrupção (NOHARA, 2012).
Por isso, a institucionalização da Administração Tributária, nos moldes aqui tratados,
não implica apenas a reformulação de sua estrutura ou o aprimoramento de suas funções.
É preciso, para alcançar os desideratos buscados por essa instituição no ambiente do
Estado Democrático de Direito, que o seu modelo de gestão seja orientado pelos valores
assegurados pelo Constituinte de 1988. Daí que, ao lado das garantias do modelo
burocrático adotado em 1988, é preciso assegurar mecanismos democráticos de controle,
que permitam a participação popular na esfera da Administração Tributária, notadamente
como forma de controle de seus atos. É preciso que a Administração Tributária atue em
parceria com a sociedade civil.
Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, pode-se observar que restou
estabelecido um regime jurídico vinculado aos valores democráticos no âmbito administrativo. E isso se deu mediante a garantia do direito de participação, inovando, assim,
o tratamento jurídico conferido à atividade dos poderes públicos no ordenamento pátrio.
Neste contexto, a Constituição destaca-se por sua preocupação em garantir, também
na esfera administrativa, a participação dos cidadãos, assegurando a possibilidade de
interferirem na tomada de decisões do Poder Público, bem como a possibilidade de
exercerem o controle dos atos administrativos. Afinal, “Na Constituição de 1988, a
participação política é uma realidade. Não podemos, agora, subestimar a participação e
a democracia precisarão ser, igualmente, uma só. Seja no domínio do político, seja no
universo do aparato administrativo” (CLEVÈ, 1993:35).
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Pode-se dizer, assim, que a Carta de 88 assegurou ao cidadão não mais o papel de um
simples destinatário do poder, mas sim o de sujeito que está na origem de todo o poder,
visão que deverá informar, também, a Administração Tributária.
Nessa medida, o direito de participação na Administração Pública consagra-se como um
direito fundamental que garante o acesso dos cidadãos às esferas de decisões do Poder
Público. Por outro lado, também assegura aos indivíduos a possibilidade de controlar
diretamente os atos administrativos. A partir dessas dimensões, este direito concretiza
dois dos princípios estruturantes do Estado brasileiro, que fundamentam a fórmula
prevista na Constituição Federal: Estado Democrático de Direito.
Tal direito desponta como instrumento capaz de conferir legitimidade às atividades do
poder público – daí a sua relevância no tema tratado no presente livro. E isto porque,
mediante os instrumentos jurídicos que o concretizam, permite a democratização das
decisões (orçamento participativo, consulta pública, audiência pública, debate público,
dentre outros), assim como o controle, a ser exercido pela população, de toda a atividade
do Poder Público (SCHIER, 2004:53-55).
Assim, mediante as aspirações promovidas pela Reforma do Estado na década de 90,
na busca de um modelo governamental mais gerencial e eficiente, sem se abandonar
os valores do Estado de Bem-Estar Social, passou-se a realizar um maior controle das
instituições públicas e privadas no anseio de atingir níveis mais altos de desenvolvimento
e também para que o planejamento das políticas públicas realmente seja efetivo frente às
necessidades sociais.
Disso, diversas estruturas foram adotadas para a obtenção do controle desejado e também
para que as informações acerca do cumprimento dos deveres estatais chegassem mais
facilmente à sociedade. Assim, o balanceamento entre a diminuição dos custos da
“máquina estatal”, a universalização do fornecimento de serviços públicos adequados e
o aumento da parceria do Poder Público com o setor privado são alguns dos principais
objetivos buscados com a já referida Reforma Administrativa e que vêm informando a
gestão pública no cenário nacional. Tais objetivos implicam a busca pela profissionalização
do servidor público e pela desconcentração de competências na esfera administrativa,
mediante a criação de órgãos autônomos, temas que interessam diretamente na
reformulação da Administração Tributária que, pelos limites do presente trabalho, serão
tratados em outra oportunidade (SCHIER, 2016).
Mas desponta, ainda, como inovação a ser buscada na gestão pública, a tratativa das
novas formas de controle e de transparência, temas que se relacionam diretamente com a
participação social.
Nessa seara, transparece a necessidade de se aprimorar a democracia com a inclusão
dos indivíduos na esfera das decisões públicas, por meio da participação social, nos dois
sentidos antes tratados: como agentes que participam para decidir (esfera do princípio
democrático) ou como agentes que participam para controlar (esfera do princípio do
estado de direito). No que se refere à Administração Tributária, a dimensão do controle
participativo será realizada notadamente na seara da Ouvidoria, órgão que deverá integrar a instituição.27
Com o presente artigo buscou-se demonstrar que a institucionalização da Administração
Tributária, como órgão que permite o controle social, mas também como órgão dotado
de autonomia, viabilizará um ambiente de resistência à apropriação privada dos recursos
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27. Importante a referência, aqui, da
dimensão do controle pelo acesso
à informação, no contexto da Lei de
Acesso à Informação.
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públicos. Isto porque, procurou-se solidificar a ideia de que a autonomia permite a criação
de mecanismos de blindagem dos servidores contra possíveis ações políticas e de grupos
que tutelam interesses econômicos em detrimento do exercício de suas funções públicas.
Buscou-se validar a tese de que a garantia das autonomias administrativa, financeira e
funcional é a estratégia que irá impedir qualquer tipo de interferência no exercício das
funções fiscais, implementando-se, assim, um ambiente técnico e íntegro na Instituição.
Afinal, “O público que paga impostos deveria estar seguro em sua expectativa de que a
organização responsável por administrar o sistema tributário do país administrará as leis
tributárias de maneira consistente e justa para que os contribuintes que estão em posição
similar sejam tratados igualitária e consistentemente segundo a lei e que, como resultado,
todos os contribuintes paguem sua justa parte. (...) o público espera que a Administração
Tributária e seus funcionários fossem livres de todo tipo de corrupção ou influência
indevida” (ALINK & KOMMER, 2015:98).
Do que restou aqui tratado, percebe-se que a institucionalização da Administração
Tributária aparece como uma alternativa de gestão séria e eficiente em todos os níveis
da federação. O modelo aqui desenvolvido, que vem sendo defendido pelos Sindicatos e
Associações dos fiscos em todo o Brasil, apresenta-se como uma solução possível e viável
para a racionalização de suas atividades típicas, ao mesmo tempo em que tal tratativa
jurídica permitirá o aumento da arrecadação sem o aumento da carga tributária.
As vantagens para a sociedade civil, com o desenho institucional proposto são inquestionáveis. Do ponto de vista macro, o incremento da arrecadação permite maiores
recursos para que o Estado consagre os objetivos da República delimitados na Carta
Constitucional, assegurando a devida prestação dos serviços públicos e a possiblidade
de garantia de investimentos de infraestrutura. E, como restou demonstrado, as normas
aqui sugeridas também asseguram, notadamente em face da autonomia, o exercício da
função fiscal de maneira isonômica em face de todos os cidadãos, impedindo a criação
de privilégios fiscais.
Com tais considerações, entende-se que a reflexão proposta contribuirá para a construção
de uma Administração Tributária eficiente e atuante, assegurando-se aos servidores
que a compõem a dignidade compatível com o elevado exercício de suas atividades.
Entende-se que essa modelagem permitirá ao Estado brasileiro a concretização dos
objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, garantindo os direitos
fundamentais nela consagrados. |
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